


















- Wat wilt u bereiken met Schild & Vrienden?

“Een mentaliteitswijziging bij de jeugd teweegbrengen. Ik wil dat onze Vlaamse jongeren weer fier 

kunnen zijn. Want dat gevoel zijn we kwijt. We schamen ons, we zijn zogezegd verantwoordelijk voor 

alles wat slecht is in de wereld.”

- Wie zijn ‘wij’?

“De Vlaming. De Europeaan. Wij mogen trots zijn op wat we allemaal hebben bereikt in de 

geschiedenis. In plaats van te geloven dat de slavernij, de opwarming van de aarde en de gebrekkige 

integratie van nieuwkomers allemaal onze schuld is. 

“Het is niet omdat je hier geboren bent, dat je een Vlaming bent.”

- Ik vind van wel.

“Ik niet. Een katje dat geboren wordt in een paardenstal is nog geen paard.”

(Interview met Dries Van Langenhove, De Morgen 8 maart 2018)













“Vorig jaar postten enkele vrijwilligers van het 

jeugdhuis waar ik werk een foto op Facebook. Op 

die foto zit één van hen achter de toog en tonen 

ze een bovenarm waar een hakenkruis op 

getekend is. Er stond bij dat het als grap bedoeld 

was, maar het zorgde nog een keer voor spanning 

met de andere jongeren [met 

migratieachtergrond] die het jeugdhuis 

bezoeken. Na de commotie heeft het jeugdhuis 

zich via de sociale media gedistantieerd van de 

post.”



“In de gemeente waar ik werk worden jongeren in 

kwetsbare situaties, opgeroepen om zich aan te 

sluiten bij een jongerenafdeling van een partij. Die 

jongeren laten onder andere verstaan dat ze 

vinden dat het jeugdwerk zich niet teveel moet 

richten naar kinderen met een 

migratieachtergrond en zijn eigenlijk extreem 

rechts. Ik maak mij zorgen, maar kan weinig doen 

want onze burgemeester en schepenen zijn lid 

van dezelfde partij.”



“Na de Pano-reportage merkten we dat 

verschillende jongeren uit het jeugdhuis Schild &

Vrienden volgen op sociale media. Toen we 

daarover in gesprek wilden gaan lieten de 

jongeren weten dat ze ons daarin niet 

vertrouwden. De woorden ‘linkse rat’ zijn 

gevallen.”



Herkenbaar?





https://www.uitdemarge.be/road-of-change/


https://www.belvue.be/nl/activities/workshops/democracity


“Vanuit een vertrouwensrelatie zorgt de jeugdwerker voor een veilige 

ruimte waar de jongeren de gesprekken kunnen voeren die ze nodig 

hebben. Hij/zij neemt geen veroordelende houding aan, maar toetst de 

inhoud van de gesprekken wel af aan de democratische principes die 

ook de basis vormen van de werking (gelijkheid, participatie, 

antidiscriminatie). Hij/zij ondersteunt de jongeren bij het onderzoeken

van hun eigen realiteit en de realiteit rond hen. Hij/zij gaat waar nodig aan 

de slag met signalen die erop wijzen dat het welzijn van de kinderen en 

jongeren in gevaar is, zowel op individueel niveau als in groep. Op die 

manier zorgt het jeugdwelzijnswerk ervoor dat jongeren de kans krijgen 

om verschillende geluiden te horen en dat ze de instrumenten in 

handen krijgen om die geluiden af te toetsen aan de werkelijkheid en de 

principes van gelijkheid en democratie. Op die manier zorgen we ervoor 

dat jongeren de nodige attitudes, vaardigheden en kennis aangereikt 

krijgen om kritisch te denken.”






















