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Missie en visie
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Uit De Marge vzw is het Vlaams steunpunt
voor jeugdbeleid en jeugdwerk met kinderen
en jongeren in een maatschappelijk
kwetsbare situatie.
 
Uit De Marge vzw zet zich op de eerste en de
tweede lijn in voor het jeugdwelzijnswerk
voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk
kwetsbare situatie. Zo gaan er in verschillende
steden en gemeenten jeugdopbouwwerkers van
Uit De Marge vzw aan de slag. Zij werken
vindplaatsgericht met kinderen en jongeren in een
maatschappelijk kwetsbare situatie en gaan aan
de slag met hun noden. Dat kan gaan van het
opzetten van een vrijetijdsaanbod tot het
opnemen van een signaalfunctie. Met het
jeugdwelzijnsoverleg biedt Uit De Marge vzw
bovendien een actiegericht forum dat concrete
antwoorden zoekt op hiaten en knelpunten in het
aanbod voor kinderen en jongeren in een
maatschappelijk kwetsbare situatie.
 
Uit De Marge vzw ijvert voor de rechten van
kinderen en jongeren in een maatschappelijk
kwetsbare situatie door maatschappelijke
verandering. Dat realiseren we door het
jeugdwerk te ondersteunen in zijn diversiteit en
via beïnvloeding van het jeugdbeleid. Daarbij ligt
de nadruk steeds op de emancipatie van kinderen
en jongeren.
 
Uit De Marge vzw onderschrijft daarbij de waarden
vervat in de Universele Verklaring van de
Mensenrechten en in de Verklaring van de
Rechten van het Kind, respecteert de
democratische grondbeginselen en de sociale
grondrechten en wijst elke vorm van discriminatie,
racisme en xenofobie af.

Maatschappelijke kwetsbaarheid?
 
Opgroeien in armoede? Ouders langdurig
werkloos? Behoren tot een minderheidsgroep?
Kinderen en jongeren in een maatschappelijk
kwetsbare situatie hebben meer kans op
achterstand op school, krijgen minder kansen in de
vrije tijd en hebben minder toekomst op de
arbeidsmarkt.
Kwetsingen op jonge leeftijd versterken elkaar.
Negatieve ervaringen kan men een leven lang
meedragen en beïnvloedt ook verdere contacten
met sociale voorzieningen en administraties. 
We zijn echter niet blind voor het feit dat het
moeilijk is om doelgroepen te beschrijven zonder
te stigmatiseren. Het liefst spreken we dan ook
gewoon over ‘gasten’, ‘kinderen’ of ‘jongeren’.
 
In het jeugdwerk of jeugdbeleid
 
In Vlaanderen zijn een honderdtal werkingen actief
als ‘werkingen met kinderen en jongeren in een
maatschappelijk kwetsbare situatie’ (WMKJ). Deze
initiatieven stemmen hun vrijetijdsaanbod
maximaal af op de situatie van de doelgroep.
Daarnaast kan ook het brede jeugdwerk de kaart
trekken van toegankelijkheid en diversiteit.
 
Uit De Marge vzw is als expertisecentrum een
partner voor jeugdwerk met kinderen en jongeren
in een maatschappelijk kwetsbare situatie, lokale
en bovenlokale besturen en hun diensten en
welzijns- en sociaal-culturele organisaties in het
middenveld. Daarnaast kan je bij Uit De Marge vzw
terecht voor visie en methodieken, opleidingen en
cursussen, advies, begeleiding en vorming op
maat. 



vormingsaanbod

congres 

jongerencongres

van het jeugdwelzijnswerk

jeugdopbouwwerk

ondersteuning

in 13 steden en gemeenten

belangenbehartiging bij lokale besturen en werkingen 

vertegenwoordiging in o.a. de Vlaamse Jeugdraad,
Kinderrechtencoalitie, Decenniumdoelen, Hart Boven Hard
 
onderzoek en beleidsadvies

WE DO GIVE A SHIT!
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Uit De Marge vzw in cijfers
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2 leidinggevenden

medewerkers

jeugdopbouwwerkers

themavormingen met 88 deelnemers

bijeenkomsten van lerende netwerken met 173 deelnemers

intervisiebijeenkomsten met 173 deelnemers

cursussen met 117 deelnemers

vormingen op maat met 540 deelnemers
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Uit De Marge vzw is ...

