Op de toppen van de
tenen...
Met deze beknopte uitgave van ons “jaarverslag” willen we U
een inkijk geven in de belangrijkste gebeurtenissen en processen van het uitputtende “Corona”-werkjaar 2021. 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.

… blijven doorgaan !
Wie dacht dat we in 2020 het ergste hadden gehad met corona, was er aan voor de moeite. In 2021 zijn we ook in onze organisatie niet gespaard gebleven van meerdere golven
van niets ontziende besmettingen. We stonden zelfs even aan de rand van totale instorting
toen alle leefgroepen getroffen waren en nog amper medewerkers beschikbaar waren om
alle gaten te vullen. Wij konden ook minder terugvallen op allerlei hulpbronnen omdat er
zowat overal problemen waren. Maar dankzij een grote solidariteit onder de diverse geledingen van medewerkers en allerlei vrijwilligers zijn we erin geslaagd om het hoofd net
boven water te houden.
Het is dus een zwaar jaar geworden voor iedereen. Voor de kinderen en jongeren omdat
die zoveel hebben moeten missen van de gewone dagdagelijkse activiteiten (naar school
gaan, vrienden ontmoeten, samen spelen, uitgaan,…), voor de ouders die met beperkingen
in omgang geconfronteerd werden, voor de medewerkers die nog maar eens afstand
moesten houden, online moesten overleggen en het eigen gezin op de tweede plaats
moesten zetten…
Daartegenover hebben we ook fantastische en mooie dingen zien ontstaan. Vrijwilligers
die spontaan aanboden om te koken voor leefgroepen of eens een leuk uitstapje deden
met kinderen; ouders die toch bewezen er te staan in deze moeilijke omstandigheden;
kinderen en jongeren die ondanks alle isolatieverplichtingen toch hun verantwoordelijkheid zagen en namen; medewerkers die er niet voor terugdeinsden om vele zware diensten te draaien. We houden de moed erin.
Voor al deze inzet: duizend maal dank !!!
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Wat ons ook opvalt, is de toenemende zorgzwaarte in de verbijfsmodules. Wellicht door
een breder en toegankelijker aanbod van mobiele en ambulante zorg, is de aanmeldingsproblematiek voor het verblijf duidelijk complexer en zwaarder geworden. Ondanks de
kleine leefgroepen van maximaal 8 kinderen of jongeren en het werken aan een positief
leefklimaat, is de druk heel hoog. Kinderen met een hoog GES-profiel, kinderen met ernstige autismeproblematiek, zwaar emotioneel gekwetste kinderen zonder enige context,…
het komt allemaal samen binnen een werking die normaliteit wil nastreven. Bijzonder
moeilijk, maar we houden de moed erin.
En dan is er nog het nieuwbouwproject. Aanvankelijk was de verhuis naar de woonclusters
voorzien tegen eind 2021, maar allerlei omstandigheden hebben deze timing onmogelijk
gemaakt. Alles is verschoven naar de eerste jaarhelft van 2022. Desondanks kijken we reikhalzend uit naar de verhuis, niet alleen voor de nieuwe en mooi afgewerkte binnenruimte,
maar ook voor het terugnemen van de buitenspeelruimte. Het kostenplaatje is daarentegen iets waar we minder naar uitkijken… Stijgende bouwkosten, stijgende leefkosten, stijgende energiekosten,… maar voor de zoveelste keer op rij géén indexering van de werkingsmiddelen. Wij houden dit niet vol en beschouwen dit stilaan, ik wik mijn woorden, als
diefstal van onze toekomst. Maar we houden de moed erin. Veel leesgenot !
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Het jaar 2021 in cijfers...
In 2021 haalden we over alle werkvormen heen, samen goed voor juist 100
modules, een gemiddelde bezetting van
109 %. Dit is opnieuw een zeer hoog
cijfer, vooral te wijten aan een stevige
overbezetting in Aventurijn. Deze globale bezetting ligt in lijn met voorgaand
jaar (110%), maar een flink stuk boven
het Vlaamse gemiddelde voor alle Organisaties voor Bijzondere Jeugdzorg in
Vlaanderen samen (94% in 2021).
Een hoog bezettingscijfer zorgt uiteraard voor permanente druk op de werking en dwingt ons om steeds creatief te

zoeken naar nieuwe oplossingen. Gelukkig zijn alle medewerkers doordrongen
van de grote noden in de jeugdhulp en
is het engagement groot. We kunnen
ook zinvol beroep doen op vele vrijwilligers (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.

