Sessie 3: Jeugdwerk in asielcentra - Kazou & Jeugd Rode
Kruis
Wat heeft jou verrast? Wat onthoud je?
-

Jeugd Rode Kruis en Kazou organiseren beiden speelweken in opvangcentra. Jeugd Rode
Kruis doet dit in verschillende opvangcentra van het Rode Kruis (de locaties van de
speelweken wisselen tussen de verschillende centra). Kazou doet dit telkens 1 week in de
zomervakantie in het centrum van Arendonk.

-

Een speelweek biedt een vrijblijvend spelaanbod aan kinderen en jongeren die in
opvangcentra verblijven. Het merendeel van de kinderen en jongeren die aan deze
speelweken deelneemt is tussen de 6 en 12 jaar oud.
oud

-

Vrijwilligers die deze speelweken mee begeleiden doen dat uit een vrijwillig engagement.
Zowel Kazou als Jeugd Rode Kruis bieden wel een soort van ondersteuningstraject met een
introductiemoment en een bezoek aan het centrum vooraf.

-

Er is een zeker spanningsveld
panningsveld tussen de formele, meer strakke context van een
opvangcentrum en de informele, meer losse aard van het jeugdwerk. Wanneer er
huisregels zijn (vb. etenstijden, …) in een centrum dienen vrijwilligers zich daar uiteraard
mee aan te houden.

-

Als vrijwilliger tijdens zo een speelweek wordt je ook een soort aanspreekpunt voor alle
bewoners. Als animator wordt je soms ook wel eens aangesproken om te helpen met de
één of andere vraag. Het is dan belangrijk om te kunnen doorverwijzen naar de juiste
juist
personen in het centrum. Daarom is een brugfiguur ter plaatse ook belangrijk.

Waar kwamen veel vragen/reacties over?
-

Wat met oudere jongeren die in centra verblijven? Worden die ook betrokken? Het
betrekken van oudere jongeren (vb. NBM) is vaak moeilijker
moeilijker en vraagt een andere aanpak.
Vaak worden deze jongeren meer ingeschakeld in een hulprol voor de begeleiding. Oudere
leeftijd: andere soort activiteit nodig. Jongere leeftijd: beleven, prikkelen, spelen.

-

Hoe worden vrijwilligers omkaderd? Het is belangrijk dat vrijwilligers vooraf wel wat
context meekrijgen over de omgeving waarin ze terecht komen en de leefwereld waarin
kinderen en jongeren in opvangcentra opgroeien. Daarom voorzien Jeugd Rode Kruis en
Kazou
zou in een introductiemoment. Jeugd Rode Kruis ontwikkelde ook een brochure die hier

meer uitleg rond geeft (1 – 2 – 3, gratis te downloaden op site). Ook op de site van
Wereldspelers vind je hier heel wat informatie rond (en mogelijks ook een
introductiespel).
-

Zijn er steeds voldoende vrijwilligers? Soms wel, soms niet. Zowel bij Kazou als bij Jeugd
Rode Kruis is er een kern aan vaste vrijwilligers die hier graag aan mee werkt. Buiten die
kern wisselt het vrijwilligersaantal van jaar tot jaar, verbond tot verbond.

Welke tips & tricks in het werken met jonge nieuwkomers blijven je bij?
-

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn key elementen.
Je weet op voorhand nooit hoeveel kinderen er aanwezig zullen zijn tijdens de speelweek,
wat ze leuk vinden en wat niet, … Daarom is het belangrijk om je flexibel te kunnen
aanpassen aan de omstandigheden. Dit zowel door de hele week als binnen 1 spel (vb.
kindje dat in het midden van het spel wil aansluiten/moet vertrekken). Het is belangrijk
om een breed spelaanbod in je rugzak te hebben steken om zo vlot op de situatie te
kunnen inspelen. Het kan ook handig zijn om een redelijk grote groep van vrijwilligers te
hebben om zo te kunnen differentiëren in het spelaanbod.

-

Het belang van een brugfiguur/vertrouwenspersoon ter plaatse:
Zowel vrijwilligers als brugfiguren uit de centra zelf geven aan dat het erg belangrijk is dat
er een contactpersoon ter plaatse is en blijft. Deze persoon is er om praktische zaken mee
te regelen maar ook om te kunnen ventileren.

-

Vergeet ook de communicatie met ouders niet
Het is heel belangrijk dat ouders ook geïnformeerd worden over wat de vrijwilligers in het
centrum komen doen en ouders ook met de nodige omzichtigheid en respect te
behandelen. Dit gebeurt vooraf reeds door de contactpersoon ter plaatse, maar is ook
doorheen de week heel belangrijk. Bijvoorbeeld: wanneer er op uitstap gegaan wordt met
de kinderen buiten het centrum. Het vraagt veel aandacht om uit te leggen hoe laat je
vertrekt, wat je precies gaat doen, …

Nog iets dat je kwijt wil?
Bij Jeugd Rode Kruis verblijven de vrijwilligers tijdens de speelweek ook in het opvangcentrum. Bij
Kazou is dit niet het geval.

