VIA VENETO vzw
JAARVERSLAG 2018
--------------------------------Jongeren in begeleiding
---------------------------------Varga Alex
Roemenie
in procedure
gasexplosie
Diouen Nabil
Belg , Marokkaanse afkomst gasexplosie
Amine Azrou
Marokkaan
DVZ /
gasexplosie
EL Youssoufi Zakariaa
Belg, Marokkaan
psy geneeskunde
El Youssoufi Anas
Belg Marokkaan
opleiding/ justitie Leuze
Piras Alberto
Belg Sardinie
psy geneeskunde
Serrano Garcia Angélique Belg Spanje
psy problemen
Semsedini Labinot
Sevier
in procedure
Ibrahimi Edison
Roma/ Kosovo
financieel/ psych.
Zakir Yagobi
Afghanistan
in gasexplosie
Aziz Oubella
Marokkaan
in gasexplosie
Antonio Caria
Italiaan
in gasexplosie
Annahari Issam
Marokkaan
DVZ in procedure
Fouad Bzira
Marokkaan
justitie / pers problemen
Babakarhel Gul Rasoul
Afghanistan
werk/ fin/ pers/ eenzaam
Erhabor Osayomore Marvis Nigeria
verblijfprocedure
YaYa Ilyas
Marokko
probl. verblijf/DVZ
Abdulaziz Al-Jifri
Yemen
procedure asiel
Aghadar Rrouchdi
B/ Marokko
via justitie mechelen / Beveren
Aghadar Anouar
B/ Marokko
via justitie
Omid Mohammedia
Afghanistan / B
procedure ouders
Amad Reihan
Afghanistan / Swe Sweden naar Belgie
Younes Asrar
Belg / Marokko
electr toezicht / justitie
Mohamed Asrar
Belg/ Marokko
overbrenging Marokko/ Belgie
Souhail El Aissaoui
Belg/ Marokko
alleenwonen/ probleemsituatie
Karadogan Bahattin
Belg/Turk
via justitie Gent/ Beveren
Belkerma Anouar
Belg/ Marokko
via justitie Leuven
El Haaj Adnan
Belg/ Marokko
via justitie Beveren
Talbi Omar
Marokko
DVZ/ administratie
Aghbar Farhad
Afghanistan
DVZ/ verblijf/ administratie
Netwerking
----------------Justitiehuis Mechelen
Justitiehuis Gent Kouter
PSD soc dienst gevangenis Mechelen
PSD soc dienst gevangenis Beveren

PSD soc dienst gevangenis Leuze
PSD soc dienst gevangenis Leuven
CAW mechelen Lier Boom
Al Ikram voedselbedeling
CAW
slachtofferhulp
CAW
Boysproject
Politie
slachtofferzorg
Justitie slachtofferonthaal
OCMW Antwerpen/ plein/ SC Potvliet/ De Vondel
sociale diensten UZA/ St Vincentius/ AZ Monica
FEDAG federaal agentschap anderstaligen
C dienst aankoop meubelen / sociaal bureau
UZA/ MS Liga administratie
Dagplanning
------------------02 jan. Angélique Serrano Garcia GAS bemiddeling aanvraag/emails
Alberto Piras bespreking dossier stand van zaken / copies/ emails
budgetplanning
03 jan. Yansane Sekou begeleiding naar UZA/ afbetalingsplannen bekijken
emails en telefoons naar deurwaarderskantoren
Brief ivm bewonersattest schrijven naar Frankrijk
Vouillée/ ex vrouw Sekou
04 jan Nabil Diouen begeleiden naar ocmw/ bespreken dossier en
verdere budgetplanning
Alexandru Vargas bespreking dossier/ aanvraag voorwaarden ocmw
Nieuwe banden laten plaatsen op Citroen van Via Veneto vzw
05 jan . aanvraag informatie Varga Alex ivm justitie
tef en mails ivm Nabil Diouen ivm ocmw/ aankoop meubels enz..
administratie ivm Via Veneto/ verslagen/ orde en klassering dossiers
10 jan. bezoek aan Nabil Diouen en Alewandru Varga thuis Paardenmarkt 101
dossiers besproken / wijkagent / dienst DVA Deurne/ aankoop meubels
afspraken met EPSI Erasmus / Vagga/ aanvraag bankkaart/ enz....
