VIA VENETO vzw 2019 JAARVERSLAG
----------------------------------------------------jongeren in begeleiding
------------------------------Varga Alex
Diouane Nabil
Azrou Amine
Caria Antonio
El Youssoufi Zakariaa
El Youssoufi Anas
El Youssoufi Mohamed
Semsedini Labinot
Babakarkhel Gul Rasoul
Soraya Janssens
Farhad Aghdar
Karim
Jawad
Sarwari Mohammad Waris
Alberto Piras
Rahmani Raqibullah
Sarwari Nasir
Amarkhel Malwand
Lasjbar Ahmadzai

Milad Mayar
Alughbeek Tatar
Kenneth Coppens
Vercruysen Kobe
Kbich Sami
Sardarwali Saydi
Quraishi Said Mahmoud
Beraj Sabri

Netwerking en samenwerking met vzw's/ instanties/ overheid/
----------------------------------------------------------------------------------Fedag Fedraal agentschap anderstaligen St Niklaas
ocmw De Vondel / Potvliet/Plein/zwartzusters / stenenbrug/ Bruxelles
Al Ikram voedselbedeling Borgerhout
CAW /PSC adviesbureau Migratie 03/2353405
Myria adviesbureau Migratie 0800/14912
JOBA vluchtelingenwerk 03/ 2002250 Gerrit
C Dienst . meubels en electrische toestellen / Blanche
Vagga centrum geestelijke gezondheid
CGG Depont Mechelen " "

"

" "

J@M jongerenwerking Mechelen Mahat Magandiwijk

Financiele inkomsten
--------------------------

Dagplanning
-----------------3 jan . Antonio Caria begeleiding naar SVK sociaal verhuurkantoor A
contact telef en email/ inschrijving en vonnis doorsturen
Zakariaa bevestiging FOD uitbetaling 2019
8jan. Zakariaa zoeken opleiding / cursus
9jan. Antonio begeleiden naar St Augustinus Dr VandenBerghe handkliniek
en Dr Van Deurzen urologie
10jan. Antonio begeleiden naar st Augustinus Dr Cuypers orthopedie/rug
Alex begeleiden naar dr Herechko
11jan. Alex begeleiden/ bespreking potvliet assistente/ situatie
15jan. Antonio bespreking met assistente bij ocmw zwartzusters
17jan. Fedag bespreking / aanvraag dossiers Farhad
23 jan Fedag bespreking dossiers Soraya/ Amine/ Farhad/ Karim /Jawad
opstart dossier FOD
met Alex naar UZA botscanning
24 jan . Sekou Yansane oplossen financieel probleem/ Fortis
31 jan . Farhad bespreking dossier en opstellen brief DVZ/CGVS
1feb. Antonio begeleiden naar St Augustinus dokters
5feb. Farhad voorbereiden documenten Fedag/ aanvraag verblijf
6 feb. Fouad contact Adic en Tandem vzw ivm opname
contact justitiehuis Mechelen
7feb. Antonio opname st augustinus

12feb. vergadering Fedag met Zakariaa/ Amin / Alex / Soraya/ Labi
18feb. contact slachtofferonthaal justitie en verwittigen slachtoffers
20feb. alle advocaten informeren dossier Paardenmarkt en contact met
ocmw ivm Antonio
Alex begeleiden naar stadskliniek St niklaas scanningen
21feb. Alex begeleiden naar UZA
25 feb. Farhad inschrijven bij Acerta en dossier doorsturen Fedag
9 mrt. intake Sarwari Mohammad Waris Afghanistan negatieve beslissing
herbekijken / dossier opstart en bekijken naar mogelijke oplossing
10 mrt opvragen werkcontract Waris voor te bevestigen door werkgever
19mrt Waris telefoneren en emails contact met DVZ
20 mrt intake Rahmani Raqibullah Afghanistan bespreking dossier
21mrt emails en contacteren /bespreken 3 dossiers Raqibllah en Waris en Farhad
27 mrt bespreking dossiers Waris/Rahman en Farhad bij CAW/PSC Migratie
9apr. bespreking dossier Nabil Diouane
bespreking dossier Rahman
griffie Brussel ivm computer Anas/ Zakariaa El Youssoufi
17 apr Gul in orde zetten dossier afbetalingen / bespreking ocmw en contact met
schuldeisers voor afbetalingen.
18 apr. Waris begeleiding en bespreking dossier met advokaat Rotterdamstraat
23 apr. Gul begeleiding en bespreking dossier bij ocmw / Jente
30 apr. Zakariaa begeleiden bij rondleiding Levanto/GTB ivm stage
Antonio bijstaan samen met advokaat bij politie ivm ontploffing 2018
Sekou alle dokumenten bespreken / betalingen/afspraken maken

