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DANK AAN ALLE SYMPATHISANTEN
De laatste editie van de 41e jaargang van
ons tijdschrift en, ja, ook meteen weer het
eind van het jaar.
Wij zijn ook vandaag weer erg blij te ervaren
dat zovelen onze organisatie een warm hart
blijven toedragen.
Of dat nu is door een financiële bijdrage,
een helpende hand tijdens activiteiten of ter
ondersteuning van begeleidend werk, een
aanwezigheid tijdens activiteiten, of gewoon
door het lezen van ons tijdschrift; voor
ons als veldwerker voelt dit als een groot
draagvlak voor onze dagelijkse bezigheden
in functie van de jongeren en hun gezin.
Het gevoel hebben samen dingen te kunnen
doen, geeft de nodige kracht om er elke
dag weer tegenaan te gaan en is dan ook
van groot belang voor al onze medewerkers.
De voorliggende problemen zijn immers
lang niet vanzelfsprekend in het vinden van
oplossingen en de (Europese) regelgeving

eist steeds meer en meer, waardoor
medewerkers een serieuze verhoging van
draaglast ervaren.
Het gevoel van hierbij ondersteund, gedragen
te worden is dan ook heel erg deugddoend
en motiverend.
De helpende handen en financiële steun
dragen dan weer rechtstreeks bij tot het
vlotter kunnen realiseren van de individuele
trajecten van de jongeren en hun gezin.
Dankzij al deze steun kunnen wij net dat
tikkeltje extra geven in het dagelijkse werk
met en voor de jongeren. Van erg groot
belang in de moeilijke weg die er bewandeld
moet worden.
In naam van ons allen wil ik ieder van u dan
ook heel erg danken, voor alles wat u voor
onze organisatie betekende.
Wij wensen jullie heel fijne en vredige
Kerstdagen en een spetterend 2019 toe.
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Residentiële gezinsbegeleiding
In voorgaande edities van Ronduit hebben
we getracht om een beeld te schetsen van
de verblijfsmodule. We hebben deze steeds
geconcretiseerd als zijnde het verblijf van
de jongere in een leefgroep. Dit was echter
niet helemaal volledig, aangezien Huize
Levensruimte ook de mogelijkheid heeft om
het kind of de jongere niet te scheiden van
zijn ouders maar samen met (één van) hen
residentieel te begeleiden.
Daartoe beschikt Huize Levensruimte op de
campus over maximaal 4 appartementen waar
verschillende gezinnen een begeleidingsproces
kunnen doorlopen. De appartementen zijn
moduleerbaar, afhankelijk van de gezinnen en
het aantal kinderen. De woonruimtes
zijn volledig bemeubeld en voorzien van
keukengerief, beddengoed,... Kortom, alles is
aanwezig om een huishouden te runnen.
Er is geen beperking in de leeftijd van de
doelgroep, noch wat betreft de ouders, noch
wat betreft de kinderen, die uiteraard wel
minderjarig zijn. Ook de opvang van een
tienermoeder behoort tot de mogelijkheden
en dit in een studio die verbonden is aan de
leefgroep van TeCeR, waar ’s nachts steeds
begeleiding aanwezig is.
De gezinnen blijven tijdens de begeleiding
ook over een eigen woning beschikken en

benutten, zodat vaardigheden ook in de eigen
omgeving ingeoefend worden.
De ouders kunnen hun eigen levenswijze en
dagbesteding blijven behouden, indien dit de
opvoeding van de kinderen niet in de weg
staat.
De begeleiding kenmerkt zich als een
mengvorm van residentiële opvang en
intensieve gezinsbegeleiding, waarbij er op
het hele gezin appèl gedaan wordt om de
problematische situatie aan te pakken.
De begeleiders gaan verschillende malen per
week, op afgesproken momenten, langs in het
gezin. Zij luisteren naar het verhaal van ouders
en kinderen. Ze ondersteunen de ouders om,
eventueel samen met andere personen, zo
goed mogelijk voor hun kinderen te zorgen.
Daartoe kunnen pedagogische vaardigheden
ingeoefend worden. Daarnaast is het dikwijls
ook nodig dat de ouders geholpen worden om
voor zichzelf of voor andere dingen te zorgen
(zoals een huis, inkomen,…). De begeleiders
gaan ook met de kinderen praten, naar hen
luisteren, samen met hen iets doen. Kortom, de
begeleiders richten zich naar alle gezinsleden
en bieden hulp waar nodig en mogelijk. En
verder trachten zij zoveel mogelijk samen
te werken met belangrijke personen uit de
familie, buurt, school van de kinderen, …

