JAARVERSLAG VIA VENETO 2015
-----------------------------------------Algemeen

8 jongeren in nacht opvang
------------------------------------Zakariaa El Youssoufi
Labinot Semsedini
Yassine Dar Radi
Mahmut Hajir
Suleyman Henni
Bozkurt Kerem
Gonzales Daniel
Mohamed Akaychouch
+ 22 personen administratieve en schoolse begeleiding
alle personen ingeschreven in scholen, en opleidingen
personen die begeleid zelfstandig wonen administr opgevolgd,startbanersopleidingen,
vdab,solliciteren, budgettaire opvolging, oplossen problemen,gesprekken met
schoolbegeleiders en werkbegeleiders
alle personen krijgen de mogelijkheid om te sporten in clubs

hulp bij ouderen, tuinonderhoud, winkelen, gezelschap, klusjes, ramen schilderen, assistentie
naar ziekenhuizen en dokters
Eugénie en Claude phalempin 81 en 80 jaar
Albert Verbeeck

79 jaar

Josephine Annemans 82 jaar

Heel het jaar elke zondag voedselpakketten gekregen bij Al Ikram Borgerhout
JANUARI
---------uitstap naar Gent, lichtfestival en bezoek aan de stad
FEBRUARI
--------------Algemene vergadering met Mark janssens, Jurgen Heyrman, Younes Bouchbal, Eddy Van Hecke,
Werner Mommens , vrijwilligers en coaches bij begeleiding , klussen en bouwwerken
Reis naar Cyprus met Mark / Jurgen/Werner / Kerem, Daniel en Zakariaa, tegen heel lage prijs.
Kans om jongeren een andere omgeving , andere cultuur te leren kennen en sociaal contact te
evalueren... ontspanning voor iemand die jaren in hechtenis zat en kans om ander land te
bezoeken voor iemand die nog nooit de mogelijkheid had gekregen om te reizen.Mogelijkheid
om toekomst te bespreken, planning, aanpak van subsidies,evaluatie jongeren algemeen.
21 feb. bijwonen chinees nieuwjaarsfeest en festiviteiten in stad
MAART
-------Hulp gevraagd bij zoeken naar werk voor jongeren via FORMAAT vzw, linkeroever
11 mrt.
17 mrt.

5 jarig bestaan Fortis Foundation met receptie en workshops te

Brussel.

St Patricksday feestje in Antwerpen, kennismaken met Ierland

18 mrt. legalisaties district/ werkvergunningsaanvragen / bezoek wergever/ bezoek dokter/
eensluitend verklaringen / bezoek advocaat/ griffie arbeidsbank ( Labi )
19 mrt. assistentie bij rechtzaak van een jongere ( Kerem )
27 mrt. sollicitatiegesprekken
meubelzaken,

( zakariaa, mahmut en suleyman) in interimbureaus en

aanschaf boek rijbewijs

APRIL
-------8 apr. gesprek Hilde Reynders Bisdom Mechelen in verband steun aan werking
Café Corsari met alle jongeren
10 apr. vertrek Labinot

naar Duitsland wegens herhaalde keren negatief advies voor verblijf

26 apr. vergadering Mark en Jurgen ivm verblijf/ overplaatsingen/ justitieassistenten/ vzw De
Sleutel drugpreventie ( Kerem Bozkurt) en werk .
MEI
-----opleidingen bij skillbuilders / vdab
aanvragen leefloon bij OCMW/ bezoek van OCMW aan werking
sollicitaties verschillende jongeren
Café Corsari/ ontmoeten bekende mensen/ ontspanning/ luisteren/ taal / sociaal contact
Schilderen appartement Plantin Moretuslei aanleren van werken en nuttige tijdbesteding
Schilderen appartement te Mortsel

samen met enkele jongeren om hen werk aan te leren

JUNI
-----Tuinonderhoudswerken, snoeien hagen, gazons en opkuis terassen door onze jongeren onder
toezicht van een coach ( eddy). aanleren werken
Café Corsari
Donorinfo op bezoek
Controle boekhouding Via Veneto

in opdracht van Donorinfo . positief resultaat

Uitstapjes in Antwerpen, bloementapijt Grote Markt
Bezichtiging oude schepen in Willemdok en festiviteiten daarrond
Havenrondvaart

Strand op linkeroever
JULI
-----Bezoek aan de stad Gent
verder solliciteren/ zoeken naar studio's:/ ZBW
3 dagen volgen van De Reuzen van Antwerpen
Festiviteiten zomer van Antwerpen
Aanvraag subsidies
Summerfestival op linkeroever
zwemmen in openlucht linkeroever
28 juli. vergadering Mark en Jurgen algemeenheden / overzicht vorderingen jongeren
AUGUSTUS
--------------Nieuwe jongen ontvangen Mohamed Akaychouch
gesprek met Edison Ibrahimi / problemen opvoeding / ouders / roma/ algemeen
sollicitaties Zakariaa bij Synergie interim en werken bij Yukon Logistics Beveren
Inschrijvingen scholen, Encora, CDO berchem, Thomas More
SEPTEMBER
--------------5 sept. festival

Laundry Day te

linkeroever

6 sept. klassiek concert st jans plein te Antwerpen
15 en 17 sept.geleid bezoeken aan stadhuis antwerpen

OKTOBER

--------------

NOVEMBER
-----------------aanleg oprit en tuin in Hoboken, samen met enkele jongeren onder leiding van een coach
Ramen en deuren schilderen bij Nini en claude phalempin in Hoboken samen met onze jongeren

DECEMBER
------------afspraken met Mr Derriks Stichting Koningin Paola ivm aanschaf auto
uitvoeren van werken

vervoer jongeren en het

Toewijzing en akkoord gekregen voor aanschaf minibusje door de Stichting 6500 euro
19 dec .

Presentatie Via veneto bij Engie Foundation Brussel, positief voor 10000 euro

Oude mevrouw die we altijd gingen helpen, overleden, verhuis en opkuis van serviceflat
24 dec. jongeren werken als vrijwilligers bij feestmaaltijd kerstmis in de St laurentiuskerk onder
leiding van KAMIANO, Sant Egidio
Nini en Claude bezoeken ziekenhuizen, begeleiden naar dokters, gezelschap houden, planten
verzorgen en woningonderhoud
31 dec . wandeling door de stad en vuurwerk kijken op linkeroever

