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VAKANTIE

Allemaal 
Stuk voor stuk, verdwijnen ze,

in het niets,
stuk voor stuk zwaaien we ze uit,

naar, het iets!

Iedereen vertrekt, een ieder,
al dan niet geboekt,

naar een vakantieplek,
we zwaaien ze uit!

Stuk voor stuk, verlaten ze
huis en haard

om bij te komen van de
dagelijkse beslommeringen.

We zwaaien ze uit,
Wensen ze plezier,

Kijk je wel uit?
Wij, blijven wel hier!

   An Terlouw
(uit Hartenkreten/Vakantie) 



Onderwijs voor onze jongeren

Deelname aan onderwijs is een belangrijke 
ontwikkelingstaak voor kinderen en 
jongeren. In het basisonderwijs leren 
kinderen allerlei vaardigheden zoals 
luisteren, in groepsverband functioneren, 
zich concentreren op taken en schoolse 
vaardigheden als lezen, schrijven, rekenen. 
In het secundair onderwijs doen jongeren 
kennis en vaardigheden op o.a. in functie van 
een volwassen en professioneel leven. 
Deze deelname aan onderwijs, het opdoen 
van kennis en inzichten en het zich 
eigen maken van vaardigheden zijn dan 
ook belangrijke aandachtspunten in de 
opvoeding en begeleiding van alle kinderen 
en jongeren in Huize Levensruimte. Gelukkig 
zijn er kinderen en jongeren bij wie deze 
ontwikkelingstaken prima verlopen. Bij een 
aantal anderen loopt het op dit domein echter 
niet zo goed tot misschien wel problematisch 
en zijn die problemen mogelijk één van de 
redenen om hulpverlening op te starten en/
of zijn ze belangrijke aandachtspunten om 
op te focussen in het verdere verloop van de 
hulpverlening. 
Bij het opstarten van de begeleiding door 
Huize Levensruimte wordt nagegaan 
hoe het kind/ de jongere functioneert 
op deze ontwikkelingsdomeinen en 
op welke manier de ouders of andere 
opvoedingsverantwoordelijken hun kind 
hierin ondersteunen en stimuleren en hoe zij 
hun ouderlijke taken op dit domein op zich 
nemen.
Bij opname in een leefgroep wordt ervan 
uitgegaan dat het kind /de jongere verder 
naar de school blijft gaan waar hij of zij al 
naar toe ging, tenzij er tegenargumenten 
zijn, bijv. een te grote afstand tussen die 

school en Levensruimte. Wanneer er 
terug een school- en studiekeuze dient 
gemaakt te worden, gebeurt dit steeds 
in overleg met de jongere, zijn ouders 
en begeleiding (in een aantal situaties 
ook met betrokkenheid van externe 
verwijzers) en rekening houdend 

met de capaciteiten en interesses van 
de jongere. Dat betekent dat de kinderen 
en jongeren die in Huize Levensruimte 
verblijven, iedere dag uitzwermen naar 
diverse scholen: basisscholen in Averbode, 
Veerle, Testelt, …, secundaire scholen (+ 
scholen voor buitengewoon onderwijs) in de 
ruime omgeving: Diest, Westerlo, Aarschot, 
Tessenderlo, Geel, Leuven, … 

Na schooltijd hebben de jongeren doorgaans 
ook nog huistaken te maken, lessen te 
leren of andere schoolopdrachten uit te 
voeren. Zij doen dat in de leefgroep tijdens 
een vast studiemoment, onder begeleiding, 
in kleine groepjes of op de eigen kamer. 
De begeleiding zorgt voor de nodige rust, 
structuur, aandacht, stimulans, hulp, 
controle, …

Met de ouders of andere opvoedings-
verantwoordelijken werd bij aanvang 
van de begeleiding afgesproken welke 
opvoedingstaken zij blijven uitvoeren en welke 
taken de begeleiding (tijdelijk) overneemt. 
Dergelijke afspraken kunnen, afhankelijk 
van een positieve of negatieve evolutie in 
de verdere hulpverlening herbekeken en 
aangepast worden. Dat is dus ook zo op vlak 



van school en studiebegeleiding van hun 
kind, bijv. deelname aan oudercontacten, 
inzage in, opvolgen en handtekenen van het 
rapport, deelname aan schoolactiviteiten, 
enz…
De begeleiding onderhoudt sowieso contact 
met de scholen van hun kinderen en jongeren. 

