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Bijzondere Jeugdzorg in een 
heel Bijzonder Jaar 2020. 
 

Met deze beknopte uitgave van ons “jaarverslag” willen 

we U een inkijk geven in de belangrijkste gebeurtenissen 

en processen van het speciale “Corona”-werkjaar 2020.  

We hopen hiermee dat de lezer een algemeen beeld 

krijgt van onze werking, maar ook dat hij uitgedaagd 

wordt om nog méér te weten. Spreek ons aan, kom langs 

of nog beter, maak deel uit van onze ploeg…  We zullen U 

graag ontvangen. 

Samen-zijn in tijden van Corona. 
Het afgelopen jaar zal ongetwijfeld de geschiedenisboeken ingaan als het jaar 

waarin Covid-19 de wereld op zijn kop heeft gezet. Ook onze wereld. Daar waar 

onze opdracht in essentie bestaat uit “verbinden”, moeten we plots gaan afzon-

deren, beschermen en afstand houden. In een wereld die ook niet meteen alle 

antwoorden kent op de corona-uitdaging, en waar we ondertussen mappen vol 

met wijzigende instructies hebben gekregen, zijn we constant op zoek gegaan 

naar werkbare manieren om zo goed en zo kwaad mogelijk te zorgen voor een 

betekenisvolle benadering van onze werking. Thuisbegeleiding op de stoep, in-

vesteren in digitale contactmogelijkheden, veilig inrichten van de ruimtes, infor-

meren en instrueren van stakeholders, gedeelde zorg en opvang mogelijk hou-

den, groepswerk en online vergaderen in Teams, telewerken, organiseren van 

veilige vrijetijdsactiviteiten,… Het is eigenlijk ongelofelijk wat er allemaal op ons 

pad is gekomen. Hier past dan ook een enorm grote dankuwel voor allen die dag 

in en dag uit ervoor hebben gezorgd dat we ondanks alles een warm en zorg-

zaam klimaat hebben kunnen creëren, waar “samen-zijn” toch nog een plaats 

heeft gekregen. We hebben veel geleerd en er zijn positieve lessen getrokken 

uit al deze ervaringen. We hebben ook veel onverwachte veerkracht zien opdui-

ken. 

Desondanks mogen we niet blind zijn voor de negatieve gevolgen van deze pan-

demie op iets langere termijn. Onze meest kwetsbare ouders en kinderen zijn 

diegenen die het zwaarste slachtoffer dreigen te worden. De schoolproblema-

tiek is voor vele kinderen in bijzondere onderwijsvormen een belangrijk thema, 

we zien precaire tewerkstelling van ouders en daaruit voortvloeiende financiële 

zorgen, we merken soms oplopende spanningen en conflicten in gezinssituaties, 

we voelen de druk op de mentale gezondheid bij mensen omwille van het socia-

le isolement,… Kortom, het virus heeft een immense impact op ons sociaal 

weefsel en we zijn er niet van af. 

We zijn er echter toe verplicht om dapper verder te doen. En hoe kunnen we 

beter afsluiten dan met de hoopgevende woorden van afscheidnemend nieuws-

anker Martine Tanghe: “Hou vol. Het komt weer goed.”. 

 



De wachtlijsten blijven lang... 

Al enkele jaren geven we intern meer 

aandacht aan een actief en warm 

wachtlijstbeheer voor de eigen recht-

streeks toegankelijke modules. Ook 

op regionaal vlak zijn er dienaangaan-

de werkzame initiatieven. Deson-

danks blijven de wachtrijen veel te 

lang. Op 1/1/2021 zien onze lijsten er 

als volgt uit: 

 voor verblijf: 42 

 Voor dagbegeleiding: 28 

 Voor contextbegeleiding: 38 

Een deel hiervan met “prior” of zelfs 

“superprior”… Daarbovenop komen 

dan nog de acute crisisvragen die 

vaak een onmiddellijke opname verei-

sen. En dan zijn er nog ongetwijfeld 

de vragen die niet eens op onze lijst 

komen omdat verwijzers weten dat er 

helaas op korte of middellange ter-

mijn geen plaats vrij komt. Triest ! 

