PROJECT CONTEXTBEGELEIDING EN ALTERNATIEVE NETWERKVORMING
In januari 2015 start Huize Levenslust met een intern project rond netwerkversterking, aansluitend op
en coherent aan onze familiale contextwerking. Om dit project te realiseren werd een deeltijds
medewerker ( Master in de Pedagogie) aangeworven voor de periode van één jaar.
We merken dat onze kinderen en jongeren vaak slechts over een beperkt sociaal netwerk beschikken
terwijl we uit onderzoek weten dat een steunend netwerk significant is voor een optimale
ontwikkeling, zowel op sociaal-emotioneel vlak maar ook op vlak van vaardigheden, attitudes, gedrag
en identiteit. Daarnaast weten we ook dat mensen met een groter sociaal netwerk genieten van een
betere levenskwaliteit, een grotere zelfredzaamheid, een gezonder leven en een hogere participatie
aan het maatschappelijke en sociale leven.
Met dit project willen we de kinderen en jongeren van Huize Levenslust maximale kansen en
mogelijkheden bieden om hun leef- en ervaringswereld en hun sociaal netwerk uit te breiden.
We zetten hierbij in op 2 grote pistes. Eerst en vooral streven we ernaar een werking rond
steungezinnen uit te bouwen. We willen vanuit een duidelijke visie deze werking omkaderen met
werkbare, transparante en concrete procedures. Langs de ene kant beogen we hierbij de kinderen te
sterken in hun welbevinden, zelfwaardegevoel, draagkracht, zelfredzaamheid en identiteit. Langs de
andere kant willen we tevens preventief optreden. Aangezien de jongeren op achttienjarige leeftijd op
eigen benen dienen te staan, willen we met deze werking de jongeren stimuleren nauwe en
betrouwbare contacten op te bouwen. Op die manier kunnen ze zelf een kring van sociale contacten
creëren en hun netwerk uitbreiden.
Een tweede piste die we bewandelen, is die van vrijetijdsbesteding. We willen doorheen een
omgevingsanalyse de mogelijkheden rond regionale vrijetijdsbesteding in kaart brengen. We richten
ons hierbij op reguliere vormen van vrijetijdsbesteding maar ook naar het meer pedagogisch,
therapeutisch onderbouwde aanbod aangezien we toch wel met een bijzonder doelpubliek te maken
hebben. Doorheen deze specialere vormen van vrijetijdsbesteding doelen we ernaar
basisvaardigheden, nodig voor het opbouwen en onderhouden van sociale contacten, aan te sterken.
We denken dan voornamelijk aan zelfvertrouwen, zelfwaardering, emotie- en gedragsregulering,
verantwoordelijkheidszin, weerbaarheid en sociale vaardigheden. We streven er naar voor elk kind
een aanbod van reguliere en pedagogische vrijetijdsbesteding te realiseren, rekening houdend met
diens mogelijkheden, interesses, noden en wensen.
Kortom: Met dit project beogen we de mogelijkheden tot netwerkvorming bij onze kinderen te
exploreren en te verruimen. We streven er tevens naar essentiële basisvaardigheden te versterken die
noodzakelijk zijn om contacten op te bouwen en te onderhouden alsook zich optimaal te kunnen
handhaven in de maatschappij.
We trachten dit te realiseren door in te zetten op twee grote pistes namelijk steungezinnen en vrijetijd.
Aansluitend willen we een passend aanbod creëren voor elk kind, rekening houdend met diens wensen
en noden.
Wilt u meer info over ons project, wilt u meewerken als vrijwilliger of als steungezin ?
Contacteer dan: Silke Willems, 011/78 01 58 silke.willems@huizelevenslustvzw.be
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