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“Project relaxatie”
In onze minderjarigenwerking op campus De Zilten werken we vooral met kinderen/jongeren met gedrags-en/of emotionele
stoornissen, al of niet met een bijkomende licht verstandelijke beperking. De leeftijd van onze jongeren varieert tussen 3 en 21
jaar.
Verschillende factoren in het leven van deze jongeren maken dat zij meer stress ervaren en het gemiddeld moeilijker hebben
om een normale ontwikkeling door te maken. Deze stressopwekkende factoren kunnen te maken hebben met het kind zelf, met
het eigen sociale netwerk, maar ook met het leven in groep binnen de voorziening zelf.
In onze werking proberen we met behulp van verschillende methodieken en werkvormen tegemoet te komen aan de noden van
de kinderen/jongeren. Het creëren van een veilig leefklimaat is hierin een constante. De TeejO-unit (time-out) heeft hierbij een
cruciale taak. Jongeren doen hierop beroep na een conflict, op momenten van ‘hoogspanning’, enz... Eén van de doelstellingen
binnen TeejO is dan ook het op elk moment beschikbaar stellen van een neutrale, veilige, rustige omgeving.
Door een aangepaste inrichting van een ruimte binnen de TeejO-unit willen we een omgeving creëren waarin relaxatiesessies
op een professionele manier kunnen aangeboden worden. De materialen die we beogen spelen alle in op de zintuigen: horen
(klank), zien (beeld, kleur, licht), ruiken (geur) en tasten (voelen, liggen,...)
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Aniké

Dr. An Vercoutere kwam in het kader van haar studies geneeskunde in 2005 in contact met de Guineese ngo Felica. De warmte
en het enthousiasme waarmee deze lokale organisatie zich inzette voor het lot van jonge (tiener)moeders, weeskinderen,
andere kwetsbare kinderen en hiv- en aidsfamilies, raakten haar diep.
Ze zette zich dan ook graag in om zowel in Guinee zelf als vanuit België de ngo zoveel mogelijk te ondersteunen. Niet alleen
werkte An als arts mee in het ziekenhuis en het weeshuis in Guinee, eens terug in België was ze ook de drijvende kracht achter
tal van acties waarvan de opbrengst naar Felica ging.
Aniké, wat zoveel betekent als “dank je wel” in een Guinees dialect, werd door enkele enthousiastelingen opgericht. Aniké
tracht structurele ondersteuning te bieden aan projecten in ontwikkelingslanden die de desastreuze situatie willen verbeteren
waarin jonge moeders zich bevinden en waarin vele kinderen noodgedwongen opgroeien.
Veelal worden projecten in ontwikkelingslanden gedefinieerd in termen van “hulp”.
Aniké ziet ontwikkelingssamenwerking eerder als een “ontmoeting”. Een ontmoeting tussen twee culturen, waarbij beiden
elkaar iets te bieden hebben.
Ons doel :
Zoals hoger aangegeven, tracht Aniké vzw zich te ontfermen over weeskinderen en andere kwetsbare kinderen, jonge moeders
(tienerzwangerschappen) en hiv- of aidsgeïnfecteerde en/of -geaffecteerde personen in ontwikkelingslanden. De laatste jaren
voeren we ook heel actief strijd tegen vrouwelijke genitale verminking via heuse sensibiliseringscampagens.
De ondersteuning gebeurt op verschillende vlakken:
onderwijs: scholarisatie en bijspringen in de onkosten voor schoolbenodigdheden en uniformen, het aanbieden van summer
school- klassen, bijvoorbeeld lessen Engels;
voeding;
economisch: helpen bij het opzetten van economische activiteiten ter ondersteuning van aidspatiënten en hun getroffen
families;
sanitair: distributie van medicijnen, vaccinaties, sensibilisering rond hygiëne, … ;
psychosociaal: begeleiding van hiv- en aidspatiënten, toeristische uitstapjes met de kinderen, voorlichting op het vlak van de
rechten van hiv- en aidspatiënten, … ;
materieel: uitdelen van kledij, speelgoed, …

2015
Huize Ten Dries St.-Denijs
vzw jongerenzorg

Wie/wat zijn wij?
Jongerenzorg ZW-Vlaanderen is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse
Overheid, meer specifiek door het Agentschap Jongerenwelzijn. Wij werken vanuit 2 locaties, nl. St-Denijs–Zwevegem en
Harelbeke. We richten ons tot gezinnen binnen de regio ZW-Vlaanderen.
Wat doen wij?
Wij begeleiden ouders en kinderen in een problematische leefsituatie (PLS). De gezinnen die bij ons terecht komen zijn veelal
multiproblemgezinnen, gezinnen die reeds generaties lang in armoede leven, vaak sterk geïsoleerd van de maatschappij.
Daar de problemen zich op diverse domeinen situeren proberen we deze gezinnen op een integrale manier te begeleiden, d.w.z.
dat we niet alleen oog hebben voor problemen op vlak van opvoeding maar ook voor problemen op vlak van administratie,
financiën, huisvesting, school, werk en problemen op psychisch en relationeel vlak.
Wij werken daarvoor samen met andere diensten zoals OCMW, CAW, CGG, CLB.