15 jan . Alberto Piras bespreken dossier ivm budget/ aankopen/ CAW freeclinic
16 jan Nabil Diouen en Alexandru Varga in ingestorte gebouw Paardenmarkt
contact politie / contact ocmw/ ziekenhuis bezoek/ UZA intensive care
en AZ Monica / Stuyvenberg ziekenhuis
17 jan . contacten politie/ slachtofferhulp/ stad Antwerpen. CAW/ ocmw/
mails telefoons en bezoek Nabil Diouen en Alexandru Varga
in AZ monica en UZA/ zoeken naar kleding/
contact gate 15 dienst samenleven slachtoffer lijst vervolledigen
Angélique Serrano contact met gasboetebemiddeling/ gesprek
18jan. contacteren slachtofferhulp politie 03 338 84 29
contacteren slachtofferhulp CAW 03 328 20 30 NIET TE BEREIKEN
contacteren sociale dienst UZA

bespreken aanvraag advocaat/ verdere hulp Alexandru en Nabil
19 jan . langs UZA bezoek Alexandru Varga en sociale dienst
contact dienst vreedelingenzaken ivm verblijfsprocedure
contact rampenfonds / contact sociale dienst UZA
contact ocmw / contact slachtofferzorg / contact wijkagent
contact roemeense ambassade
contact verblijfenrechtspositie ivm advocaat
Zakariaa El Youssoufi contact federaal tolk /FOD dr Geyskens ivm
screening IQ testing

20 jan. nieuwe jongere in begeleiding AMINE AZROU in regularisatie
zat in gasexplosie / opstellen wat te doen
nieuwe jongere in begeleiding ZAKIR YAGOBI zat in gasexplosie
bespreken dossier en doorverwijzen naar ocmw voor verdere opvolging
23 jan. Diouen Nabil Atlas / ocmw / woonhaven /
Varga Alex soc. dienst UZA / bezoek / DVZ / advokaat /
Aziz Oubella gesprek ivm explosie
Antonio
gesprek ivm explosie
Amine Azrou doorgeven informatie politie/ opnamebewijs ziekenhuis
25 jan. BNPPARIBASFORTIS FOUNDATION uitreiking awards en receptie
Alex Varga bezoek UZA/ contract doorsturen DVZ en advokaat
26 jan . Nabil Diouen / Amine Azrou / Zakir Yagobi/ Aziz Oubella
belastinggebouw, Politie slachtofferzorg en stadsmagazijnen
ocmw, contact advokaten
Zakariaa El Youssoufi Gtb Mortsel, opvolging en vrijwilligerswerk
Alberto Piras bespreking dossier
Yansane Sekou bespreking dossier en afspraken volgende dagen
27 jan. bezoek Alex in UZA / contract bankrekening
29 jan . vergadering met CAW Antwerpen / boysproject Sanne en Raoul
ivm Alex/ Nabil / Aziz / Amine
30 jan Sekou Yansane begeleiding naar UZA
Bezoek in UZA Alexandru Varga
contact met vzw FORMAAT L.O. ivm vrijwilligerswerk
31 jan Amine Azrou begeleiden naar slachtofferzorg politie
Aziz Ouballi begeleiden naar kleding voor slachtoffers ongeval/ ocmw
binnenste buiten/ de bosschaertstraat
Nabil Diouen bezoek en praten/ wachten op dokter
2 feb . bespreking alex Varga dossier met CAW/ boysproject
5 feb. Dienst Vreemdelingenzaken dossier verblijf art 19 Alexandru Varga
indienen
7feb. Nabil Diouen inschrijven bij Woonhaven / Kiel
Nabil/ Aziz / Amine begeleiden op bezoek bij Alex Varga UZA
CAW/ Boysproject bespreking dossier Varga Alex
8 feb. Nabil Diouen begeleiden naar en bij bespreking Ocmw Potvliet

bespreking woning/ woonhaven/ financies/ werk / steun/
12 feb. gesprek met Antonio Caria slachtoffer gasexplosie . psychologischhe
bijstand en problemen oplossen / aanvraag indienen woning
Amine Azrou bijstaan bij gesprek met slachtofferhulp politie
Yansane Sekou bijstaan bij bezoek aan dokter UZA
