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HOOP DOET LEVEN 

Denk jij dat vroeger alles beter was
en het morgen alleen maar slechter wordt ?

Er is zoveel onzekerheid;
Wat met de vluchtelingen,

de klimaatopwarming,
de Brexit,

wat staat ons te wachten met Trump?
Is er nog hoop voor de wereld?
Wij verlangen altijd naar meer

maar maakt het ons gelukkiger?
De kloof tussen rijk en arm

wordt als maar dieper.
Wat is belangrijk ?

Nooit opgeven,
niet weglopen van de problemen,

maar de vlam van de hoop
laten aanwakkeren

door het enthousiasme van de jeugd.
Tegen ontgoochelende berichten  
en ontmoedigende ervaringen in,

blijven geloven  dat de liefde
sterker is dan de dood.

Daar is durf en lef voor nodig.
Niet te veel wikken wegen,

risico's durven nemen.
HOOP is een deugd,

dus een opgave en een uitdaging.
Laten we ze opnieuw aanleren

en doorgeven aan de wereld.

erik



Trainingscentrum voor kamerbewoning
of

(Leren) zelfstandig wonen op een studio

In vorige nummers van Ronduit  zijn wij gestart 
om jullie te vertellen hoe Huize Levensruimte 
concreet vorm geeft aan de module ‘verblijf’. 
Naast verblijf van kind of jongere in een 
leefgroep of samen met zijn ouder(s) binnen 
residentiële gezinsbegeleiding, welke reeds 
eerder aan bod kwamen, is er ook nog het 
trainingscentrum voor kamerbewoning, of 
afgekort TCK. Hier kunnen jongeren (zowel 
jongens als meisjes) vanaf 16 jaar in een 
studio verblijven, waarbij ze begeleid worden 
naar zelfstandigheid. Huize Levensruimte 
beschikt daartoe, op de campus, over vier 
bemeubelde studio’s, die de jongere (met 
uitzondering van de meubels) naar eigen 
smaak en met persoonlijke spullen kan 
inrichten.

Heel wat jongeren hebben vroeg of laat het 
gevoel dat ze het groepsgebeuren ontgroeid 
zijn en verlangen naar meer zelfstandigheid. 
Elk hebben ze hiervoor wel een goede reden: 
meer rust, werken aan zelfredzaamheid, 
een eigen studio waarop ze zich kunnen 
terugtrekken, enz. Gezien hun jonge leeftijd 
is het echter niet aangewezen en vaak niet 
haalbaar om werkelijk op eigen benen te 
staan.

Het TCK combineert de veilige omgeving van 
de voorziening met de nodige ruimte om te 
experimenteren rond verschillende aspecten 
van zelfredzaamheid.

De jongere kan individueel wonen op 
zijn studio en tegelijk wordt hij toch nog 
(intensief) begeleid. De begeleiding blijft 
immers dagelijks lijfelijk aanwezig en zal 
mee op pad gaan met de jongere.

De uitgangspunten voor de begeleiding binnen 
het TCK verschillen niet wezenlijk van deze in 
de leefgroepen. Het groepsgebeuren neemt 
evenwel af en er komt bijgevolg meer ruimte 
om individueel met de jongere te werken.
In het TCK wordt verwacht dat de jongere 
op vele vlakken zelfstandig is of leert zijn. 
De begeleiders zullen hem ondersteunen 
om zelf(standig) te leren instaan voor 
allerlei praktische zaken van het dagelijkse 
leven: de inrichting en het onderhoud 
van de studio, koken, de was en strijk, 
vervoersmogelijkheden, administratie, 
omgaan met geld (eigen financiën beheren, 
werken met een bankrekening), gezondheid, 
veiligheid, de dag zelf plannen, omgaan met 
vrije tijd binnen en buiten het TCK, relaties, 
enz. 

Natuurlijk blijft de jongere zijn contacten met 
zijn ouders en andere familie onderhouden, 
net zoals dat gebeurde tijdens zijn verblijf in 
de leefgroep. 



Een minstens even belangrijk aandachtspunt 
in de begeleiding binnen TCK is het 
welbevinden van de jongere: om voor zichzelf 
te zorgen moet een jongere zich ook gewoon 
goed voelen. De jongere die meer en meer 
zelfstandig woont, staat voor heel wat nieuwe 
uitdagingen. Daarbij is het voor elke jongere 
leuk om stilaan op eigen benen te staan, 
maar ook te weten dat er iemand is die hem 
opvangt als het moeilijker gaat. Ze zullen 
luisteren naar wat de jongere te vertellen 
heeft en proberen voor hem een steun te zijn. 

Samen met de jongere wordt gewerkt naar 
een  toekomstperspectief, dat het best bij 
hem past.