Voor de verblijfsmodules (Ten Dries—cap. 31) bedroeg de bezetting 101%. Dit is een 

hoge bezetting met een hoge benutting ! Ondanks de contextuele gerichtheid en het 

werken met steungezinnen blijven er veel verblijvers dagelijks aanwezig in de leef-

groep. De doorstroom is gelijkaardig aan de voorgaande jaren: er waren 6 uitschrij-

vingen en 8 inschrijvingen. Daarnaast hadden we ook 2 kortdurende crisisverblijven-

We stellen opnieuw vast dat het grootste aandeel (93%) van de verblijvers aange-

meld en opgevolgd worden door de Jeugdrechtbank.  Alle leeftijden zijn vertegen-

woordigd, de grootste groep kinderen (19 van de 31) zijn jonger dan 12 jaar. Opmer-

kelijk is dat er op 31/12/2020 geen enkele meerderjarige begeleid werd. De verde-

ling tussen jongens (17) en meisjes (13) is evenwichtig. Opvallend is dat heel wat 

kinderen die in het bijzonder lager onderwijs vertoeven, in type-3 onderwijs 

(gedragsmoeilijkheden) ingeschreven zijn.  Qua regionale spreiding kunnen we echt 

wel stellen dat Zuid-West-Vlaanderen onze doelregio is. 

De module  “dagbegeleiding in groep” (Aventurijn—cap. 10) was in 2020 voor 142% 

ingenomen, de hoogste bezetting ooit. Er waren 4 inschrijvingen en amper 1 uit-

schrijving. Deze module wordt zeer flexibel ingezet: de klassieke dagcentruminvul-

ling vindt er plaats, maar ook intensieve vormen van opvoedingsondersteuning aan 

huis, ontmoetingsmoment voor broers en zussen uit grote gezinnen, tijdelijke dagin-

vulling voor een kind in thuisbegeleiding of voor een jongere uit Ten Dries. Op 

31/12/20 was iets meer dan de helft van de begeleidingen opgestart via de recht-

streeks toegankelijke weg. 

Voor de thuisbegeleidingmodules (Jade—cap. 18) zien we een gemiddelde bezetting 

van 110%. We zagen alle vormen voorbij komen: breedsporig, laagintensief, kracht-

gericht en autonoom wonen. Traditioneel is de doorstroom bij deze modules hoog: 

5 in en 6 uit. Op 31/12/20 was opnieuw de helft van deze begeleidingen via de inter-

sectorale toegangspoort of een klassieke verwijzer gepasseerd en de andere helft is 

rechtstreeks ingestroomd. 

‘Een hoog bezettingscijfer zorgt uiteraard voor permanente druk op de werking.’ 

Het jaar 2020 in cijfers... 

Alle modules worden druk bevraagd. 

In 2020 haalden we over alle werkvor-

men heen, samen goed voor juist 100 

modules, een gemiddelde bezetting van 

110 %. Dit is opnieuw een zeer hoog 

cijfer, vooral te wijten aan een stevige 

overbezetting in Aventurijn. Deze globa-

le bezetting ligt opnieuw hoger dan de 

voorgaande jaren (102% in 2019), als-

ook een flink stuk boven het Vlaamse 

gemiddelde voor alle Organisaties voor 

Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen 

samen (94% in 2020).  

Een hoog bezettingscijfer zorgt uiter-

aard voor permanente druk op de wer-

king en dwingt ons om steeds creatief te 

zoeken naar nieuwe oplossingen. Geluk-

kig zijn alle medewerkers doordrongen 

van de grote noden in de jeugdhulp en 

is het engagement groot. We kunnen 

ook gelukkig beroep doen op vele vrij-

willigers (én medewerkers) voor wie 

gedeelde zorg geen theoretisch begrip 

is, maar een weloverwogen inzet. 

Maar toch moeten we goed beseffen 

dat de kan maar zo lang te water gaat 

tot ze breekt... 

Hierna wat meer details per werkvorm. 
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Vrijwilligers welkom ! 

