SAMEN ÉÉN – BETREK VLUCHTELINGEN IN JE WERKING
Leefwereld
■ Jongens versus meisjes: Net zoals bij Vlaamse jongeren is het voor sommige kinderen en
jongeren gevoeliger om samen met het andere geslacht te slapen, te spelen… Het is
belangrijk om hier duidelijk over te communiceren, ook naar ouders toe (bv. jongens en
meisjes slapen apart). Dit is meestal geen echt struikelblok wanneer je hier transparant over
communiceert.
■ Weerbaarheid: Niet-begeleide minderjarige jongeren met een vluchtverhaal hebben sowieso
wel wat meegemaakt. Ze zijn door die ervaring een stuk kwetsbaarder geworden. Ook hun
positie in deze maatschappij maakt hen kwetsbaarder. Maar bekijk hen daarom niet als
gekwetste vogeltjes. Die jongeren zijn hier vaak ook in hun eentje geraakt en zijn dus zeer
zelfstandig, weerbaar en hebben heel wat veerkracht. Hoe jonger je bent, hoe sneller je
ook kunt aanpassen. Dat maakt het voor jongeren vaak gemakkelijker om België gewoon te
worden, dan voor volwassenen.
■ Vertrouwen: De jongeren hebben het ook niet altijd even gemakkelijk om andere mensen
te vertrouwen. Zowel vlak voor hun vertrek als tijdens hun vlucht was het niet altijd
mogelijk om mensen in vertrouwen te nemen. Er bestond altijd het gevaar om mensen
zaken te vertellen. Toch hebben ze een grote nood aan sociale contacten. Een netwerk
opbouwen is voor hen dan ook zeer belangrijk.
Gewoontes
■ Bij gewoontes geldt een belangrijke nuance: sommige jongeren vinden het net superleuk om
mee te gaan in al de tradities die er zijn in het jeugdwerk, anderen hebben het hier veel
moeilijker mee. Wees je er steeds van bewust dat dit niet zo evident is voor hen, het waarom
uitleggen mag nooit ontbreken!
■ Uniform: aanbieden aan een lagere prijs, werken met tweedehandsuniformen, beperkt aantal
stuks…zijn allemaal mogelijkheden om ervoor te zorgen dat kinderen met beperkt inkomen
toch kunnen meegaan in de traditie
■ Tentenkamp en matjes: kader waarom jullie een week in tenten slapen. Het kan de kinderen
herinneren aan het potentiele tentenkamp waar ze verbleven tijdens hun vlucht.
■ Maak duidelijke afspraken met de jongeren over bepaalde rituelen. ’s Nachts bidden kan, als
ze bv. niemand anders storen. Misschien is iemand met een andere religie wel een mooie
kans om eens een bezinningsmoment in te richten waarbij het gaat over verschillende
religies?

Ledenwerving
■ Opvangcentrum: Als je dit ziet zitten, zeker doen! (eventueel verwijzen naar Wereldspelers).
Het opvangcentrum zal hier zeker enthousiast over zijn. Als je hiervoor advies wil, kan je
zeker bij Tumult terecht.
■ Thuisbezoek: Misschien doe je dit al voor jouw leden, doe dit dan zeker ook voor ouders met
een vluchtachtergrond. Let er op dat je een duidelijke afspraak maakt, let op je taal, duid wat
het jeugdwerk inhoudt en wat er zo leuk aan is, neem eventueel een brugfiguur mee (hoor bv.
eens bij het OCMW)
■ Verlies van leden: Als je merkt dat bepaalde leden het moeilijk hebben met kinderen of
jongeren met een vluchtverhaal, treed met hen in dialoog: wat is het dat het voor hen moeilijk
maakt? Probeer hen duidelijk te maken dat de jongere net is zoals de anderen: iemand die
graag zich wil amuseren en plezier wil maken op de jeugdbeweging. Denk goed na over de
communicatie naar je leden toe voordat er een jongere met een vluchtverhaal naar de
jeugdbeweging komt: moeten jullie de groep op voorhand inlichten of niet?
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■

Promomateriaal: dit kan al een hele stap vooruit zijn in het aantrekken van een andere
doelgroep. Maak je flyers visueel met beeldmateriaal maar gebruik vooral korte zinnen en
duidelijke taal, vermijd moeilijke woorden,…