ScholenavondScholenavond
Om aan de scholen waarmee wordt 
samengewerkt, een beeld te geven van 
de leefsituatie van de jongeren in een 
leefgroep werd in het verleden in Huize 
Levensruimte gestart met een tweejaarlijkse 
‘scholenavond’. Tijdens die eerste 
scholenavonden werd aan schooldirecties, 
leerkrachten en CLB-medewerkers een beeld 
geschetst van de visie van Levensruimte, 
het reilen en zeilen in een leefgroep en de 
ondersteuning die aan de jongeren gegeven 
wordt op schools vlak. Zo was, maar is die 
scholenavond ook nog steeds een moment 
om samen na te denken over de begeleiding 
van kinderen en jongeren en de werkingen 
beter op elkaar af te stemmen. 
Door toename van en verhoogde aandacht 
voor kinderen en jongeren met specifieke 
noden, zowel in het onderwijs als in 
de jeugdhulpverlening (ook specifiek in 
Huize Levensruimte) werd in de laatste 
schoolavonden gefocust op een specifiek 
thema omtrent hulpverlening en onderwijs. 
De laatste scholenavond, in 2019, werd, 
wegens het succes ervan in 2015, mevrouw 
Els Goethals, klinisch psychologe en 
gedragstherapeute, opnieuw uitgenodigd om 
te spreken over de begeleiding van kinderen 
en jongeren met complex trauma. Sinds 
de lezing van 2015 waren scholen met de 
lezing verder aan de slag gegaan. Zowel in 
de jeugdhulp als in de schoolcontext wordt 
immers regelmatig gewerkt met kinderen en 
jongeren die herhaaldelijk, op verschillende 
leefgebieden, traumatische ervaringen 
meegemaakt hebben. Mevr. Goethals 
schetste wat complex trauma inhoudt en 
gaf handvatten om met moeilijk gedrag 

van gekwetste kinderen en jongeren om 
te gaan. Er werd samen bekeken hoe men 
voor deze kinderen en jongeren een veilige 
omgeving kan creëren en de voorwaarden 
kan realiseren om een verwerkingsproces op 
te starten. 

Als schoolgaan (even) niet luktAls schoolgaan (even) niet lukt
Sinds het schooljaar 2016-2017 wordt Huize 
Levensruimte sterk geconfronteerd met 
jongeren die langdurig niet naar school 
gaan of uit de lessen worden uitgesloten. 
Daarom werd in 2018 gestart om een 
activiteitenaanbod voor deze jongeren uit 
te werken, het project dagbesteding. Men 
richt zich hier op het activeren van de 
jongeren, hen een dagritme aan te bieden, 
positieve ervaringen te laten opdoen en 
werken aan competenties voor verdere 
toekomstperspectieven. Tijdens de deelname 
van de jongere aan de dagbesteding gebeuren 
ook gesprekken met de school want het is 
belangrijk om de school te betrekken in het 
traject van de jongere en ook betrokken te 
houden. 
Dagbesteding is immers geen finaliteit, het 
moet zo lang als nodig, zo kort als mogelijk. 
Op die manier krijgen toch heel wat jongeren 
terug aansluiting bij het onderwijs.



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

ZONDAG 26 SEPTEMBER
OLDTIMERTREFFEN IN EN ROND HET BUURTHUIS VAN 

VEERLE HEIDE, ZANDSTRAAT 13

Voor alle geïnteresseerden hét uitgelezen moment om ‘legen-
des’ nog eens live te kunnen aanschouwen. Voor alle fanaten 
en bezitters, weer een kans om hun juweel te kunnen laten 
zien aan een ruim publiek; er nog eens een georganiseerde 

rondrit mee te kunnen doen. 

ZONDAG 14 NOVEMBER
HERFSTDINER IN FEESTZALEN DE MAEKELHOEVE TE 

VEERLE, MAKELHOEVE 3.
De uitnodigingen hiervoor worden na de zomer verstuurd aan 
allen die in het verleden reeds deelnamen. Ben jij als ‘nieuwko-
mer’ voor dit event geïnteresseerd, dan kan je de nodige info 

opvragen via 013/77.20.75 of via 
onthaal@huizelevensruimte.be 

Ondanks de beperkingen die momenteel nog gelden als gevolg van de 
corona pandemie, zijn wij, zoals ook al in onze vorige editie vermeld, 
toch gestart met de voorbereidingen van de evenementen die we dit 
najaar willen organiseren.

Activiteiten waarvan het al dan niet doorgaan uiteraard afhangt van de evolutie van de besmettingsgraad 
en algemene gezondheidstoestand van dat moment.
Wij hopen in elk geval dat er massaal verder gevaccineerd kan worden en dat de bevolking zich ook 
massaal verder laat vaccineren. Enkel op deze manier kunnen we tegen het najaar een grotere zekerheid 
krijgen, om dingen te kunnen organiseren.
Als jullie Huize Levensruimte ook dit jaar terug willen steunen, gelieve dan onderstaande data alvast  
te noteren. 
Ieder van u is in elk geval heel erg welkom.  Wij kijken er naar uit!!