Vrijwilligers zijn steeds welkom 

bij Jongerenzorg. Vrijwilligers 

maken het mogelijk méér te 

doen met de aanwezige mid-

delen en hebben een aanvul-

lende inbreng naast die van de 

professionele begeleiders. Ze 

vinden soms gemakkelijker 

ingang bij de gasten, juist om-

dat ze hen benaderen vanuit 

een ‘vrijwillige, onvoorwaarde-

lijke’ positie. Het feit dat een 

vrijwilliger een  kind 

‘belangeloos’ komt halen om 

een leuke activiteit te doen, 

betekent veel voor het kind. 

Het bezorgt het kind het ge-

voel ‘belangrijk’ te zijn, 

‘iemand’ te zijn. 

Hoe zeer we ook inzetten op 

‘normaliseren’, opgroeien in 

een leefgroep is niet vanzelf-

sprekend. Het af en toe eens 

kunnen ontsnappen aan dit 

groepsgebeuren en kunnen 

genieten van een leuke activi-

teit met een ‘buddy’ of van de 

warmte van een steungezin, is 

ongetwijfeld een aangename 

ervaring. Het biedt mogelijkhe-

den tot individuele aandacht 

en stimulering, tot kleine, een-

voudige momenten van 

‘ontmoeting’.  

 

Geprikkeld ? Neem gerust con-

tact om kennis te maken. Je 

bent welkom ! 

Werken aan een positief leef(groeps)klimaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de jaren heen ligt de focus zowel binnen het werkveld als binnen ons ei-

gen organisatie sterk op het contextgericht werken. Het verblijf wordt gezien als 

“last resort”. Toch merken we los van het contextgericht werken dat veel van 

onze kinderen en jongeren een lange tijd verblijven binnen onze voorziening. 

Onbewust werd ons basisgebeuren, werken in en met de leefgroep wat onder-

gewaardeerd. 

Daarom willen we naast het contextgerichte, ook opnieuw meer aandacht be-

steden aan het leefklimaat en de sfeer binnen de leefgroep. Kinderen en jonge-

ren, vaak met een zware rugzak, leven vaak een lange tijd met elkaar en dit 

brengt de nodige spanningen en conflicten met zich mee. Vanuit het positief 

leefklimaat wordt de nadruk gelegd op het leren praten met elkaar om een ant-

woord te bieden op deze spanningen en conflicten. Ondanks dat onze jongeren 

vaak gehoord worden, willen we ze nog méér betrekken en laten participeren in 

de organisatie van de leefgroep. Dit verhoogt zonder twijfel de ontwikkelings-

kansen van de gasten. 

De organisatie van een positief leefklimaat (“Back to Basics”) is uiteraard een 

samenspel van velen op diverse niveau’s (zie schema—gebaseerd op Bronfen-

brenner (1979) - Dekker & Van Miert, 2015) en vraagt gecoördineerde acties op 

al deze vlakken. 

Wij zijn in 2020, ondanks de coronarestricties, alvast dit proces gestart. Een 

aantal medewerkers volgden een opleiding en kregen inzichten om mee aan het 

werk te gaan. Eén van de leefgroepen is er al volop mee aan de slag. Er zijn ver-

beterpunten aan bod gekomen, er worden wekelijkse cirkelgesprekken gehou-

den met alle verblijvers, beleving en gevoel krijgen meer aandacht,... Ook de 

teamwerking is aangepakt. 

In de loop van 2021 zullen 

ook de andere leefgroepen in 

dit bad ondergedompeld wor-

den.  

Een boeiend gegeven ! 
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Sponsors welkom. 