Samen voor
 
kinderen, vertrouwen,
emancipatie, spelen,
jongeren, eigen plek,
participatie, vormen,
jeugdwerkers,
ondersteuning, kansen,
beleidsadvies,
 
elkaar.

11



Uit De Marge vzw vormt
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Ons vormingsaanbod is gericht op
jeugdwerkers, vrijwilligers en coördinatoren
van jeugdwerkorganisaties die werken met
kinderen en jongeren in een maatschappelijk
kwetsbare situatie, maar staat ook open voor
jeugddiensten of andere sectoren en
organisaties die met hen werken. 
Naast het geprogrammeerde vormingsaanbod
biedt Uit De Marge vzw ook vorming op maat,
in antwoord op concrete vormingsvragen en op
basis van bijzondere noden en behoeften van
jeugdwerkingen, organisaties uit het
middenveld of lokale besturen en
overheidsdiensten.
 

Thema's 
 
Armoede, politiserend werken, grensoverschrijdend gedrag, racisme,
maatschappelijke kwetsbaarheid, deontologie, gesprekstechnieken en
straffe gesprekken, vindplaatsgericht werken, jeugdwerk en politie,
kerngroepen, ...

Cursussen
 
In de kadervormingstrajecten gaan we in praktijkgerichte trajecten aan
de slag met jongeren en scholen we hen tot animator, hoofdanimator
of instructeur. 
 
Ook een goede start als jeugdwelzijnswerker, jeugdopbouwwerker,
buurtsportmedewerker en leidinggevende of coach is uiteraard
belangrijk. Om die goede start te garanderen organiseert Uit De Marge
vzw ook verschillende basiscursussen waar gewerkt wordt aan een
stevige basis van kennis, vaardigheden en inzichten.

Achter de schermen, de werkgroep vorming druk aan de slag! 
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Intervisiegroepen

Lerende Netwerken
 
Met het Lerend Netwerk bieden we een ontmoetingsplek voor collega’s
uit andere werkingen, een kans om ervaringen te delen en te leren van
elkaar. We kiezen samen de thema’s die we uitdiepen en we werken
vanuit onze dagelijkse praktijk. Zo zijn er momenteel Lerende
Netwerken rond meisjeswerk, werken met kinderen,
jeugdopbouwwerk en jeugdwelzijnsoverleg, buurtsport en kinderen en
jongeren met een vluchtverhaal in het jeugd(welzijns)werk.

 
In een  intervisiegroep  zoeken we collegiaal, doelgericht en
gestructureerd naar mogelijke alternatieven voor concrete knelpunten
waarmee jeugdopbouwwerkers in hun werk geconfronteerd worden. Er
wordt vertrokken vanuit concrete situaties en gebeurtenissen die we
samen analyseren op basis van ervaring en inzichten. 



Uit De Marge vzw 

 
 
Heel wat activiteiten, meningen en artikels
in 2019 en daarover werd uitgebreid
gecommuniceerd.
We blikken graag terug op een goed gevuld
en strijdvaardig jaar!

in 12 maanden
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januari
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Jongeren klaar voor Road of Change in Calais, Duinkerke en Zeebruge

 
In Mortsel sloegen ons jeugdopbouwwerk
en Jeugd Rode Kruis de handen in elkaar.
Een fijne samenwerking die voor heel wat
leuke activiteiten zorgde.
Zo waagden onze kinderen en tieners zich
in januari op het ijs tijdens een uitstap
schaatsen! 

Jeugdopbouwwerk Mortsel op het ijs! 

 
Aan de vooravond van het weekend naar Calais, Duinkerke en Zeebrugge
kijken de jongeren en hun begeleiders alvast uit naar de ontmoetingen en
nieuwe ervaringen.
Lees meer over hun reis op p. 30.
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Als één van de partners van Decenniumdoelen roepen we op om van
armoede een prioriteit te maken. 
Uit onderzoek van de KU Leuven - die op vraag van de denktank
Minerva en Decenniumdoelen de lage middenklasse onderzocht -
blijkt dat bijna 2 miljoen mensen het moeilijk hebben om de eindjes
aan elkaar te knopen.
 
Lees hier het volledige artikel op MO*.