Project voor deze avond :
In leefgroep de Saffier is de tuin heel oubollig. Er zijn speeltuigen en een trampoline, maar de ondergrond bestaat uit asfalt, die
heel wat verzakkingen vertoont. We zouden graag de asfalt laten uitbreken en de verzakkingen laten wegwerken. Ter
vervanging willen we een graspleintje aanleggen zodat de kinderen kunnen voetballen. Het grasplein willen we combineren met
een gedeelte aangelegd met tegels zodat er ook nog kan gefietst worden.
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“Child welfare Chitwan”

Nepal

Na een reis naar Nepal en meer bepaald naar Chitwan in 2003 ontmoette ik daar de mensen verantwoordelijk voor het project en ze lieten mij
enkele dorpen zien. De toestand was er heel schrijnend, zo arm had ik nog nooit gezien. Ze vroegen mij, als ik thuis zou komen in België iets te
doen voor hen of mee te werken voor hun project. Wat ik dus gedaan heb. Sedert 2003 ben ik bijna ieder jaar minstens 1 keer soms zelfs 2 keer
naar Nepal geweest. Telkens 1 maand tot 6 weken.
De Provincie West-Vlaanderen is ook sponsor van Child welfare Chitwan. Ik heb ook een medewerkster in Lendelede die met mij samenwerkt en die
steun ontvangt van de Noord-Zuid raad; Hetzelfde voor de gemeente Zwevegem.
In Chitwan, Nepal, heb ik sinds enkele jaren een vaste medewerker (sociaal werker) die voor mij alle kontakten legt met de pl aatselijke bevolking.
Zijn naam Suresh Pokharel. Hij is het ook die zorgt dat ik de nodige fakturen, documenten en alle andere papieren krijg ivm. de bouwwerken.
Suresh krijgt van mij persoonlijk (niet van de inkomsten voor het project) een maandloon van 100 euro. Dit is voor Nepal een redelijk loon.
Voorheen werkte hij als hotelmanager en verdiende hij 50 euro voor de nightshift aan de balie in het hotel van 19u tot 7 u, en dit 7 dagen op 7.
Ter informatie benzine kost enkele centen minder dan hier in België; een gezin betaalt bv; voor een gasfles om te koken 10 Euro; Elektriciteit en
internet kosten 25 Euro per maand, en de elektriciteit is dan nog maar enkele uren per dag.
Als ik in Nepal ben woon ik dan ook bij het gezin van Suresh.
Wat heeft “Child welfare Chitwan” al gerealiseerd ?
Een 50 à 60 tal sanitaire blokken in de verschillende dorpen. Die blokken bestaan uit een frans toilet en daarnaast een douchebak; Ervoor is een
waterput met zo een eenvoudige groene pomp + emmers. Dit is een basisbehoefte voor de mensen en heeft met de jaren zijn degelijkheid en
excellente functie bewezen. We hebben een schooltje gebouwd voor kleuters. Dagelijks komen er 60 à 70 kleuters. Ze worden er verzorgd en krijgen
eten. Er werden ook 6 huisjes gebouwd voor heel arme mensen, een alleenstaande vrouw met gehandicapte zoon, een oude alleenstaande vrouw,
kortom dit waren allemaal mensen die in de stal met de dieren sliepen, een hoekje apart voor hun eten te maken. Enkele keren hebben wij ook in de
gezinnen mosquito netten uitgedeeld in het regenseizoen, en dekens in het koude seizoen.
Elk jaar geven we een medisch kamp; er zijn twee lokale dokters & verpleegsters en de mensen komen op raadpleging en krijgen gratis medicatie.
(betaald door het project) Ik kreeg van KVK Kortrijk zo’n 100 kg nieuwe voetbalkledij van kleine tot grote. Daar we meestal met verschillende
mensen naar Nepal gaan hebben wij al die voetbalkledij kunnen meenemen en twee voetbal ploegen gesticht.
Ons laatste grote realisatie is de bouw van 10 irrigatiesystemen voor de rijstvelden. Deze systemen zijn in werking en geven aan de ecologische
rijstteelt een aanzienlijke meeropbrengst.
En ja, niet te vergeten de grote aardbeving van april ; met ons project heeft Suresh in vier dorpen (in de bergen) voor in totaal ongeveer 1200
personen dekens en voeding voor 1 maand kunnen geven.
Ons volgende project : een Baby & kleuterdag centrum; Dit kan gebouwd worden in de nabijheid van zo’n vier dorpen. De bouwgrond is al
aangekocht.
Dus alle centen die we nu binnenkrijgen sparen we op voor het Baby & kinderdag verblijf.
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“Vereniging Ons Tehuis”
De Vereniging Ons Tehuis is een erkende organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg.
samenwerkingsverband tussen 5 O.C.M.W.'s: Ieper, Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik.

De

organisatie

De Vereniging Ons Tehuis, ofwel VOT, biedt een continuüm aan hulp- en dienstverleningsvormen aan.
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