Men zegt wel eens: “koken kost 

geld” ! Wel dit is zeker het geval voor 

onze werking. Al onze projecten die 

we opzetten willen we niet financie-

ren met de middelen die de Overheid 

ons ter beschikking stelt om de regu-

liere werking mogelijk te maken. We 

doen dan ook graag beroep op pro-

jectsponsors en zelfs op particuliere 

initiatieven om net dat tikkeltje méér 

te kunnen doen. Zo konden we in het 

afgelopen jaar rekenen op veel speci-

ale Coronasteunsteun van velen: 

Agentschap Opgroeien, Kiwanis 

Kortrijk Ring, Kiwanis Roeselare, 

Inner Wheel, Streekfonds WVL, Rota-

ry Kortrijk, VIPA, NEOS WVL, de 

Koning Boudewijnstichting, de Kou-

terKids Kortrijk, Kiwanis Avelgem, 

Rotary Harelbeke, Vrijuit, Iedereen 

Verdient Vakantie, de Ronde Tafel 

van Waregem, de steden Zwevegem 

en Harelbeke, en diverse gulle schen-

kers uit de regio. 

Ook de lokale verenigingen zijn we 

dankbaar om onze participatie aan de 

diverse initiatieven mogelijk te ma-

ken en ook daar een schenking te 

mogen voor ontvangen. 

Maar naast de geldelijke inbreng is 

het op zijn minst even belangrijk dat 

we ook hier een verbinding voelen, 

dat er een soort synergie ontstaan is 

dat het financiële overstijgt. 

Dank !! 

 

Verbindende projecten 

We vinden het belangrijk dat jonge-
ren en contexten zoveel mogelijk aan-
sluiten bij reguliere initiatieven in 
onze samenleving, liefst in hun eigen 
leefomgeving, in hun buurt, in hun 
gemeente. 

Daarnaast blijven we via een aantal 
projecten (met vrijwilligers) en be-
leidskeuzes extra kansen creëren voor 
de meest kwetsbare kinderen, jonge-
ren en ouders in onze samenleving, 
én bruggen bouwen tussen deze 
groep en de “gewone buitenwereld” 
om uitsluiting te voorkomen.  

Onze trekkersrol in “Huis van het 
Kind” Zwevegem vraagt energie maar 
we geloven heel sterk in dat lokale 

samenwerkingsconcept waar preven-
tieve gezinsondersteuning centraal 
staat. De werking is ondertussen ste-
vig uitgebouwd en verankerd. Vanuit 
de gemeente is er bovendien een 
extra inspanning geleverd om een 
halftijdse medewerker aan te stellen 
die de dagelijkse coördinatie en dyna-
miek heel sterk ondersteunt. 

Daarnaast willen we een organisatie 
zijn in een buurt en in een dorp. 

Vorig jaar was er op dat vlak omwille 
van Corona wat minder activiteit. 
Maar we houden de vinger aan de 
lokale pols door allerlei informele 
contacten. 
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“Er lopen thans 15 begeleidingstrajecten met een erkenning voor slechts 10.” 

Binnen de Jeugdhulp zijn contextbegeleiding en dagbegeleiding recht-

streeks toegankelijk geworden en de wachtlijsten helaas nog langer. Enke-

le jaren geleden groeide intern het besef dat we fantastische zorg boden 

voor “only the lucky few” die bij ons binnenraakten. 

Anderzijds maakten we de oefening naar subsidiariteit, waar mogelijk de 

minst ingrijpende hulp eerst bieden. Een dagcentrumwerking waar kin-

deren en jongeren elke weekdag en vakantiedag aanwezig waren,  leek 

ons belemmerend om te werken aan een gestage  groei in het gezinsfunc-

tioneren, om los te kunnen laten, omdat we ouders mogelijks net te veel 

ontsloegen van hun eigen verantwoordelijkheden én een belangrijk ge-

zinsmoment verhinderden, nl. het gezamenlijk avondeten waar de dag besproken wordt, de relatie ouder-kind en de 

ouderlijke vaardigheden centraal staan…  Het leek wel of beantwoorden aan de klassieke moduleomschrijving van een 

dagcentrum leidde tot systematisch overnemen, met het risico tot verafhankelijken.   