De klemtoon ligt op het installeren van een
opvoedingsklimaat dat de kinderen de nodige
veiligheid, zorg en ontwikkelingskansen
biedt en waarbij de ouders zelf de
opvoedingsverant-woordelijkheid maximaal
kunnen opnemen. Typerend is dat de ouders
dit opvoedingsklimaat gestalte geven binnen
het structureel kader en de veilige omgeving
van de residentiële voorziening.
Studiedag ‘Een inkijk in de begeleiding van
jonge gezinnen’
N.a.v. de officiële opening van de
nieuwbouw op 21 september 2018
organiseerde Huize Levensruimte een
studiedag waarbij inkijk werd gegeven in de
residentiële gezinsbegeleiding en de nieuwe
appartementen die hiervoor gebruikt worden.
Huize Levensruimte organiseerde deze
studiedag niet alleen. Twee organisaties die
eveneens gezinnen residentieel begeleiden
deden mee aan de voorbereiding van en de
presentatie tijdens de studiedag, nl. CKG De
Schommel, werkzaam in o.a. Averbode, en
CIG De Shelter, werkzaam in het Leuvense.
De drie organisaties gaven een inkijk in
hun eigen werking en in hun onderlinge
samenwerking m.b.t. de opvang en
begeleiding van jonge gezinnen. Bovendien
deelden ze reflecties vanuit hun gezamenlijk
traject van wisselleren. Wisselleren betekent
dat begeleiders gedurende een zekere en

afgesproken tijd in elkaars organisatie
gingen meedraaien. Uitgangspunt was de
vraag: wat draagt ertoe bij dat gezinnen in
deze werking een antwoord krijgen op hun
hulpvraag?
Wat betreft het antwoord op deze vraag
lijkt het mij geoorloofd in dit artikel in de
eerste plaats te focussen op de kenmerken/
sterktes die vanuit dit wisselleren aan Huize
Levensruimte werden toebedeeld:
• Het
aanklampend
werken:
de
tomeloze inzet en een hoge mate van
aanspreekbaarheid van de begeleiders;
• Het integrale werken: er wordt gewerkt
aan en met zowel de doelstellingen van
de ouders als van de kinderen;
• -De flexibiliteit;
• Het opnemen van de regierol en het
vasthouden van de rode draad en dit in
samenwerking tussen de verschillende
partners;
• Het blijven zoeken naar de gepaste
aanpak, naast het gezin blijven staan;
• Structuur in de begeleiding: opmaken
van een weekplanning die ook effectief
doorgaat.
Uiteraard kwamen ook de sterktes van de
andere organisaties aan bod. Van deze
onthoud ik vooral de expertise van de
Schommel in en hun focus op baby’s, de
supervisie door een psychiater en een
trajectbegeleider in De Shelter.
Mooi is dat deze drie organisaties de
krachten bundelden om deze studiedag te
organiseren. Hopelijk reikt de samenwerking
verder dan alleen deze studiedag en zal ze
zich in de toekomst ook verder focussen
op de concrete hulpverlening aan kinderen,
jongeren en hun gezinnen om vanuit ieders
krachten en sterktes een outcome te
genereren die ze elk afzonderlijk mogelijk
niet kunnen realiseren.

Bent u op zoek naar een origineel
geschenkje voor de Kerstperiode?
Onze “doordenker”doosjes “Waar woorden
beeld ontmoeten” en “inzicht geeft uitzicht”
geven een uitgelezen oplossing hiervoor.
Kijk even op www.huizelevensruimte.be om
alvast een beeld/idee te hebben.
Bestellen kan op 013/77.20.75 of
onthaal@huizelevensruimte.be
De doosjes kosten € 12,00 per stuk/titel ;
€ 20,00 voor beide titels.
We bezorgen ze graag per post voor een
extraatje van € 1,25 per doosje.
Dank alvast

AGENDA
Een nieuw jaar, dus ook een nieuwe activiteitenagenda.
Noteer alvast in jullie agenda:
CHARITY BIKING CUP :
Voor alle fietsliefhebbers dé mogelijkheid om Huize Levensruimte een
“sportief hart onder de riem” te steken door uw ploeg(en) in te schrijven
en onze organisatie als begunstigd “Goed Doel” aan te duiden.
Organisatie : 51 Club Geel, op zaterdag 16 maart 2019 in Geel Bel.
Inschrijven : www.fiftyonegeel.weebly.com doorklikken naar ‘Charity
Biking 2019’

PASTA BASTA :
Het jaarlijkse pasta evenement ten bate van de
vakantiewerking van de jongeren.
Op zaterdag 27 april 2019 in het Buurthuis Veerle-Heide.
Inschrijven : onthaal@huizelevensruimte.be of 013/77.20.75
Menu volgt later.

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.
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..