14 feb. Sekou Yansane naar UZA
Antonio Caria bijstaan bij slachtofferzorg politie16 feb. Alex Varga naar UZA
begeleiden/ soc dienst / doktersonderzoek
Vergadering alle dossiers bespreken met Suhad Kajtazi
16 feb . Alex Varga begeleiding naar gerechterlijke geneeskunde Dr D'Hondt
19 feb. Zakariaa El Youssoufi nieuwe cursus open school wiskunde
20 feb. Alex Varga begeleiding naar UZA orthopedie bespreking operatie
23 feb . Zakariaa El Youssoufi begeleiding naar vdab IQ testing screening
contact en bespreking dossiers met slachtofferhulp politie A
24 feb . Varga alex zoeken naar medicatie bij versch apothekers/ bespreken dossier
ocmw plein/ medische waarborg
27 feb . Alex Varga begeleiding UZA psychiatrie en pijnkliniek
Sekou Yansane begeleiding naar UZA
1 mrt. Alex Varga begeleiding UZA algemene raadpleging chirurg
Amine Azrou begeleiding UZA wetsdokter
2 mrt. Bespreking dossier Issam Annahari met Suad Kajtazi te st Niklaas
6 mrt.met Amine Azrou afspraak bij CAW slachtofferhulp( Joni) bespreking psychologische
problemen .
7 mrt bespreking verblijfsvergunning Azrou met Suhad Kajtazi Agentschap Anderstaligen
9 mrt Alex Varga afspraak bij Dienst vreemdelingenzaken / verblijf samen met Suhad Kajtazi
Samenstellen aanvullend dossier DVZ/ documenten mutualiteit invullen
controledokter.
Zakariaa El Youssoufi begeleiden bij afspraak vdab inteligentiescreening ( Koen
. Laureys )
contact en opstellen schadedossier rampenfonds/ email Stad Antwerpen ivm hulp
vertrouwelijke melding van leerling Pius X instituut ivm psychologische verwaarlozing
melding reeds overgemaakt politie Maréestraat
14 mrt justitieassistentie Mechelen ivm Fouad Bzira/ heropname dossier
16 mrt . district Zakariaa El Youssoufi
19 mrt Alex Varga doktersbezoek UZA
20 mrt Zakariaa El Youssoufi begeleiden naar agentschap andertaligern/ suhad Kajtazi
aanvulle dossier FOD sociale zekerheid
22 mrt Alex Varga UZA doktersbezoek / aanvraag pro deo advokaat/ papieren halen ocmw/
caw/ politie /vervolledigen aanvraagdossier
Antonio Caria bespreken dossier
24 mrt afspraak en bespreking subsidies met Guler Turan/ senator / vlaams parlement
netwerking.
28 mrt. Fouad Bzira nieuwe opening dossier i sw met CAW boom mechelen lier en
justitiehuis mechelen / bezoek en bespreking met Fouad in gevangenis Mechelen
29 mrt. Nabil Diouen begeleiden naar en bespreken dossier bij ocmw/ aanvraag pro deo
ivm opstellen schadedossier explosie

3 afspraken bij st vincentius tandarts/oogarts/fysische geneeskunde
30 mrt.Zakariaa El Youssoufi naar IQ training vdab begeleiden (Koen Laureys)
31 mrt. nieuwe intake Babakarhel Gul Rasoul Afghanistan . eenzaamheid/ zonder familie/
geen steun/ financiele en emotionele problemen/ woning/ werk
2 apr. werkvergadering met Mark Janssens/ Jurgen Heyrman/ Younes Bouchbal
bespreking verslag/ begeleiding/ algemene vergadering / financieel/ toekomst
3 apr. Amine Azrou begeleiden naar Agentschap Anderstaligen/ bespreken dossier DVZ
Babakar Gul bemiddeling deurwaarder
Fouad Bzira afspraken maken met CAW en justitie voor gesprek in gevangenis
4 april Fouad Bzira bezoek gevangenis/ Elise van CAW/ bespreken traject toekomst
5 apr. Alex Varga vergadering bij CAW Boysproject/ ocmw/ bespreken financ. kant en