Gezien oa ook de doorstroom naar VAPH ondersteuning voor kwetsbare contexten, buiten ons handen lag en structu-

reel problematisch leek, besloten we zelf tot iets minder voor méér cliënten en meer te gaan focussen op gezinsbege-

leiding: van zorg naar meer begeleiden en coachen richting empowerment, ons overbodig maken… 

De kinderen komen nu in principe maximaal nog 3 dagen, we bieden opvoedingsondersteuning aan huis 1 dag in de 

week indien gewenst/nodig,…  De vrijgekomen tijd maakte het mogelijk om te gaan verkennen wie op onze wachtlijst 

stond en met welke minimale vraagverkenning en toeleiding (als er al geen andere diensten op betrokken waren) we 

de mensen verder op weg konden zetten. In deze proactieve vraagverkenning op de wachtlijst konden we los van elke 

moduleomschrijving freewheelen en ook handig gebruik maken van de komst van Konekti om de minder complexe 

situaties te behartigen en konden we andere situaties doorverwijzen.  

 

 

‘Kort’ leek al vaak niet het synoniem van krachtgericht in contexten, maar eerder gefaseerd begeleiden met een flexi-

bele en aangepaste intensiteit bleek wel wenselijk. Jongeren, pubers en adolescenten wilden de band met het dagcen-

trum niet echt doorknippen, maar wel de veiligheid van de begeleiding blijven genieten en schakelen naar verloop van 

tijd over op slechts nog 1 dag per week dagcentrumaanwezigheid en we zien steeds meer het nut van deze vorm van 

hulpcontinuïteit; bij anderen konden we schakelen/intensifiëren  indien  gevraagd/gemotiveerd, met telkens weer de 

oefening naar downsizen indien mogelijk. Het vergt een goede procesbewaking en reflectie en een meer gefocust zijn 

op maatzorg voor het gezin, wat ook niet altijd gelijk staat met vrijblijvend unilateraal inspelen op de vraag, maar kri-

tisch bewuste dialoog tussen hulpverlening-ouders-kind met daarbij dat kind als heel belangrijke schakel. Hoe beleeft 

het kind de thuissituatie en de ondersteuning, en hoe geven we het kind (over wie het gaat tenslotte) maximaal in-

spraak en vanaf welke leeftijd kunnen we dat ambiëren? 

Er lopen thans 15 begeleidingstrajecten met een erkenning voor slechts 10 ! 

We haalden inspiratie uit de participatie en  kindbevragingen in signs of safety/welbeing, waar oplossingsgerichtheid 

en oog voor aanwezige krachten mooi gecombineerd wordt met de zorgen, behoeften en dromen van het kind. We 

haalden inspiratie uit circulair interview en gezinsdialoog en al vlug bleek dat we vanaf 7 jaar aan de slag kunnen met 

het kind.  De krachten kunnen benoemen geeft het loyale kind de vrijheid ook zijn zorgen en behoeften te benoemen 

in contexten die toch vaak kampen met een vorm van zwijgcultuur vanuit afhankelijkheidsproblemen of kluwen. Het 

kind ging er meestal verdraaid enthousiast mee aan de slag, en mits veiligheid bracht het het ook zelf in dialoog met 

ouders, die er vaak wat onwennig moesten aan wennen en soms versteld stonden van deze kennismaking met de bin-

nenkant van het kind. Het kind het woord bieden bleek een kritisch en machtig instrument in de mentalisatie en hech-

ting en gaf ons duidelijke gezamenlijke doelstellingen en actiepunten met ouders. 
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Kwaliteitszorg in 2020 

Binnen het kwaliteitssysteem doe 

je aan zelfevaluatie. Met de scores 

ga je dan aan de slag en zoek je 

naar verbeteracties die er toe 

leiden dat een bepaald thema kan 

herwerkt worden om zo de volgen-

de keer tot een verbeterde score 

te komen.  

Er werd n.a.v. de resultaten van de 

Prozavragenlijsten “kernprocessen 

kwaliteitskader” en “resultaten 

kwaliteitskader” en teambespre-

kingen met de stuurgroep kwali-

teitszorg afgesproken om het the-

ma “verbetering interne communi-

catie” te kiezen als voornaamste 

verbeteractie 2019. Dit werd uitge-

werkt door een werkgroep, en 

heeft talrijke verbeterpunten opge-

leverd. Ook het lopende thema 

“Functieomschrijvingen” is onder-

tussen volledig afgerond. 