Op basis van dat perspectief en zijn individuele 
situatie gaat de jongere naar school, naar het 
werk of doet inspanningen om werk te vinden. 
Met ondersteuning van de begeleiders zal de 
jongere contacten leren leggen met diensten 
en instanties, zoals VDAB, interim-kantoor, ...

Er wordt ook bekeken waar de jongere 
zal gaan wonen na zijn verblijf in Huize 
Levensruimte. Is terugkeer naar huis een 
optie? Kiest de jongere ervoor of noopt zijn 
situatie hem ertoe om volledig zelfstandig 
te gaan wonen? Of zal de jongere met een 
partner gaan samenwonen? In beide laatste 
gevallen zal de begeleiding samen met de 
jongere op zoek gaan naar huisvesting en de 
financiële middelen die hiervoor nodig zijn. 
Er wordt hierbij ook nagegaan of de jongere 
tijdens die beginperiode van zelfstandig 
wonen nog enige tijd door Huize Levensruimte 
wenst begeleid te worden.

Zo komen we dan bij een andere werkvorm 
van Huize Levensruimte, namelijk het 
begeleid autonoom wonen, maar dit valt niet 
meer onder de module verblijf, maar wel 
Contextbegeleiding. Deze module komt later 
aan bod.

Vrijwilligersbijeenkomst

Op zaterdag 2 maart, de laatste dag 
van de Week van de Vrijwilliger, werden 
de vrijwilligers van Huize Levensruimte 
uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst. 
Inderdaad, ze werden dit keer niet gevraagd 
om mee te helpen in een leefgroep (studie-/
spelbegeleiding, vervoer, koken, strijken,…) 
met kinderen een activiteit buitenshuis te 
doen, de ezels(stal) te verzorgen, ook niet 
voor een vergadering van het feestcomité of 
om mee te helpen op een opbrengstactiviteit. 
Neen, deze keer mochten onze onmisbare 
medewerkers zélf eens de benen onder tafel 
schuiven en genieten van een babbel bij een 
tas lekkere koffie. Anja gaf eveneens een 
uiteenzetting over de stilaan bekend wordende 
ezelwerking van Huize Levensruimte, en 
iedereen mocht even later de daad bij het 
woord ervaren : de gEZELlige ezelweide 
verkennen én een wandeling (mee)maken met 
de twee langorige dames Ange en Sirelli, dit 
onder begeleiding van enkele deskundige en 
enthousiaste jongeren. Als dát geen unieke 
activiteit is! Om de leuke samenkomst af te 
sluiten, konden een hapje en een kopje koffie 
uiteraard niet ontbreken. En dit was allemaal 
bedoeld om de vrijwilligers te waarderen en 
bedanken voor hun belangeloze inzet.



Pasta 
basta

Prijs?
Kleuterprijs (3-6j) : 5€

-12 jaar : 11€
+12jaar : 18€

Pasta Bu� et
à volonté

+voorgerecht en dessert

Waar? Zaal Het Buurthuis - Zandstraat 13 - 2431 Veerle Heide
Reserveren? 013/780883 of jongerenwerking@huizelevensruimte.be

27 April 2019 Georganiseerd door de jongerenwerking van 
Huize Levensruimte t.v.v. hun jaarlijks kamp

De keuken is open van 12u tot 15u en van 17u tot 20u. 
Gelieve tijdig te reserveren. 
Naam, aantal personen en uur van aankomst vermelden.

Ondanks de grote overheidsinspanningen om de financiering van de sector op niveau te krijgen, merken we dat toch niet alle kosten, inherent aan de begeleiding 

van jongeren, in de groei naar hun eigen zelfstandigheid, gedekt kunnen worden. Om die leemte op te vullen, kunnen we gelukkig rekenen op de steun van vele 

sympathisanten. Ook U kunt ons steunen door storting op rekeningnummer BE84 8600 0277 2259 van Huize Levensruimte. Voor elke gift vanaf € 40 wordt een 

fiscaal attest uitgereikt. Uw persoonlijke gegevens worden conform de geldende wet op de privacy bewaard..

AGENDA
Een nieuw jaar, dus ook een nieuwe activiteitenagenda.

Noteer alvast in jullie agenda:

OLDTIMERTREFFEN : 
De 12de editie van dit schitterende evenement komt er aan. Net zoals 

de vorige edities zijn alle brommers , moto’s , auto’s , traktoren en andere 
voertuigen van bouwjaar 1994 of ouder, van harte welkom.

Op zondag 29 september 2019 rond het Buurthuis te Veerle-Heide.
Inschrijven voor deelname aan de rondrit : ter plaatse

Inkom gratis voor alle bezoekers 

HERFSTRESTAURANT :
Ook in 2019 willen wij de ‘culinairen’ onder ons verwen aanbod doen.

Op zondag 17 november 2019 in De Maekelhoeve te Veerle.
Inschrijven : onthaal@huizelevensruimte.be of 013/77.20.75

Menu volgt later. 

Alvast van harte welkom op deze evenementen.