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

De wachtlijsten blijven lang...
Al enkele jaren geven we intern meer
aandacht aan een actief en warm
wachtlijstbeheer voor de eigen rechtstreeks toegankelijke modules. Ook
op regionaal vlak zijn er dienaangaande werkzame initiatieven. Desondanks blijven de wachtrijen veel te
lang. Op 1/1/2022 zien onze lijsten er
als volgt uit:

•
•
•

voor verblijf: 34
Voor dagbegeleiding: 13
Voor contextbegeleiding: 22

Een deel hiervan met “prior” of zelfs
“superprior”… Daarbovenop komen
dan nog de toenemende acute crisisvragen, op dringende vraag van de
toegangspoort of een consulent, die
vaak een onmiddellijke opname vereisen. 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 termijn geen plaats vrij komt. Triest !
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Alle modules worden druk bevraagd.
Voor de verblijfsmodules (Ten Dries—cap. 31) bedroeg de bezetting 95%. 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 leefgroep. De doorstroom is gelijkaardig aan de voorgaande jaren: er waren 6 uitschrijvingen en 8 inschrijvingen. Daarnaast hadden we ook 1 kortdurend crisisverblijf. We
stellen opnieuw vast dat het grootste aandeel (86%) van de verblijvers aangemeld
en opgevolgd worden door de Jeugdrechtbank. Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd, de grootste groep kinderen (20 van de 31) zijn jonger dan 12 jaar. De gemiddelde leeftijd is 9 jaar. Opmerkelijk is dat er op 31/12/2021 geen enkele meerderjarige begeleid werd. De verdeling tussen jongens en meisjes 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 2021 voor 148%
ingenomen, de hoogste bezetting ooit. Er was een beperkte doorstroom met 2 inschrijvingen en 3 uitschrijvingen. Deze module wordt zeer flexibel ingezet: de klassieke dagcentruminvulling vindt er plaats, maar ook intensieve vormen van opvoedingsondersteuning aan huis, ontmoetingsmoment voor broers en zussen uit grote
gezinnen, tijdelijke daginvulling voor een kind in thuisbegeleiding of voor een jongere uit Ten Dries. Op 31/12/21 was de helft van de begeleidingen opgestart via de
rechtstreeks toegankelijke weg.
Voor de thuisbegeleidingmodules (Jade—cap. 18) zien we een gemiddelde bezetting
van 110%. We zagen alle vormen voorbij komen: breedsporig, laagintensief, krachtgericht en autonoom wonen. Traditioneel is de doorstroom bij deze modules hoog:
7 in en 6 uit. Op 31/12/21 waren 14 van de begeleidingen via de intersectorale toegangspoort of een klassieke verwijzer gepasseerd en 6 begeleidingen zijn rechtstreeks ingestroomd.

Expeditie Jongerenzorg: uitdagend uitvliegen
in tijden van binnen zitten...
Zomervakantie 2021…
Acht teams, bestaande uit 2 begeleiders en 4 à 5 kinderen/jongeren
die we opvangen en begeleiden,
gaan de uitdaging aan om
“Expeditie Jongerenzorg” tot een
goed eind te brengen.
Enkele maanden voor vertrek kregen de teams een kaart van Vlaanderen. Hierop stonden meer dan
200 bezienswaardigheden aangeduid. We namen een greep uit de
verborgen meren, bossen, monumenten, musea die Vlaanderen rijk
is. Ieder team kreeg 1 minibus ter
beschikking en een budget voor 5
overnachtingen, maaltijden en ontspanning.
De teams kregen de opdracht om
een roadtrip uit te stippelen waarbij
ze zoveel mogelijk locaties konden bezoeken. Als bewijsmateriaal stuurden
ze hun locatiegegevens en een selfie door naar de centrale dispatch. Doorheen de week werden de teams bestookt met extra opdrachten, iedere
ochtend kregen ze een sms met het doel van de dag. Begeleiders en kinderen reden van ontdekplek naar ontdekplek, zonder vaste afbakening.
Soms gooiden ze hun plannen volledig of deels om, om te voldoen aan de
opdrachten. De nodige dosis avontuur, lef en doorzetting waren een must
voor ieder team. De teams bezochten samen maar liefst 81 van de pareltjes die Vlaanderen rijk is. Alle teams gingen er ten volle voor en gooiden
zich volledig in het wedstrijdelement en zetten optimaal in om de jongeren
een nooit te vergeten ervaring te bezorgen.
De ontdekking ging verder dan enkel het geografische aspect. De groepen
bestonden uit jongeren en kinderen met elk hun eigen rugzak en problematieken. Samen dienden ze een week lang samen te werken, samen te
leven en samen te reizen. Er waren ups en downs, prachtige momenten en
conflictsituaties. Telkens werd creatief omgegaan met dit alles en hadden
de begeleiders de kans om de kinderen op een andere manier te leren
kennen. Er ontstond een respect naar alle leden van het groepje en er
werden uitdagingen aangegaan die in een dagdagelijkse leefgroep situatie
niet voor mogelijk werden gehouden.