toekomst
8 apr. nieuwe intake ERHABOR Osayomore Marvis weet niet welke procedure opstarten
voor officieel verblijf in Belgie / heeft Italiaanse verblijf/ pers problemen /woning
9 apr. Via Veneto vergadering metMark Jurgen/ Muhammed/ Labi/ Daniel
aanpassen website/ drukwerk kaartjes / opstellen projecten voor subsidieaanvraag
Bespreking alle jongeren en intake van recent 4 jongeren
10 apr. Zakariaa El Youssoufi begeleiden naar Dr Goeminne campus St Niklaas
11 apr. Babakarhel Gul Rasoul in beroep tegen beslissing schorsing vdab/
Amine Azrou terughalen dossier bij advokaat / terug indienen verblijfsaanvraag
Erhabor Osayomore Marvis bespreking te volgen stappen bij verblijfsaanvraag
in Belgie /
12 april Nabil Diouane begeleiden naar St Vincentius fysische geneeskunde
13 apr. Alex Varga begeleiden naar UZA 2e operatie schouder na explosie van 15/01/2018
17 apr. Amine Azrou naar Agentschap Anderstaligen/ opstart dossier DVZ / bespreking
Labinot Semsedini Bespreking dossier
Alex Varga bespreking dossier
El Youssoufi bespreking dossier I.Q screening en doktersverlagen
Babakarhel Gul Bespreking dossier
Nabil Diouane bespreking dossier
18 apr. Babakarhel begeleiden naar ABVV in beroep tegen vdab
naar mutualiteit /lijnabonnement en Nmbs
afbetalingsplan opstarten bij FOD penale boeten.
22 apr. Marvis informatie ivm werkkaart B aanvragen en adres
24 apr. Christine van DOP dienst ondersteuningsplan/ toekomst vergadering over
Zakariaa El Youssoufi
25 apr. Met Gul Babarkarhel op sollicitatie bij SVHG / solidariteit vh gezin
Sekou Yansane bemiddelen bij FOD sociale zekerheid / mails ivm documenten
27apr. Alex Varga begeleiden naar dr Van Glabbeeck na operatie UZA
2 mei. Gul Babakarkhel aankoop kleding en schoenen
4mei. Amine Azrou begeleiden naar advokaat Janssens Duboistraat 03/4752316
avond receptie stadhuis Brussel
8 mei. Alex Varga beslissing bij DVZ Deurne afhalen. POSITIEF verblijf 5 jaar
Amine Azrou/ Sekou Yansane/ Labinot Semsedini begeleiden naar agentschap
anderstaligen St Niklaas en samen met Suhad Kajtazi naar advokaat/ opstarten
procedures en bespreken te nemen acties adv Landuyt Beernem
10 mei. Nabil Diouane en Antonio Caria begeleiden naar Ocmw/ bespreking

woning en afkick samen met assistentie ocmw Valerie en Els 0474 880328
assistentie van Nicolas CAW Boysproject.
Alex Varga begeleiden naar ocmw Plein ( Lynn )
13mei. Alex Varga inschrijven bij ocmw/ documenten de lijn/ advokaat pro deo
14 mei Gul Babarkarkhel inschrijven ocmw aanvraag vervangingsinkomen/vdab
16 mei . Intake YAYA Ilyas
17mei contact federaal Agentscap Anderstaligen oplossing YaYa Ilyas/ verblijf
20mei. Alex Varga papieren klaar voor ocmw/ de lijn / mutualiteit voor dinsdag
Gul Babakarkhel papieren klaar voor ocmw / sollicitaties voor dinsdag
25mei Gul bespreking dossier / ocmw/ financies/afbetalingen
Varga alex bespreking dossier/ ocmw afspraken / doktersbezoeken enz..
28 mei Babakarkhel Gul begeleiden naar Manpower/ DHL Mechelen testing
Fouad Bzira bezoek en bespreking in gevangenis mechelen
Federaal Agentschap Anderstaligen bespreking dossiers en te nemen acties
voor Babakarkhel/Azrou /Varga/El Youssoufi /Semsedini/Yaya /Yansane.
