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--------------------------------------------------------------------------------------------------JAARVERSLAG 2017 ( beknopt overzicht ) Dagoverzicht kan ook opgevraagd
worden.
-------------------------------35 jongeren met verschillende noden in begeleiding
origines : Belgie/ Marokko/ Servie/ Albanie/Algerije/Roma/ Italie/ Spanje/
Guinée / Roemenie / Suriname /
Er is een mix aan afkomsten, een mix aan problemen
Begeleiding en assistentie in administratie, het in orde brengen van dossiers bij
officiele instanties zoals vdab /ocmw / mutuliteiten / Dienst vreemdelingenzaken/
justitieassistenten/
Het begeleiden bij afspraken en meegaan om belangrijke zaken te verklaren die
te meoilijk zijn om te begrijpen ./ Taalbijstand.
Begeleiden en zoeken naar een geschikte woning
Begeleiden in budgetbeheer en afbetalingen regelen
Begeleiding naar dokters/ ziekenhuizen/ geestelijke gezondheidszorg
Begeleiding naar werk/opstellen CV's en mee naar afspraken bij sollicitaties
Begeleiding bij een daginvulling/ inschrijven en mogelijkheid geven om te gaan
sporten
Begeleiden bij persoonlijke problemen zoals relatieproblemen, eenzaamheid, niet
weten wat te doen in het leven
Begeleiding naar scholen en opleidingen
Begeleiding en meegaan naar advocaten en rechtbanken

Begeleiding bij regularisatiedossiers en aanvraagdossiers verblijfsvergunning
24 op 7 begeleiding / assistentie en een luisterend oor en helpende hand, daar
sommige problemen zich niet alleen tussen 9 to 5 situeren .
Financies
--------------In Januari subsidie gekregen van Koning Boudewijnstichting
In eigen beheer enkele projecten uitgevoerd in samenwerking met jongeren om
alzo te leren werken, omgaan met klanten, vertrouwd te geraken met werk int
algemeen, dwz regelmaat, discipline en vaardigheden aanleren
Netwerking
-------------De instanties en vzw's in samenwerking
Jeugddorp Bonheiden aanvraag / bezoek / gesprekken voor intake jongeren
Al Ikram
voedselbedeling
ziekenhuizen UZA/ st nicolas Hamme en Psychiatrisch centrum Oosterzele
ADIC " de hoop " afkickcentrum voor verslaafde jongeren
VAGGA psychologische hulp geestelijke gezondheidszorg
Gevangenis Mechele en Leuze - en- Hainaut
MEE A msterdam
Open school Antwerpen
CDO werkend leren
CAW Antwerpen
Justitiehuis Mechelen
De Koraal Mechelen
OCMW Antwerpen en Tienen
Agentschap Anderstaligen St Niklaas
Evenementen
-----------------OUTFORT touywenparcours Fort 8 te Hoboken
educatieve ontspanning daar er iets wordt aangeleerd door ervaren coaches/
evenwicht / balans/ durf/ en samenwerken en vertrouwen op elkaar
Andere activiteiten : bezoek aan Brussel / de kust / evenementen van de zomer
van Antwerpen