Vrijwilligers welkom !
Vrijwilligers zijn steeds welkom
bij Jongerenzorg. Vrijwilligers
maken het mogelijk méér te
doen met de aanwezige middelen en hebben een aanvullende inbreng naast die van de
professionele begeleiders. Ze
vinden soms gemakkelijker
ingang bij de gasten, juist omdat ze hen benaderen vanuit
een ‘vrijwillige, onvoorwaardelijke’ 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 gevoel ‘belangrijk’ te zijn,
‘iemand’ te zijn.
Hoe zeer we ook inzetten op
‘normaliseren’, opgroeien in
een leefgroep is niet vanzelfsprekend. Het af en toe eens
kunnen ontsnappen aan dit
groepsgebeuren en kunnen
genieten van een leuke activiteit met een ‘buddy’ of van de
warmte van een steungezin, is
ongetwijfeld een aangename
ervaring. Het biedt mogelijkheden tot individuele aandacht
en stimulering, tot kleine, eenvoudige
momenten
van
‘ontmoeting’.
Geprikkeld ? Neem gerust contact om kennis te maken. Je
bent welkom !

Spanning, avontuur, exploratie.... Dit was “Expeditie Jongerenzorg” .
Dank aan “Toerisme Vlaanderen” om deze fantastische activiteit mogelijk
te maken.
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Verbindende projecten
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 financieren met de middelen die de Overheid
ons ter beschikking stelt om de reguliere werking mogelijk te maken. We

doen dan ook graag beroep op projectsponsors en zelfs op particuliere
initiatieven om net dat tikkeltje méér
te kunnen doen. Zo konden we in het
afgelopen jaar andermaal rekenen op
veel speciale steun van velen: Agentschap Opgroeien, Marnixring De
Vlaschaard

Avelgem-Zwevegem,

We vinden het belangrijk dat jongeren en contexten zoveel mogelijk aansluiten 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 beleidskeuzes extra kansen creëren voor
de meest kwetsbare kinderen, jongeren 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 preventieve gezinsondersteuning centraal
staat. De werking is ondertussen stevig 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 dynamiek 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.

Streekfonds WVL, Rotary Kortrijk, de
Koning Boudewijnstichting, de KouterKids Kortrijk, Kiwanis Avelgem,
Ambassadorclub Kortrijk en Zweve-

“Allez Eddy” vindt de (klik)pedalen terug !

gem, Rotary Harelbeke, Vrijuit, Ieder-

een Verdient Vakantie, Toerisme
Vlaanderen, de Ronde Tafel van
Waregem, de steden Zwevegem en
Harelbeke, en diverse gulle schenkers
uit de regio.
Ook de lokale verenigingen zijn we
dankbaar om onze participatie aan de
diverse initiatieven mogelijk te maken en ook daar een schenking te
mogen voor ontvangen.
Maar naast de geldelijke inbreng is
het op zijn minst even belangrijk dat

Het fietsproject “Allez Eddy” heeft in samenwerking met de kinderfietsbieb Zwevegem en multisportclub No Limit Team een boost gekregen.
Het project was stilletjes weggeëbd binnen onze werking. Praktische en organisatorische problemen lagen hiervan aan
de basis tot er zich plots een opportuniteit voordeed. Een beginnende samenwerking tussen de Fietsbib van Beweging.net uit Zwevegem en multisportclub
“No Limit Team” zorgde ervoor dat er
een kans ontstond om Allez Eddy nieuw
leven in te blazen en meteen ook het
project inhoudelijk te versterken.

we ook hier een verbinding voelen,
dat er een soort synergie ontstaan is
dat het financiële overstijgt.
Dank !!

