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Wat: Begeleiding jongeren en kinderen
Doelgroep: Kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar in een moeilijke opvoedingssituatie
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In de ‘Schatkamer’ kunnen gesprekken op een betere manier
plaatsvinden. Foto Luc DAELEMANS

Hulp voor kind en ouders
De Oever biedt hulp op maat aan gezinnen met kinderen die kampen met opvoedingsproblemen en wil hen een nieuw perspectief
bieden. “We gaan een veilige en uitnodigende ontmoetings- en
gespreksruimte inrichten voor de kinderen en hun ouders”, zegt
stafmedewerkster communicatie Brigitte Vandenhoudt.
Vzw de Oever begeleidt
kinderen en jongeren van 0
tot 21 jaar in het kader van
de Bijzondere Jeugdzorg”,
vertelt Brigitte Vandenhoudt.
“Het gaat om gezinnen die
kampen met een moeilijke opvoedingssituatie, bijvoorbeeld
een kind dat onhandelbaar
is voor zijn of haar ouders
waarbij beiden een time-out
nodig hebben om de situatie
te onderzoeken. We bieden
hen en hun ouders hulp aan.
We zorgen voor een gepaste
begeleiding zodat we de draagkracht van het gezin versterken
en ze in de toekomst zonder
onze hulp verder kunnen.”
De begeleiding is tijdelijk.

“Het doel is dat het kind weer
naar huis gaat”, weet Brigitte
Vandenhoudt. “We werken
ondersteunend en niet gezins-

vervangend. De begeleiding
voor de kinderen kan niet
losgekoppeld worden aan die
voor de ouders. We werken
individuele trajecten op maat
uit met een individuele begeleider en een contextbegeleider.
We bieden hulp in drie vormen
op verschillende locaties in
Midden-Limburg: residentiële
opvang, ambulante opvang

aan huis of bij jongeren die
zelfstandig wonen en tot slot
is er ons dagcentrum waar
kinderen en jongeren na
de schooluren en tijdens de
vakanties begeleid worden.
In 2011 begeleidden we 235
kinderen en jongeren. We
werken met 80 voltijdse personeelsleden.”

2.000 euro van eHVL
BESTEMMING? Gespreksruimte inrichten
De Oever wil een aparte ruimte inrichten voor gesprekken. “We gaan een veilige en uitnodigende
ontmoetings- en gespreksruimte inrichten voor de
kinderen en hun ouders”, zegt Brigitte Vandenhoudt. “In ‘De Schatkamer’ kunnen de gesprekken
op een betere manier plaatsvinden in een warme
sfeer met kinderen en jongeren uit de leefgroep. Er

zijn geen stoorzenders. Er komen zetels in. Aan de
hand van waar ze gaan zitten, kunnen we ook al
iets afleiden. We gaan de ruimte van vijf meter bij
vijf meter inrichten met allerlei werkingsmaterialen
zoals Duplopoppetjes. De kinderen en jongeren
worden zelf betrokken bij de inrichting van de
ruimte.”