29 mei Abdulaziz Al-Jifri bijstaan in opstarten asielprocedure
30 mei Nabil Diouane bespreking met Nicolas CAW Boysproject toekomst/te nemen
acties en zoeken naar geschikte studio.
Gul Babakarkhel contact met Jente ocmw bespreking dossier
1 tot 8 juni solliciteren assistentie Babakarkhel Gul
bankzaken in orde brengen Varga Alex
11 juni. Zakariaa El Youssoufi begeleiden naar Dr Lambrechts AZ Hamme
afspraken regelen GTB en Vdab
Nabil Diouane afspraken regelen ziekenhuizen en dokters
Federaal Agentschap Anderstaligen alle dossiers overlopen en
de nodige stappen ondernemen voor 7 jongeren .
14 juni . federaal agentschap anderstaligen bespreking dossiers Yaya Ilyas
Azr'ou Amine , El Youssoufi Zakariaa , Varga Alexandru, Yansane Sekou
15 juni. El Youssoufi Zakariaa begeleiden naar st blasius zoiekenhuis Dendermonde
psychiater dr. Steemans
Varga Alex bespreking te nemen stappen en afspraken UZA/ ocmw
16juni actief meezoeken naar woning Alex Varga en Gul Babakarkhel
25 juni. Alberto Piras bespreking schuldbemiddeling en verloop dossier.
Nabil Diouane begeleiding st vincentius tandarts
30 juni op uitnodiging van Engie Foundation Upera Muntschouwburg
met 14 jongeren vnl brusse'lse jongeren wijk Versailles
Mark/ Daniel / Werner / Zakariaa/ Norris / Annas / Nawfal / ......
2jul. Babakarkhel Gul overzicht en begeleiden met betalingen maand juli
Varga alex documenten betalingen/ FOD / overzicht UZA afspraken
3 jul El Youssoufi Zakariaa begeleiden naar dokter Peeters invullen doc FOD
contact en bespreking dossiers Diouane en Varga met begeleiders CAW
D.O.P. ondersteuning El Youssoufi Zakariaa . bespreking
6 jul. Diouane Nabil meegaan voor huren appartement en regelen documenten
Amine Azrou en Yaya Ilyas bespreken dossier
10 jul. Zakariaa El Youssoufi dokter Peeters en dr Muller opstart dossier FOD
Gul Babakarkhel bespreken dossier / ocmw / betalingen
13 jul. ophalen Fod DOSSIER eL yOUSSOUFI bij dokter en afgeven Federaal
Agentschap Anderstaligen

dossier Amine Azrou naar FAA st niklaas
Alex Varga begeleiden naar dokter UZA / afspreken 3e operatie
Bespreking advokaat Evelyne Jacobs ivm Anouar Aghadar
Mail en telef bespreking advokaat Frederic Thibaut ivm
Fouad Bzira en Aghadar Rrouchdi
CAW Elise contacteren ivm bezoek gevangenis Mechelen
17 jul. op bezoek in gevangenis en bespreken dossiers Bzira en Aghadar
18 jul bespreking advokaten Bzira en Aghadar en de te nemen stappen
aanvraag bewijzen bij de voorzorg
Fedag bespreking dossiers Azrou/ El ,Youssoufi/ Yansane/ Yaya/ Masoudy
Annahari/ en Varga
met Alex Varga naar huisarts/ bespreking dossier en FOD opstart
documenten Bzira opmaak en doorsturen advokaat THiebaut
22 jul . Alex Varga studio vastleggen /huurcontract
intake Omid Mohammedia ivm procedure ouders Griekenland
naar Belgie / gezinshereniging
23 jul. Nabil Diouane bespreking en doorverwijzingen dokterspraktijk HPN
en afspraken maken opvolging gezondheid.
24 jul . Zakariaa El Youssoufi isw met GTB intake bij " opnieuw en co "
Amad Reihan nieuwe intake gesprek / mails Fedag
26.jul Alex Varga bespreking dossier bij ocmw / huurcontract enz..