Deze samenwerking werd versneld onder
impuls van enkele organisaties die het project financieel wilden steunen.
En dus gingen we van start. Twee jongeren uit onze voorziening zijn gestart. Het
doel ? Volwaardige renners worden. Hiervoor gaan zij twee tot drie keer per week
trainen onder begeleiding van het No Limit Team. Want een renner doet meer dan
fietsen, de algemene conditie is super belangrijk.
De jongeren doen multisporten, gaan looptraining volgen en trainen op koersen. Ze
worden opgenomen in de leeftijdsgroep om deel te nemen aan het club- en groepsgebeuren onder toezicht van de trainers van het No Limit Team. Ze worden persoonlijk ondersteund door de begeleiding vanuit Ten Dries en praktisch door de
vrijwilligersgroep van Beweging.net. Een super-samenwerking dus die ondersteund
wordt door alle betrokkenen, maar ook door de gemeente Zwevegem, Sport Vlaanderen en natuurlijk onze peter Stijn Devolder.
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“Partners in Parenting” van start.
Begin 2021 kregen we, zoals alle (residentiële)
voorzieningen in Vlaanderen, de uitnodiging om in
te stappen in het project “Partners in Parenting” (P&P).
P&P is een concept dat gedurende de voorbije 10 jaar werd uitgewerkt door MFC Bethanië (Hasselt/Genk). Omwille van
de positieve resultaten kreeg MFC Bethanië de opdracht hun P&P werking uit te rollen in heel Vlaanderen. Per provincie
zou 1 voorziening geselecteerd worden om deze werking uit te bouwen met de respectievelijke pleegzorgdienst.
Daar wij binnen Jongerenzorg ook reeds een 10-tal jaar intensief werken met steungezinnen en daarin reeds mooie trajecten hebben zien groeien, hebben we niet getwijfeld om ons kandidaat te stellen. P&P is voor ons ook niet totaal onbekend, 10 jaar geleden maakten we reeds kennis met het concept (toen nog in opbouw) tijdens een verkennend bezoek
aan Bethanië.
Onze huidige steungezinnenwerking verder uitbouwen in samenwerking met Pleegzorg kan alleen maar nieuwe en extra
opportuniteiten scheppen voor onze kinderen/jongeren!
Waarvoor staat P&P?
P&P is een nieuwe vorm van Pleegzorg, specifiek voor kinderen die opgroeien in een leefgroep, d.w.z. dat een volledige
terugkeer naar huis op korte termijn niet mogelijk is.
Wat biedt P&P meer dan reguliere Pleegzorg?
Binnen P&P investeert men in een heel intensieve, multidisciplinaire begeleiding van zowel het kind, de ouders als de
pleegouders. Dit op maat uitgewerkt, vertrekkende vanuit de noden van het kind. De voorziening fungeert als ankerpunt
waarop steeds kan teruggevallen worden. Dit alles zou de kans op slagen van Pleegzorg moeten vergroten. En zo ook de
ontwikkelingskansen van het kind vergroten door hen, naast de leefgroep, voor een (klein of groot) deel te laten opgroeien in een gezinscontext.
Een P&P begeleiding kan, naargelang de noden van het kind en de mogelijke match met een kandidaat P&P gezin, diverse
vormen aannemen, gaande van Speelgezin (zonderovernachtingen) tot Ondersteunend Pleeggezin of Perspectiefbiedend
Pleeggezin (lage of hoge frequentie).

“P&P schept nieuwe en extra opportuniteiten voor onze kinderen/jongeren.”
In het voorjaar van 2021 maakten we werk van een gemotiveerde kandidatuurstelling. Onze kandidatuur werd weerhouden en na een daarop volgend ‘sollicitatie’ gesprek waarbij enkele pijnpunten (kan de voorziening ‘fallback’ bieden? Hoe
zal er multidisciplinair gewerkt worden?) werden uitgeklaard, werden we geselecteerd om als voorziening in zee te gaan
met Pleegzorg West-Vlaanderen in de uitrol van het P&P-concept.
Ik vermeld een niet onbelangrijk detail, we waren de énige kandidaat! Niet moeilijk om daar de achterliggende reden van
te vinden… er wordt van de voorziening (en ook van Pleegzorg) een grote investering aan tijd en energie gevraagd, waartegenover echter geen extra middelen staan!
Ons geloof in de meerwaarde van een goede samenwerking met Pleegzorg deed ons echter niet twijfelen!
Tijdens de zomervakantie maakten we er werk van om het P&P concept kenbaar te maken bij de begeleiders en een P&P
team samen te stellen. Vijf mensen zullen zich inzetten om, in afstemming met Pleegzorg, een P&P werking uit te bouwen.
Op 31/08 vond de 1e sessie plaats. Al vlug werd duidelijk dat het,
zowel voor Jongerenzorg als Pleegzorg, een intensief proces zal worden om op mekaar afgestemd te geraken. We botsten reeds meerdere keren, maar dankzij een transparante dialoog met respect voor
mekaars deskundigheid, geraken we steeds weer op één lijn.
De inhoudelijke vorming door Jo Voets (grondlegger van P&P) en
het meevolgen van de interne vorming aan nieuwe pleegzorgbegeleiders helpen mee om afgestemd te geraken wat taal en visie betreft.
In onze regio wordt vanaf 2022 op diverse niveau’s intern en extern
informatie verspreid en campagne gevoerd om het project uit te
dragen en P&P-vrijwilligers aan te trekken..
Boeiend !!
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Verbeteren door bijscholing, steeds opnieuw.
Kwaliteitszorg in 2021
In 2021 werd een nieuwe zelfevaluatie gedaan met de stuurgroep kwaliteitszorg. Daaruit
blijkt dat we de scores van
2018 behouden, ondanks het
feit dat we door de coronamaatregelen andere katten te
geselen hadden.
We kunnen stellen dat we op
de lijn van het Vlaams gemiddelde zitten en met de hoogste
scores voor de kernprocessen.
Onze ambitie is niet om de
beste leerling van de klas te
zijn; hetgeen we doen moet
zinvol en nuttig zijn en is belangrijker dan een hoge score... Kwaliteitszorg is een
“work in progress”.