opstarten FOD voor Alex . zelf via documenten online
6 mei Alex dossier FOD soc zekerheid Voorzorg
7 mei Alex besprekeing dossier met Wenda ocmw potvliet
9 mei Gul bespreking dossier met Jente ocmw vondel
10 mei Sekou bespreking dossierr/ betalingen/planning dokters uza
21 mei Sekou begeleiden naar afspraken dokters UZA
29 mei Amine Azrou positief verblijf A kaart bij DVZ Deurne
Alex Varga opstart FOD sociale zekerheid bij De Voorzorg
3 juni Gul Rasoul begeleiden ocmw voor zoeken woning
Alex financiele administratie / betalingen / ocmw
Sarwari Nasir bespreking dossier / beslissing
4 juni intake Amarkhel Malwand en bespreking dossier DVZ / invullen vragenlijst
12 juni intake Milad Mayar
intake Alughbeek Tatar en bespreken dossiers
Gul Rasoul huurwaarborg
intake Lasjbar Ahmadzai
13 juni Lasjbar bespreking dossier ocmw stenebrug
Milad bespreking dossier advokaat dhondt
Alughbeek bespreking dossier advokaat Marien
Gul / ocmw Jente
Nabil Diouane huisbezoek samen met Filip van CAW Antwerpen
emails woonhaven en dossier klaarmaken raad ocmw
Alex bezichtigen appartement
14 juni Sarwari Nasir bespreking dossier advokaat Verhaegen

contacten advokaten Milad Alughbeek Maiwand
dossier Milad bespreken met JOBA vluchtelingenwerk
17 juni contacten ocmw Gul / solliciteren
contacten advokaten Milad Meiwand
huurcontract afsluiten Alex
Sekou begeleiden naar Dr Michielsen UZA
24 jun Nabil Diouane begeleiden bij Raad van ocmw ivm huurwoning zoeken
Lasjbar bespreking bij ocmw stenenbrug dossier bespreken en wat te doen
Sekou belastingbrief opmaken en dan begeleiden naar MRI in UZA
25 jun inrichting studio Rotterdamstrr 72 Gul Rasoul
inrichting appartement Mutsaardstr 19 Alex Varga
1 juli contact met ADIC ivm Fouad Bzira / opname voor enkele weken
contact met gesloten instelling Merksplas ivm Armarkhel Meiwan
contact met advocaat Meiwan / doorsturen beslissing/ in beroep
Alex Varga regelen administratie en betalingen oude en nieuwe appartement
2 juli Farhad Aghadar begeleiden bij aanvraag zelstandige / beroepskaart afhalen
bij Acerta en raadgevingen zelst activiteiten
Nabil Diouane / ocmw contact ivm huren studio en alle financ bijbehoren
Younes Bouchbal brief aanvraag DVZ opstellen
9 juli Armarkhel Meiwand bezoek in gesloten vluchtelingencentrum samen met
Babakarkhel Gul Rasoul . bespreking met assistente dossier in beroep en asiel.
11 juli Fouad Bzira bezoek in gevangenis Beveren bespreking opname bij ADIC en
verloop reintegratietraject/woning/budget / mutualiteit heropstart, .....
18juli Amine Azrou begeleiden bij gesprek advokaat Janssens