27jul Yansane Sekou begeleiden naar dokters UZA / bespreking dossier
Gul Babakarkhel bespreking dossier / opvolging sollicitaties/ betalingen
Rrouchdi Aghadar bespreking dossier justitie en aanvraag bezoekregeling
Amine Azrou begeleiden naar beslissing DVZ deurne en bespreking
dossier met Fedag
Nabil Diouane bespreking dossier met mobiel crisisteam 0470/261622
30 jul . Varga Alex begeleiden naar CGG geestelijke gezondheid/ bespreking
opvolging
Omid Mohammadi begeleiden naar Fedag/ opstart procedure ouders
Amad Reihan bespreking dossier en de te nemen acties
31 jul Zakariaa El Youssoufi GTB begeleiding / Karolien
en DOP begeleiding / Christine bespreking toekomst
7 aug. Alex Varga begeleiden naar ocmw / Denise
Fouad Bzira contacten met CAW / Elise / gevangenis / documenten maken
8 aug facturen UZA opvragen / doorsturen De Voorzorg Aloex plus bankzaken regelen
9 aug. Zakariaa El Youssoufi begeleiden naar GTB/ De Brug voor sociaal werkplaats
10 aug. Gul babakarkhel begeleiden Ocmw De vondel/ bespreking dossier en financ.
15 aug. email aanvraag assistentie bij CGVS/DVZ ivm Gul Rasoul
heel de week zoeken appartement / studio Alexandru Varga
23 aug. Zakariaa el Youssoufi bespreking GTB traject
Fouad Bzira aanvraag documenten Voorzorg/ aanvraag toegang gevangenis
Gul Babakarkhel bankkaart blokkeren/ aanvraag en verzamelen documenten
advokaat/ werk enz voor CGVS
Nabil Diouane voedselpakketten halen en appartement zoeken/ contact Els ocmw
24 aug Fouad Bzira bezoek gevangenis en bespreken toekomstacties
27 aug Zakariaa el Youssoufi vergadering bij VV met D.O.P en GTB/vdab
Zakariaa El Youssoufi vergadering samen met D.O.P. en GTB

intake gesprek bij Levanto fietsatelier
Gul Babakarkhel begeleidende brief voior dossier CGVS
Amine Azrou bespreking met advocaat ivm werk.
29 aug. solliciteren voor en samen met Gul
30 aug. vergadering met Suhad en Ilyan bij Omid zaken bespreken ivm CGVS/DVZ
ocmw / CAW GUL / Zakariaa/ Amine / Alex / Nabil / Omid / Younes
01 sept. Edison Ibrahimi bespreking en oplossing voor financiele toestand
02 sept Younes en Mohamed Asrar schrijven aan ministerie justitie en
ministerie van buitenlandse zaken.
03 sept. Asrar contact en bespreking dossier met advocaat Thibaut
04 sept Zakariaa El Youssoufi begeleiden naar vzw De Brug voor stage /samen
met Karolien van GTB .
Karim Masoudy bespreking dossier FOD / Fedag
Varga Alex huren appartement / docummenten tekenen
06 sept. Amine Azrou bespreking dossier schade en werk bij advocaat Janssens
10sept. inrichting appartement Alex aankoop bed / kast keukengerief
ocmw Potvliet regelen financies Alex
11sept. alex Varga begeleiden naar UZA operatie
Ibrahimi Edison oplossen financies / contact ocmw Tienen/ bank ING/ info FOD
vergadering Fedag ivm Azrou / Masoudy/ Ibrahimi / El Youssoufi/ Asrar /
El Youszsoufi bespreking en ophalen documenten Vagga .
