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Vluchtelingencrisis: Pleegzorg ingeschakeld voor
opvang vluchtelingen
Brussel, 04 september 2015. Kinderen, jongeren en gezinnen op de vlucht kunnen

binnenkort opgevangen worden in Vlaamse pleeggezinnen. Het gaat om zowel nietbegeleide minderjarige vluchtelingen als gezinnen. Het agentschap Jongerenwelzijn
brengt een aantal partners samen in een pilootproject om snel tot actie te komen. Niet
enkel voor kinderen en jongeren, maar ook voor gezinnen met kinderen kan een tijdelijk
verblijf in een Vlaams pleeggezin een oplossing zijn.
De vluchtelingencrisis laat niemand koud. Soms blijken minderjarigen alleen te reizen of zitten
ze in een collectieve opvang die niet altijd even geschikt is. “Heel wat geëngageerde Vlaamse
gezinnen hebben zich de afgelopen weken spontaan gemeld om hun huis open te stellen om
een kind, een jongere of zelfs een hele familie op te vangen”, zegt Peter Jan Bogaert,
woordvoerder van Jongerenwelzijn.
Samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen, de vijf Vlaamse pleegzorgdiensten en specifieke
voorzieningen die ervaringen hebben met het opvangen van minderjarige vluchtelingen (Minor-Ndako,
De Oever, Kiosk) is er nu een eerste pilootproject uitgetekend om de match tussen kandidaatopvanggezin en (minderjarige) vluchtelingen vlot te laten verlopen.
Versneld screenen
De diensten voor pleegzorg gaan aan de slag om de gekende kandidaat-gezinnen versneld te screenen
op motivatie en draagkracht. Ze vertrekken daarbij vanuit hun eigen expertise, maar worden ook
ondersteund via andere voorzieningen die ervaringen hebben met het opvangen van niet-begeleide
minderjarige vluchtelingen. Nieuwe kandidaten kunnen zich nu ook o.a. melden via de Vlaamse
pleegzorgdiensten.
Gezin in huis
Via de bestaande en gekende pleegzorgmodules kunnen kandidaten ervoor kiezen om minderjarige
vluchtelingen op te vangen. Die minderjarigen verblijven nu bijvoorbeeld in de federale opvangcentra.
Kandidaten kunnen ook kiezen om vluchtelingengezinnen die erkend zijn, in hun eigen gezin op te
vangen, dit via innovatieve inzet van ondersteunende pleegzorg waarbij een lokaal netwerk (huisvesting,
andere welzijnspartners,… ) wordt ingeschakeld.
Deze “gastvrije gezinnen” zullen extra begeleid en ondersteund worden bij al hun praktische vragen over
bijvoorbeeld de opvang van vluchtelingen.
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Afhankelijk van hun procedure en de plannen van de minderjarige vluchtelingen (en hun gezinnen) kan
de pleegzorg een paar maanden of eventueel langer duren.

Het concrete engagement voor dit pilootproject wordt de volgende dagen en weken verder ingevuld en
besproken.
Warm Welkom
Het opzet is om binnen enkele weken de effectieve opstart te voorzien van de opvang.
“Iedere dag opnieuw zien we in dezelfde straat van ons kantoor aan Brussel-Noord vluchtelingen
aanschuiven bij de dienst Vreemdelingenzaken. Daar zitten ook minderjarigen bij. Ook in de vele
federale asielcentra zitten er veel gezinnen met kinderen, van wie velen erkend zullen worden en in
Vlaanderen komen wonen”, zegt woordvoerder van het agentschap Peter Jan Bogaert. “Een vluchteling
in huis opvangen is niet evident. Er zijn veel praktische vragen. Taal- en cultuurverschillen kunnen soms
drempels zijn. Toch betekent een opvang in een pleeggezin een wereld van verschil voor velen. Een
warm welkom in Vlaanderen.”

Jongerenwelzijn is als Vlaams agentschap de stuwende kracht om samen de zorgbehoefte
en ondersteuningsnood van elk kind, jongere en pleeggast op een kwaliteitsvolle en
integrale manier te b eantwoorden.
Jongerenwelzijn wil samen kansen creëren.
www.jongerenwelzijn.be
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