21 juli Alberto Piras bespreking resultaten caw en schuldbemiddeling
22 juli Alex Varga verdere inrichting appartementje
23 juli Meiwand thuisbezoek ism ocmw /Kim bespreking aanvraag ocmw
2aug vergadering justitiehuis Mechelen met Fouad Bzira Elise CAW, Els justitie
Laurens straathoekwerker en Via Veneto /bespreken toekomst Fouad
bankzaken Fouad terug in orde gebracht
5aug inschrijving immokantoren /SVK/Woonpunt Mechelen
8 aug. huisbezoek van O.Z. bij Sekou Yansane
21aug. email stad Antwerpen ivm ontploffing Paardenmarkt voor
info tegenover 5 slachtoffers die wij begeleiden .
22aug Alex Varga mutualiteit documenten in orde brengen
Fouad Bzira mutualiteit terug in orde zetten
verder werken aan fonds Celine Ramos KBS
Bij Atlas vertaling van geboorteakte halen
2sept. Fouad Bzira ophalen gevangenis Beveren en afzetten bij ADIC
bespreking dossier en verloop bij ADIC
3sept intake Kenneth Coppens . bespreking dossier met moeder
4 sept PSD Beveren afspraak voor bezoek Kenneth
ATV op bezoek voor reportage ivm ontploffing Paardenmarkt
intervieuw en ook samen met Alex Varga
aangetekende brieven FOD sociale zekerheid 4 dossiers
aangetekende brief Fedag opzeg mandaat
9 sept. Bezoek Kenneth Coppens gevangenis Beveren. Gesprek
emails en telefoons ivm dossier Kenneth/ administratie

10 sept begeleiding brieven opmaken en versturen/ ivm Kenneth. telef woonhaven
woonpunt mechelen/ contact met advokaten
16 sept. vergadering Fouad Bzira bij ADIC isw met D.O.P. en Via Veneto
Fouad vrij en zaken regelen in Mechelen/ justitiebegeleiding enz
Zakariaa mee naar voordracht toelichting CVO opleidingen
17 sept. bezoek Kenneth gevangenis bespreking dossier
18 sept intake Vercruysen Kobe / Zwijndrecht ivm administratieve en geestelijke
gezondheidsproblemen
attest Via Veneto vzw en aanvraag begeleiding VAGGA
dossier Kenneth Coppens aanvraag CGG DEPont Mechelen geestelijke
gezondheidszorg
19 sept Zakariaa begeleiden naar CVO testen voor toelating school
Kobe bespreking dossier en voorbereiden voor veschijnen Raad CEPA
20sept Fouad afhalen bij ADIC en naar vergadering vrijwilligerswerk Mechelen
in bijzijn van justitieassistente Els Straathoekwerker en CAW mechelen
intake Kbich Sami : zoeken school in Mechelen /Duffel/ Vilvoorde
veranderen van richting en opleiding
23 sept . Alex thuis bezoek van ocmw ivm veiligheid , hygiene appartement
bespreking financien en lopende zaken met ocmw
aangetekende brief antwoord aan DVZ
24 sept. Fouad mechelen Voorzorg / Dokter/FOD / medicatie
Sami bespreking dossier bij CLB Mechelen
27 sept. Alex naar controledokter FOD vergezellen . Pelikaanstraat
30 sept. Sekou begeleiden UZA Dr Willekens/ bespreken dossier