“Meten van de personeelstevredenheid” wordt weerhouden als verbeteractie voor
2022. We bekijken nog welke
vragenlijst we daarvoor zullen
gebruiken.
Door de coronavirusmaatregelen werden de verbeteracties
2020 tijdelijk on hold gezet en
overgezet naar 2021. De werkgroep “verbeteractie functieomschrijvingen” heeft begin
2021 de activiteiten kunnen
afronden en het thema staat
weer op punt.
Uitgebreide info is terug te
vinden in ons lijvig kwaliteitsverslag 2021.
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Introductie in
“Emotionele Remediëring”

Een aantal medewerkers van Jongerenzorg hebben een bijzonder boeiende
opleiding gekregen over “emotionele
remediëring” via De Bleekweide, een
organisatie gespecialiseerd in deze materie.

Emotioneel belastende situaties, waarbij gevoelens worden opgekropt tonen zich,
vaak jaren later, in moeilijk en extreem ‘onhandelbaar’ gedrag en handelingen.
Kinderen ontploffen, doen woedeaanvallen, worden overbeweeglijk, kruipen eenzaam in een hoekje, worden moe (overbelast lichaam), krijgen hoofdpijn, zetten
muren voor zich en dragen maskers. Hun schoolpunten gaan fel (vaak tijdelijk) naar
beneden.
De ER methode is een ervaringsgerichte methode, met preventieve waarde, die
ervoor zorgt dat elk kind, elke jongere kan leren om een opgekropte, ontaarde
emotie, om te zetten in een constructieve taal. Dit voorkomt agressie, woede uitbarstingen en/of moeilijk gedrag. Volwassenen zien bovenstaande signalen vaak als
een stoornis (grote drang tot diagnostisering annex medicatiedrang) terwijl deze
signalen gewoon een uiting kunnen zijn van opkropping en opstapeling van gevoelens.

In de loop van 2022 willen we ‘gevoelsplekken’ (plekken waar gevoelens
kunnen geuit worden via taal/rituelen) creëren op het terrein van Ten
Dries. ER-coach, Céline Van Belleghem, zal ons bij dit project begeleiden.
Het is de bedoeling dat zowel kinderen/jongeren als begeleiders betrokken
worden bij het creëren en leren gebruiken van de gevoelsplekken.

Bouwproject Ten Dries volop in uitvoering
De effectieve werkzaamheden voor het nieuwbouwproject Ten Dries zijn in 2020
kunnen starten en in 2021 volop verder gezet. Halverwege 2022 hopen we de eerste fase af te ronden en de leefgroepen onder te brengen in de nieuwe woonclusters. 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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Een woord van dank
Opdracht Jongerenzorg
Wij willen bijdragen tot een warme, solidaire en democratische
samenleving waarin er plaats is
voor elke burger, ongeacht zijn
leeftijd, geslacht, ideologische/
filosofische/godsdienstige overtuiging, ras, geaardheid of vermogenstoestand. We willen dat mensen gelukkig zijn en zich maatschappelijk gewaardeerd voelen.
We bieden hiertoe integrale begeleiding en ondersteuning voor
gezinnen, kinderen en jongeren in
een problematische leefsituatie.
Onder welke vorm ook, we staan
garant voor een intensieve samenwerking tussen alle actoren. Verbindend werken staat centraal.
Wij staan voor een respectvolle,
groeibevorderende en krachtgerichte benadering van onze doelgroep.

De laatste jaren wordt vanuit Jongerenzorg heel sterk ingezet op verbindingen 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 warmhartige steungezinnen, de milde schenkers en sponsors, de constructieve gemeentebesturen 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.
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