Praktische aspecten
■ Menu: Je kan ervoor zorgen dat er een alternatief is voor moslims: zij het vegetarisch of halal.
Rond deze zaken maak je best duidelijke afspraken met de ouders en kinderen. Wees hier
duidelijk over en heb respect voor andermans gewoontes
■ Buitenlands kamp: Niet alle kinderen mogen België verlaten als ze een aanvraag hebben
lopen. Let hiermee op. Er kan een aanvraag gedaan worden om het kind mee te laten gaan
op buitenlands kamp. Dit moet wel tijdig gebeuren!
Niet-begeleide minderjarige: Er is een cel bij de Dienst Vreemdelingenzaken (dienst
Voogdij) waarbij toelating gevraagd kan worden voor reizen naar het buitenland. Gaat vrij
vlot, wel enige tijd op voorhand aanvragen. Aanvragen documenten is opdracht van de
voogd.
Eénmaal de NBM een erkenning als vluchteling en bijgevolg verblijfsrecht heeft, vormt
reizen naar het buitenland geen probleem.
Erkende vluchteling: De erkende vluchteling moet zich voor zijn vertrek informeren bij de
ambassade of het consulaat van het land van bestemming of hij een visum nodig heeft
voor zijn reis. Een kort verblijf is een periode van maximaal drie maanden.
Subsidiair beschermde vluchteling: De subsidiair beschermde kan naar het buitenland
reizen met een geldig internationaal paspoort en de vereiste visa. Hij kan dit paspoort
aanvragen bij het consulaat of de ambassade van zijn land van herkomst. Als dit niet
mogelijk is, kan hij onder bijkomende voorwaarden een ‘reistitel voor vreemdelingen’
aanvragen bij de FOD Buitenlandse Zaken. De subsidiair beschermde legt hiervoor een
attest voor dat hij geen paspoort kan aanvragen bij zijn eigen overheid. Het CGVS kan dit
attest afleveren. De subsidiair beschermde moet in alle gevallen, ook binnen de EU, een
paspoort hebben om te kunnen reizen.
■

■

Inschrijvingsgeld en andere financiële bijdragen: net zoals bij kansarme groepen kan je hier
proberen aan tegemoet te komen: verminderd inschrijvingsgeld, tussenkomst van OCMW of
opvangcentra, nationaal secretariaat. Wees je ervan bewust wanneer je financiële bijdrage
vraagt voor speciale activiteiten.
Verzekering: als jeugdbeweging kan je een jongere of kind met een vluchtverhaal laten
verzekeren. Dit kan je best navragen bij jouw verzekeringsagent.

Speluitleg en spelbegeleiding
■

Inkleding: Wees je er daarnaast van bewust dat niet iedereen het gewoon vindt dat je
verkleed rond loopt. Inkleding is fijn, helpt jullie thema duidelijk te maken en zet er zeker ook
de sfeer in. Sommige jongeren kunnen wel vreemd opkijken als een jongen onder jullie
verkleed gaat in vrouwenkledij. Ze kunnen zich afvragen of de activiteit wel iets voor hen is.
Misschien kan je jou dan beter eerst voorstellen zonder verkleding en bij de speluitleg dat
prinsessenkleed aandoen.

■

Deelname aan activiteiten: Maak je niet druk als jongeren tijdens het spel liever toekijken.
Probeer ze wat te betrekken, maar ga niet overdrijven. Liever dat ze kijken en genieten van
jullie spel, dan het gevoel te hebben dat ze of moeten meedoen of moeten weggaan. Door
jullie te zien spelen, leren ze jullie ook kennen en gaan ze misschien na een tijd gewoon mee
doen. Sommige jongeren wachten immers liever wat af en willen zien of het iets voor hen is,
voor
ze
eraan
beginnen.
Daarnaast zijn sommige jongeren vaak snel afgeleid. Dat is niet per se omdat ze jullie
activiteit niet zo fijn vinden. Dat komt dikwijls omdat ze zoveel aan hun hoofd hebben dat het
moeilijk is om lang hun concentratie ergens bij te houden
Speluitleg: gebruik korte, simpele zinnen. Maak visueel. Gebruik altijd hetzelfde woord:
synoniemen maken het enkel ingewikkeld. Maak oogcontact tijdens een uitleg. Gebruik je

■
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lichaam om iets uit te leggen. Doe veel voor. Durf je speluitleg opbouwen: begin met een
simpele versie en voeg telkens iets toe totdat je het bedoelde spel aan het spelen bent. Maak
gebruik van jongeren die kunnen vertalen.