Omdat “effect van de hulpverle-

ning” een thema is waar vele orga-

nisaties mee worstelen en dit het 

enige kwaliteitsthema is waarbij 

groeiniveau 2 op collectief Vlaams 

niveau niet gehaald wordt, werd 

dit als kwaliteitsthema 2019-2021 

gekozen. In 2019 heeft dit een 

algemene visietekst opgeleverd die 

doorheen de organisatie is bespro-

ken. In de loop van 2020 is er om-

wille van Corona op een lager pitje 

gewerkt hierrond. Wordt echter 

vervolgd. 

Verbeteren door bijscholing, steeds opnieuw. 

Het werkveld waarin wij ons 

begeven staat niet stil en ook de 

wetenschappelijke inzichten 

nemen voortdurend toe. Van-

daar dat wij jaarlijks een VTO 

(vorming-training-opleiding) 

programma opmaken om inhou-

delijk bij te benen en onze peda-

gogische kaders uit te diepen. 

We leveren daar ieder jaar een 

flinke inspanning voor. Als we de 

formele en informele vormings-

kost uitrekenen (opleidingskost, 

werkuren, verplaatsing), dan is dat toch een 

investering van om en bij de 25.000 euro. 

Deze keer  geven we U hierna géén overzicht 
van alle opleidingsinitiatieven van het afgelo-
pen jaar, maar wel een impressie van Kevin, 
een begeleider die zich zoals alle collega’s 
intensief heeft laten onderdompelen in het 
gedachtengoed van “Nieuwe Autoriteit, Ge-
weldloos Verzet”. 

“ Terwijl in de achtertuin, met zware kra-
nen en vrachtwagens, de fundamenten 
worden gelegd voor de nieuwe leefgroe-
pen, werd het voorbije jaar koortsachtig 
gewerkt aan de fundamenten van nieuwe 
autoriteit geweldloos verzet. 

Iedere medewerker, van directie tot logis-
tiek, kreeg een vorming rond nieuwe au-
toriteit geweldloos verzet aangeboden. 
Voor velen, waaronder ikzelf, voelde deze 
vorming en handelswijze als een soort 
thuiskomen. Het schoentje paste meteen 
en de denkwijze en basishouding, die 
reeds geïmplementeerd was, werd scher-
per gesteld en ondersteund met de nodi-
ge methodieken.  

“De aankondiging” wordt gebruikt wan-
neer we in het stadium zitten waar dagda-
gelijks geweldloos verzet niet langer een 
optie is. Het concept is op papier relatief 
eenvoudig. De jongere wordt uitgenodigd 
om plaats te nemen in een cirkel met 
daarbij de figuren die hem het nauwst aan 
het hart liggen maar ook hen die recht-
streeks betrokken werden bij het negatie-
ve gedrag. Eens iedereen plaats heeft 
genomen, wordt een brief voorgelezen. 
Deze brief heeft nagenoeg altijd dezelfde 
structuur. We benoemen wie er allemaal 
in de cirkel zit en de bezorgdheid die deze 
personen hebben. We benoemen het 
gedrag dat moet stoppen, maar tevens 
ook het geloof in de talenten van de jon-
gere om dit te volbrengen. We beloven 
onze steun maar ook ons verzet. Verder 
wordt er niet in dialoog gegaan. De jonge-

re krijgt de brief, en daarmee gepaard de 
verantwoordelijkheid om hier iets mee te 
doen.  