12sept. Babakarkhel Gul begeleiden naar en bij de rechtbank ivm vdab
18sept. Gul Rasoul mee naar ocmw bij Jente bespreking dossier
Alex Varga meubels kopen voor studio
Amin Azrou documenten bekijken ivm DVZ verblijf en doorsturen
Nabil Diouane mee naar ocm Valerie bespreking dossier
Sekou Yansane besprteking dossier FOD/ Fedag
24 sept. Alex Varga bespreken dossier / documenten ocmw / uitkering / budget
Amine Azrou bespreken dossier FOD
Rrouchdi Aghadar bezoek in gevangenis Beveren bespreken dossier
Fouad Bzira bezoek in gevangenis Beveren / bespreken dossier
emails CAW / justitieassistenten/ telef advocaten
1 okt. intake Souhail El Aissaoui bespreken dossier
intake Karadogan Balattin en bespreken dossier
2 okt. contact Kaizen/ jeugddorp Bonheiden / OCMW Mechele/ justitiehuis Gent
3 okt Zakariaa el Youssoufi terug naar open school cursus zeker van jezelf ( 12x )
4 okt. Gul Rasoul bespreking/ moet uit zijn appartement/ zoeken werk en woning
6 okt. aanvraag om bemiddeling van Belkerma Anouar
email psd gevangenis Leuven / aanvraag bezoek
10 okt . boysproject contacteren ivm Nabil en Alex
Alex Varga bespreken dossier en aanvraag advocaat BJB
Nabil Diouane bespreken dossier vrijdag 12 okt
Labinot Semsedini bespreken dossier FOD
intake El Haaj Adnan gevangenis Beveren
contact Els Baeyens justitie ivm Fouad Bzira
Bahattin Karadogan contact ivm dossier invrijheidstelling / afspraak maken
12 okt . grote vergadering Nabil Diouane met Ocmw de Voorzorg Via Veneto
Caw boysproject mobiel crisisteam dokter, (' zie verslag )

Gul Babarkarkhel sollicitatie pizzahut
16okt Gul begeleiden naar ocmw bespreking dossier
Alex oplossen problemen
Amin bespreken dossier
Sekou begeleiden naar UZA Dr Willekens
17 okt Gul sollicitaties werk en info bij CGVS
Sekou info opvragen bij OZ
23 okt . Alex bespreken dossier
Zakariaa info in taikwando sportschool
24 okt. El Haaj bezoek en gesprek gevangenis Beveren
Karadogan Bahattin bezoek en gesprek gevanbgenis Beveren
25 okt . Nabil Diouane mee naar de dokter / documenten ocmw en woonhaven
29 okt. Alex Varga schadedossier opstart en bespreking bij advokaat Goedertier
algemene vergadering Via Veneto met Jurgen Heyrman en Younes Bouchbal
31 okt. Antonio Caria bezoek en bespreking problemen ocmw
Nabil Diouane begeleiden naar erasmus ziekenhuis
9 nov Zakariaa el youssoufi begeleiden naar FOD soc ,zekerheid controlearts/ suhad Kajtazi
contanct met IWW gevangenis Beveren ivm Fouad Bzira/
doorsturen gegevens en ontvangen werkcontract Karadogan / vdab contact
13 nov . met Antonio Caria naar assistente ocmw/ telef voor afbetaling Luminus
Gul Babakarkhel huisbaas besprteken achterstand / contact ocmw financ probl.
15 nov. Naar Fedag / Suhad Kajtazi opstarten FOD Soraya/ afronden dossier Zakariaa
afspraken Amine / Alex. Contacten met advokaten Goedertier en Janssens
Eerste contact MS liga / UZA voor administratieve opvolging MS patient
19 nov. OPstart stage bij de brug vzw isw met vdab / GTB voor Zakariaa El Youssoufi
opmaken van tussenkomstfacturen Via Veneto voor schadedossiers van
Alex/ Amine/ Nabil en Antonio
21 nov. Ocmw met Alex bespreken dossier en situatie
22 nov Fedag afhandelen dossier FOD Zakariaa El Youssoufi
28 nov. Fedag met Varga Alexandru opstart FOD
Soraya Janssens opstart FOD
Karim Masoudy bespreking versch. dossiers
Zakariaa El Youssoufi documenten afhandelen FOD
Frank informatie mutualiteit / FOD
Issam Annahari informatie beslissing dossier verblijf
3dec intake Aghdar Farhad . bespreking dossier
5 dec Antonio Caria begeleiden naar St Augustinus
Aghdar Farhad begeleiden naar Fedag opstart dossier verblijf DVZ
Talbi Omar begeleiden naar Fedag bespreking wat te doen /DVZ
12 dec. antonio Caria begeleiden naar St Augustinus handkliniek
13 dec. Alex Varga begeleiden naar DVZ documenten afhalen en binnenbrengen
16 dec overzicht en de te bespreken punten per persoon . totaal 30 personen