 
 
Lage middenklasse ook in België steeds minder beschermd
tegen armoederisico

 
Met veel interesse lazen we het initiatief van de VDAB en werkgevers
om informatici te zoeken in Marokko. Bij Uit De Marge vzw vragen we
om meer in te zetten op jongeren.
"Als we de werkloosheid bij jongeren willen bestrijden, en deze
jongeren willen klaarstomen voor een waardige plaats op de
arbeidsmarkt - ook in knelpuntvacatures -, moeten we het probleem
aanpakken waar het schoentje knelt, namelijk onderwijs”, benadrukt
onze cocoördinator  Ikrame Kastit in een opiniestuk op
DeWereldMorgen. 

 
 
Zet meer in op jongeren en bestrijd werkloosheid

 
Met ons project Zo Geflikt, over jeugdwerk en politie,
reageerden we in De Standaard naar aanleiding van de
website "Mag da?". 
"De website vergroot de kennis van jongeren. Hij is
transparant en leidt misschien tot meer begrip. Bij een
politiecontrole gaat het soms fout, omdat jongeren vragen
hebben bij de handelingen van politieagenten: mag dat wel?"
 
Lees hier het volledige artikel. 

 
 
"Mag da, een agent die mij zomaar fouilleert?

https://www.mo.be/nieuws/lage-middenklasse-ook-belgi-steeds-minder-beschermd-tegen-armoederisico?fbclid=IwAR19DULPPtPxY7rjLLhW41YehK9e2Y8fNvHp1kPI82tirfJGNgGiteicqHI
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2019/01/14/zet-meer-in-op-jongeren-en-bestrijd-werkloosheid/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190115_04105790?fbclid=IwAR2N5fLTWH6VwOkMYrNxJjdmsoKGAlIDbn9XN7vqZW-2BV5hN_EPeF9766A


 
 
"Onderweg voor het milieu, want
we zijn het grondig beu!"

Ook ons jeugdopbouwwerk uit Landen was represent!

Jongeren van ons jeugdopbouwwerk in Bredene onderweg naar Brussel.
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Maar liefst 12.500 jongeren kwamen op
17 januari in Brussel samen en riepen de
regering op om actie te ondernemen
voor een ambitieuzer klimaatbeleid.
 
Ook verschillende jongeren van onze
jeugdopbouwwerkingen zakten naar
Brussel af en lieten hun stem horen. 

https://www.mo.be/nieuws/lage-middenklasse-ook-belgi-steeds-minder-beschermd-tegen-armoederisico?fbclid=IwAR19DULPPtPxY7rjLLhW41YehK9e2Y8fNvHp1kPI82tirfJGNgGiteicqHI


 
Na 10 jaar armoedig beleid is er nood aan
moedig beleid dat werk maakt van
armoedebestrijding. De maatregelen zijn
gekend, er moeten enkel keuzes gemaakt
worden. Tijdens de aftrap van de campagne
'Komaf met armoede' riepen we op om van
armoede een prioriteit te maken, met recht
op kwalitatief werk en recht op gelijke
onderwijskansen. 
 
De kinderbijslag voor ouders in moeilijke
omstandigheden verhogen, is voor ons alvast
één van de prioriteiten. 
 
Bekijk de volledige video van
#komafmetarmoede met  onze
cocoördinator Ikrame Kastit.  
 

februari

 
Naar aanleiding van de klimaatmarsen reageerde onze
cocoördinator  Ikrame Kastit  over hoe de klimaatstrijd een
strijd is van alle jongeren: "Onze jongeren zien in dat
beleidsmakers niet alleen grote stappen voorwaarts moeten
zetten op vlak van klimaat, maar ook in domeinen als wonen
en armoede. Want dat hangt allemaal samen."
 
Lees hier het volledige artikel in Oikos. 
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De klimaatstrijd: ook een strijd van jongeren in
armoede

 
 
Komaf met armoede

(c) Sharon Duverger

Ook onze jeugdopbouwwerker Lowie was van de
partij en bracht als artiest Low G een rap over

armoede.

https://www.oikos.be/component/k2/item/1175-de-klimaatstrijd-ook-een-strijd-van-jongeren-in-armoede
https://www.facebook.com/uit.demarge/posts/2312975912355273


 
Naar aanleiding van de Pano-reportage over de Denderstreek reageerde onze cocoördinator Ikrame Kastit op VRT
NWS over de situatie van kinderen en jongeren in de streek. 
"Een antwoord op armoede en uitsluiting mag niet uitblijven, maar de oplossing moet van onderuit mee worden
opgebouwd. Dat is precies wat we met het jeugdopbouwwerk doen. We gaan aan de slag met kinderen en
jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Wij verwachten niet dat zij ons vinden, maar gaan zelf actief op
zoek naar hen, op plekken waar de jongeren vertoeven. Van daaruit slaan we bruggen met andere instellingen die
een rol kunnen spelen om de levenssituatie van kinderen en jongeren te verbeteren. "
 
Lees hier het volledige opiniestuk. 