Zakariaa inschrijven CVO voor opleiding rijbewijs bij Bpost
7 okt. activiteit zwemmen met 7 jongeren Via Veneto Wezenberg zwembad
9okt contact en bespreken dossier Gul Rasoul
Fouad samen bekijken appartement en bespreken dossier met ocmw Mechelen
10 okt. Kenneth Coppens bespreking met PSD voorwaarden / opstart begeleiding
vrijheid
15 okt. Gul Rasoul begeleiden bij vrederechter ivm huurwaarborg studio
16okt Gul begeleiden bij gesprek ocmw ivm financien en stage bij vdab
lijst vdab invullen en bespreken bij vdab ivm stage Gul
Amin begeleiden bij indienen klacht tegen Fdag / DVZ/ aangetekende brieven
verzenden.
Intake Sardarwali Saydi Afghanistan . bespreken dossier / afspraak maken bij
tandarts/ aanvraagdossier nationaliteit en sollicitaties
22 okt Alex begeleiden bij gesprek ocmw/ alles op orde zetten dossier en financies
Saydi aanmelden bij Voorzorg
Gul overzicht budgetplanning en betalingen
28 okt. Fouad begeleiden bij dokter dossier FOD en De Voorzorg in orde brengen
29okt intake Quraishi Said Mahmoud en bespreking dossier
Saydi naturalisatieaanvraag dossier voorbereiden
30okt. Amine dossier kinderbijslag
Jawad paieren in orde brengen ivm huusbaas Octa plus en Waterlink
aanvraag documenten individuele rtekening en bespreken dossier advokaat
12 nov. bespreking verhoor bij politie Gent ivm Fedag / FOD DVZ en sociale zekerhei
13 nov. Fouad begeleiden bij gesprek MSOC Vilvoorde

Sami bespreking incident aanval op school met directrice
Gul financies en betalingen doen
Saydi bespreking dossier naturalisatie
14 nov. Mahmoud begeleiden bij gesprek advokaat/ aanvraag verblijf
19 nov. Saydi begeleiden naar dokter
20nov. bezoek van Stichting Koningin Paola bespreken subsidies
Kenneth bezoekregeling kinderen gevangenis / advokaat / PSD
Saydi abonnement De Lijn
21 nov. Saydi naturalisatieaanvraag bij district Antwerpen
22 nov. Fouad papieren justitie/ Voorzorg/ attest gevangenis / huur app.
Zakariaa tandarts controle en opkuis
Jawad mee naar advokaat voor nieuwe verblijfsaanvraag
belofteverklaring werkgever
25 ,ov. in beroep tegen beslissing FOD / Alex
27 nov. Alex laatste keer OCMW bespreken en afsluiten dossier bij ocmw
vanaf nu overgeheveld naar FOD
30 nov. kinderen van Kenneth ophalen en familiebezoek regeling in gevangenis
4dec. bezoek Kenneth gevangenis met kinderen
gesprek met Sabri Beraj
5 dec. Saydi bezoek ambassade Afghanistan/ Brussel
Meiwand bespreken dossier DVZ / advokaat /
Comedy evening AP hogeschool Antwerpen voor de warmste week ten
voordele van Via Veneto vzw
6 dec. Sekou vertrek naar zijn land Guinée/ bespreken betalingen / Overname

sleutel en bankkaart gedurende 5 maanden .
6 dec. Labinot begeleiden bij gesprek advokaat / verblijfsdocumenten aanvraag
7 dec. Meiwand en Saydi plaatsen keuken in appartement
8 dec. Nabil Diouen vergadering met voorzorg psychiatrisch team dokter voor
bespreken situatie
10 dec. Saydi begeleiden naar Urologie voor onderzoeken in Jan Palfijn hospitaal
Sabri Beraj intake gesprek in gevangenis Beveren
contact en bespreking dossier met advokaat
11 dec. met hele groep jongeren naar kerstmarkt Antwerpen
12 dec.Nabil Diouen vergadering bij hem thuis met wijkoverlegteam Noord CAW
Jawad Zribat bespreken dossier bij advokaat
13 dec Labi Semsedini bespreken dossier bij advokaat
28 dec . Amine Azrou regularisatieaanvraag bij Advokaat Van Rossem
30 dec Mahmoud verblijfsaanvraag asiel bij advokaat Van Rossem
31 dec . aanbevelingsbrieven / steunbetuigingen voor Labinot en Mahmoud voor advokaat
Van Rossem