Ik mocht aan den lijve een aankondiging 
mee maken, en voorlezen. We kregen te 
maken met een jongere die zijn pubertijd 
ondergaat en de rebellie hiermee gepaard 
ten volle uitspeelt. Geen afspraken vol-
gen, dreigend gedrag naar begeleiding en 
andere kinderen, slechte schoolresulta-
ten... We voelden als begeleiding dat we 
vast kwamen te zitten. Als achtergrond 
hadden we te maken met een context 
waar ouders uit elkaar zijn en al een hele 
poos geen contact meer met elkaar had-
den. Een gegeven dat zwaar weegt op de 
jongere. Desondanks lieten we dit geen 
obstakel zijn om de aankondiging te doen. 
Voor het eerst in jaren brachten we beide 
partijen samen, en zaten deze mee in de 
cirkel om verzet en steun aan hun zoon te 
bieden. Twee begeleiders en een figuur 
uit het steungezin namen ook deel. De 
kamer werd met een zekere kracht ge-
vuld. Het moment was kort, de boodschap 
was duidelijk maar het gegeven dat al 
deze personen er waren betekende veel 
meer dan wat er op het blad geschreven 
stond. Het sterkte de relaties onder-
ling, en naar de jongere toe. Vanaf toen, 
maakten we een belofte, we gingen er 
samen voor en dat doen we nog steeds. 
We zien een impact. Het gedrag is bedui-
dend beter, maar wanneer het toch min-
der dreigt te lopen weten wij en de jonge-
ren dat we op de belofte kunnen terugval-
len. We voelen ons gesterkt in het recht 
om verzet te plegen.   

Terwijl de gevel van zowel visie als nieuw-
bouw verder in constructie zijn, draag ik 
nieuwe autoriteit geweldloos verzet mee 
als sterk vaandel naar begeleiding in de 
toekomst ”. 
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De effectieve werkzaamheden voor het nieuwbouwproject Ten Dries zijn in 2020 

eindelijk kunnen starten. De bouwfirma Himpe uit Loppem heeft de aanbesteding 

binnengehaald en is er meteen ingevlogen. Meer dan woorden kunnen zeggen, 

presenteren we U hier graag wat beelden van de vorderingen. U kan het project 

ook opvolgen via regelmatige updates op onze sociale media en de website. 

Voelt U zich aangesproken om ons bouwproject een financieel steuntje in de rug 

te geven ? Dankzij de Koning Boudewijnstichting hebben we een “projectrekening” 

waarop fiscaal aftrekbare giften (vanaf 40 euro) kunnen gestort worden. Alvast 

bedankt. Hieronder de gegevens: 

Rek.nr: BE10 0000 0000 0404  -  Verplichte mededeling: 128/3190/00086  
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Bouwproject Ten Dries volop in de steigers. 



De laatste jaren wordt vanuit Jongerenzorg heel sterk ingezet op verbindin-

gen leggen met de reguliere samenleving. Een verbinding leg je per definitie 

tussen twee  kanten en het past hier dan ook om even een welgemeende 

dankjewel uit te spreken aan allen die hieraan bijdragen. 

Alle gedreven medewerkers, de vele grootmoedige vrijwilligers, de warmhar-

tige steungezinnen, de milde schenkers en sponsors,  de constructieve ge-

meentebesturen van Zwevegem en Harelbeke, de enthousiaste buren en 

dorpsbewoners, de lokale verenigingen, medewerkers van het Agentschap 

Opgroeien, de collega’s van de andere voorzieningen, de leden van raad van 

bestuur en algemene vergadering,… Jullie maken Jongerenzorg ! 

Duizend maal dank hiervoor. 

 

Een woord van dank 
 Opdracht Jongerenzorg 

 

Wij willen bijdragen tot een war-

me, solidaire en democratische 

samenleving waarin er plaats is 

voor elke burger, ongeacht zijn 

leeftijd, geslacht, ideologische/

filosofische/godsdienstige overtui-

ging, ras, geaardheid of vermo-

genstoestand. We willen dat men-

sen gelukkig zijn en zich maat-

schappelijk gewaardeerd voelen. 

We bieden hiertoe integrale bege-

leiding en ondersteuning voor 

gezinnen, kinderen en jongeren in 

een problematische leefsituatie. 

Onder welke vorm ook, we staan 

garant voor een intensieve samen-

werking tussen alle actoren. Ver-

bindend werken staat centraal. 

Wij staan voor een respectvolle, 

groeibevorderende en krachtge-

richte benadering van onze doel-

groep. 

Driesstraat 6 - 8554 Sint-Denijs   -   T 056 46 15 10 - F 056 46 15 11   -   info@jongerenzorg.be 