19

 
 
Kinderen en jongeren zijn de sleutel in de strijd tegen armoede en racisme
in de Denderstreek

 
Op de inspiratiedag van AP Hogeschool gaven we samen met Filip Coussée een workshop over de impact van het
jeugdwerk. Onze jeugdopbouwwerkster Caroline (JOW Duffel), Alpha Diallo en onze cocoördinator Ikrame
Kastit gaven meer uitleg over het jeugdopbouwwerk en de lokale uitdagingen. Meten is immers niet altijd weten,
zeker als het gaat over kinderen en jongeren die in maatschappelijk kwetsbare posities opgroeien.

 
De impact van het jeugdwerk

 
Ons jeugdopbouwwerk in Dendermonde ontving een groep studenten
van de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de
Universiteit Gent en gaf een inkijk in het reilen en zeilen van het
jeugdopbouwwerk .

Studenten UGent op bezoek bij jeugdopbouwwerk in
Dendermonde

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/21/opinie-ikrame-kastit/?fbclid=IwAR3h-BF1Teazm600R2KotM8CFlofgbPFy2n7BGV_-_5YQJVmp4aKN3QWCcA


Het startschot voor het jongerencongres, werd in de zomer van 2018 al gegeven. Met een groep jongeren en
jeugdwerkers van over heel Vlaanderen gingen we van start om het congres concreet vorm te geven. 
We lieten hun stem horen over wat zij belangrijk vinden. Wat maakt hen gelukkig of droevig? Wat willen zij
veranderen in de maatschappij en hoe zien zij het jongerencongres?
In 4 werkgroepen werd er concreet aan de slag gegaan rond de thema's armoede, natuur en milieu en wonen en
ontstond ook een werkgroep 'praktisch'. 
 
In 2019 was het dan ook écht aftellen naar het jongerencongres! In verschillende video's lieten onze jongeren
alvast van zich horen. Waarom zijn de gekozen thema's zo belangrijk en wat moet er veranderen? 
 
Onze jongeren van het jeugdopbouwwerk in Landen kozen alvast resoluut voor het thema natuur en milieu.
Waarom precies? 
Bekijk hier de video. 
 
 

 
In Gent maakten ook Amal (Jeugdopbouwwerk Dendermonde) en Jurgen (Jong Gent in Actie) zich klaar. Ze riepen
op om samen met hen armoede een halt toe te roepen en Amal legde bovendien uit waarom het thema wonen zo
belangrijk is.
Bekijk hier hun video.'s 
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WE DO GIVE A SHIT! 
 

AFTELLEN NAAR HET JONGERENCONGRES 2019

 
Ook Het Laatste Nieuws gaf onze jongeren een stem en zette hun acties in de kijker. 
Lees hier het artikel.