Aanbod
 Basisactiviteiten: Begin je activiteiten niet te ingewikkeld. Begin laagdrempelig, zodat
iedereen zich snel op zijn gemak voelt. Sommige zaken moeten ook wat opgebouwd
worden: begin niet meteen met hevige spelletjes, je kent de jongeren immers
onvoldoende. Start ook niet meteen met activiteiten waarbij er veel lichamelijk contact
is.
 Spelaanbod Vuile spelen en back tot basics-toestanden, iets wat onder Vlaamse
jongeren vaak heel populair is, is dat minder bij jongeren die niet zo’n luxueus leven
leiden als dat van ons. Nogal vaak vinden ze dit een zeer vreemde activiteit. Hoewel dit
zeker niet voor hen allemaal geldt. Mocht je het willen organiseren, zorg dan zeker dat ze
ook voor een niet-vuile activiteit kunnen kiezen en dat diegenen die er wel voor kiezen
goed weten waaraan ze beginnen.
 Superdruk programma: Ga ook niet voor een te druk programma. Volg het tempo van
de jongeren en sta open voor hun suggesties. Het is niet omdat ze het Vlaamse
jeugdwerk niet kennen, dat ze niet weten wat plezier maken is. Houd jullie activiteiten
daarom zeer informeel. Geef de jongeren ook wat medezeggenschap, zodat ze het
gevoel krijgen dat de activiteiten ook wat van hen zijn en zij ook controle hebben over het
al dan niet slagen van de activiteiten. Maar bovenal, jullie zijn daar om samen te spelen,
plezier te hebben, en even het hoofd leeg te maken: geniet ervan!

Meer weten?
■
■

Algemeen: https://tumult.be/vluchtelingen
Tips & tricks: https://www.wereldspelers.be/
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PESTEN: BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN
Wat is pesten?

Inhoud studiedag VDS
4/6
Tumult vzw | Brusselsepoortstraat 8 | 2800 Mechelen | 015 43 56 96 | info@tumult.be

De preventiepiramide

Hier richt men de inspanningen op een probleem dat zich reeds stelt.
Doel is om het probleem zo gauw mogelijk in de kiem te smoren én
herhaling ervan te vermijden. De preventiepiramide als model maakt
zichtbaar dat de onderliggende ‘actieniveaus’ de hoger geplaatste
niveaus helpen dragen.
in de praktijk:
- De aanpak van pesten

Hier doet men er alles aan om te vermijden dat pesten
zich zal voordoen en/of men reikt de mogelijk
betrokkenen inzichten en vaardigheden aan om pesten
beter aan te kunnen.
In de praktijk:
- Je maakt pesten bespreekbaar in je groep
- Je hebt een duidelijke meldingsprocedure voor pesten
- Je danst met je groep de Move tegen Pesten.

Er worden initiatieven genomen die het goed gevoel versterken en
die maken dat iedereen zich veilig en op z’n gemak voelt. Er is
ruimte voor humor, goed persoonlijk contact en er is een open
sfeer. Samen werken en samen leven verloopt op een vlotte en
aangename manier.
In de praktijk:
- Teambuilding
- Een gezellig lokaal
- Goeie regels & afspraken
- …

Sociale, politieke, economische en ecologische
factoren stimuleren of beperken wat in een
jeugdwerking mogelijk is. In welke mate ben je als
jeugdwerker of als ploeg bewust van en alert voor
de diverse omgevingsfactoren?
In de praktijk: wat zich binnen dit niveau aftekent,
heb je als jeugdgroep niet in de hand: het helpt je
wel vooruit te weten op wie/welke instanties of
middelen je kan terugvallen en met welke
beperkingen en /of eisen je rekening dient te houden
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Meer weten?
■
■
■

Algemeen: https://tumult.be/pesten
Brochure “No Blame in het jeugdwerk” https://tumult.be/sites/default/files/downloads/brochure_no_blame.pdf
Vorming aanvragen? https://tumult.be/vormingen-over-pesten
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