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De Touter wint Prijs Jeugdzorg 2009
Jongerenwelzijn beloont het actief betrekken van
kansengroepen in de jeugdhulpverlening
Vandaag, donderdag 29 april 2010, vond de uitreiking plaats van de Prijs
Jeugdzorg 2009 door Jongerenwelzijn. Winnaar is vzw De Touter voor hun
interculturaliseringsbeleid en in het bijzonder voor het project waarbij ze
opvang verzorgen voor allochtone jongeren in dagcentra en thuisbegeleiding
aanbieden. Hun aanbod richt zich vooral tot allochtonen (kleurrijke maatzorg)
en tot maatschappelijk kwetsbaren in het algemeen.
Het volledige programma van het gebeuren stond in het teken van het thema ‘diversiteit in en
van de jeugdzorg’. Gastheer was vzw Minor Ndako, een opvang- en begeleidingstehuis voor
buitenlandse niet-begeleide minderjarigen.
Verder bestond het programma uit een gedreven debat rond ‘diversiteit of polarisatie?’ en
waren er fel gesmaakte optredens van Marockin’ Brass en Youssef El Mousaoui. Ook Jan
De Ridder, raadgever jeugdzorg van het kabinet Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, was
aanwezig en kondigde ondermeer het thema voor de Prijs Jeugdzorg 2010 aan:
‘Perspectieven voor jongvolwassenen in de (bijzondere) jeugdzorg’. Schrijver Dimitri Verhulst
– die ook de eigenlijke prijsuitreiking voor zijn rekening nam - sloot het programma af met
een heel persoonlijke en rake reflectie op dat thema.
De Prijs Jeugdzorg is een initiatief van Jongerenwelzijn en beloont vernieuwend werk in de
hulpverlening aan jongeren. Met de prijs is een geldbedrag van 10 000 euro gemoeid.
Daarenboven krijgt vzw De Touter een fotoreportage van gerenommeerd fotograaf Diego
Franssens als geschenk waarmee ze hun werking sfeervol in beeld kunnen brengen.
Jongerenwelzijn is als Vlaams agentschap de stuwende kracht voor de hulp aan
jongeren in een moeilijke leefsituatie. Meer informatie over de verschillende
hulpvormen binnen de bijzondere jeugdbijstand is te vinden op
www.jongerenwelzijn.be.
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