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Hogeschool in de bres voor niet‐begeleide jongeren

ODISEE‐STUDENTEN ZETTEN ZICH IN
VOOR MINDERJARIGE VLUCHTELINGEN
Afgelopen jaar bereikten veel vluchtelingen uit conflictgebieden ons land. Onder hen zijn ook
heel wat minderjarigen, vaak zonder ouders. De Odisee‐hogeschool wil zich speciaal voor deze
kwetsbare groep inzitten. Samen met de vzw Minor Ndako roept Odisee haar
derdejaarsstudenten die in Brussel wonen of op kot zitten op om zich een jaar lang in te zetten
voor zo’n minderjarige zonder begeleiding.
“De bedoeling is dat de student telkens een paar uur per week samen met de jongere activiteiten
doet in Brussel”, zegt Harry Parys, directeur Sociaal‐Agogisch Werk bij Odisee. “Sporten, naar een
concert of de jeugdbeweging gaan ... alles kan.” Alle derdejaarsstudenten van Odisee kunnen zich
voor het project kandidaat stellen. Dankzij dit initiatief is het voor een niet‐begeleide minderjarige
vluchteling gemakkelijker om kennis te maken met het sociale leven in Brussel. “Een paar uur per
week doorbrengen met zo’n ‘vrijetijdsbuddy’ maakt een wereld van verschil voor een jongere die
anders dreigt verloren te lopen. Jongeren weten vaak wel dat er een aanbod is, maar het vraagt
veel van hen om dat alleen te verkennen.”
Ondersteuning bij zelfstandig wonen
Odisee werkt voor dit project, dat de naam Eligo Plus meekrijgt, samen met vzw Minor Ndako. Die
à
jongeren
biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen in een probleemsituatie. “
die bij ons een traject volgen, zijn niet‐begeleide minderjarige vluchtelingen”, zegt Roel Reubens
van Minor Ndako. “We merken dat maatschappelijke inclusie voor hen vaak bijzonder lastig blijkt.
Daarom werkten we met Odisee het project Eligo Plus uit. De vrijetijdsbuddy’s kunnen een enorme
meerwaarde bieden om de jongeren te introduceren in de Brusselse vrijetijdswereld. Dat is een
troef die wij als hulpverleners missen. Bovendien willen we vluchtelingjongeren ondersteunen
wanneer ze zelfstandig gaan wonen. Enerzijds zorgen de Odisee‐studenten voor de nodige
begeleiding bij die overstap, anderzijds kan de jongere ook zijn netwerk verbreden door die
wekelijkse activiteiten.”
Stagecontract voor studenten
Voor de derdejaarsstudenten van de opleiding Orthopedagogie en Sociaal werk (Maatschappelijk
werk) aan Odisee gaat het project nog verder. Zij krijgen de kans om zich nog intensiever bezig te
houden met de begeleiding van een minderjarige vluchteling. “Dat gaat van samen het huishouden
doen over kostenbegeleiding en doktersbezoeken tot solliciteren voor een job”, zegt Harry Parys.
“De studenten die zich hiervoor engageren, krijgen een stagecontract. Ze oefenen immers hun rol
als agogisch werker in de praktijk en ontwikkelen op die manier waardevolle competenties voor
later.”
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Het project Eligo Plus is mogelijk door de steun van de Koning Boudewijnstichting in het kader van
het EPIM (European Programme for Integration and Migration).
Meer informatie (niet voor publicatie)
Harry Parys, Directeur Sociaal‐Agogisch Werk Odisee. Tel:
harry.parys@odisee.be
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Roel Reubens, Hoofd Autonoom wonen Minor Ndako. E‐mail: roel.reubens@minor‐ndako.be
Filip Clarisse, Dienst Marketing & Communicatie Odisee. Tel:
filip.clarisse@odisee.be
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