https://www.facebook.com/watch/?v=307037366604289
https://www.hln.be/in-de-buurt/landen/landense-jongeren-laten-hun-stem-horen~a9f5e1ca/?fbclid=IwAR3sLDIGzYWe40pruJbHoZLwm5MzqFoOAiUgLSTRZosrEQNt-wYaTSsDwws
https://www.facebook.com/uit.demarge/videos/336647550271366/
https://video-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t42.1790-2/46263130_2179819982126045_577860031173623808_n.mp4?_nc_cat=111&vs=13a80d4b7debbc1&_nc_vs=HBksFQAYJEdGcnJ3UUxkZTdYamlMNEhBQUFBQUFDal9BUUlidjRHQUFBRhUAABUAGCRHR1c1d2dMUkltaU5aRWNCQUFBQUFBQWJYNzV3YnY0R0FBQUYVAgBLAYgScHJvZ3Jlc3NpdmVfcmVjaXBlATEVACUAHAAAGA8xMDAwMjIxMzA0ODMxOTIW%2FPzXptukhwIVAigCQzMYC3Z0c19wcmV2aWV3HBdATiYEGJN0vBgYZGFzaF92NF9ocTVfZnJhZ18yX3ZpZGVvEgAYGHZpZGVvcy52dHMuY2FsbGJhY2sucHJvZBkcFQAVhPkCACgSVklERU9fVklFV19SRVFVRVNUGweIFW9lbV90YXJnZXRfZW5jb2RlX3RhZwZvZXBfaGQTb2VtX3JlcXVlc3RfdGltZV9tcw0xNTg1MjMzNDAyNTAwDG9lbV9jZmdfcnVsZQd1bm11dGVkE29lbV9yb2lfcmVhY2hfY291bnQFNCwyNTQMb2VtX3ZpZGVvX2lkDzU3ODk3Mzg1OTIxMzk3MBJvZW1fdmlkZW9fYXNzZXRfaWQPNTc4OTczODUyNTQ3MzA0FW9lbV92aWRlb19yZXNvdXJjZV9pZA81Nzg5NzM4NDU4ODA2MzglAgA%3D&_nc_sid=a6057a&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6Im9lcF9oZCJ9&_nc_ohc=DISCRxj7qRoAX9GRAaB&_nc_ht=video-ams4-1.xx&oh=fbd93dccd568c4177aa6e1561516649d&oe=5E7CE563&_nc_rid=994bbd465e3c443&dl=1


Wonen is één van de
meest fundamentele

mensenrechten. Het is
een recht voor alle

jongeren om betaalbaar
te kunnen wonen.

Yannick
Betonne Jeugd vzw



 
In een volgeboekt Paleis stroomden jongeren
en jeugdwerkers van Ieper tot Maaseik toe
voor het Jongerencongres. Bij aankomst was er
al meteen heel wat animatie en sfeer. Tal van
leuke randanimatie maar ook een infomarkt
die heel wat jongeren en jeugdwerkers tot bij
verschillende organisaties zoals de
Huurdersbond en ‘tZitemzo bracht voor een
antwoord op vele vragen. Het actiecafé
zette  lokale acties in de kijker en liet jongeren
uitwisselen over (hun) verschillende acties.

 
 

WE DO GIVE A SHIT! 
 
 

Meer dan 150 jongeren zakten op zaterdag 9 februari naar Het
Paleis in Antwerpen af voor de derde editie van het Jongerencongres.
‘We do give a shit!’, en dat bleek duidelijk uit de grote opkomst, het
enthousiasme en de vastberadenheid van de aanwezige jongeren en
jeugdwerkers.
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ENORME OPKOMST VOOR DERDE EDITIE JONGERENCONGRES

 
Het traject rond het jongerencongres begon al
een halfjaar geleden wanneer we een dertigtal
jongeren samenbrachten om dit congres mee
vorm te geven. Hun stem stond centraal. Wat
maakt hen gelukkig of waar worden ze droevig
van? En wat willen ze veranderen in de
maatschappij? Een halfjaar lang werd er
gewerkt rond de thema’s armoede, natuur en
milieu,  wonen, thema’s die de jongeren zelf
centraal stelden.

(c) Rozan Cools 



In verschillende workshops gingen de jongeren
dan ook zelf aan de slag rond deze thema’s. Ze
uitten bezorgdheden, gaven signalen aan en
wisselden met elkaar uit. In de workshop
armoede werd er uitgewisseld over hoe
jongeren armoede beleven en hoe mensen in
armoede tegen elkaar uitgespeeld worden.
Tijdens verschillende speeddates gingen de
jongeren en jeugdwerkers in groepjes met
elkaar in gesprek.
 
Ook het thema natuur & milieu krijg een
prominente plaats in het programma. Tijdens
een workshop begeleid door Graffiti vzw
gingen de jongeren aan de slag rond het
thema sluikstorten. Wat zijn mogelijke
actievormen en wat kan ik zelf doen? Zo
maakten de jongeren alvast heel wat leuke tote
bags met krachtige slogans. Daarnaast
wisselden jongeren uit over wat zij doen voor
het klimaat. Ook de klimaatbetogingen kwamen
aan bod. Verschillende jongeren liepen al op
donderdag mee in de manifestatie.
 
Voor vragen over het thema wonen kon je
terecht bij de Huurdersbond en wisselden
jongeren samen uit over hun beleving van
wonen. Tot slot nog een workshop slam poetry
en de workshop ‘Stadsvogels’ van Het Paleis
waar het thema stedelijkheid centraal stond.
Via theater werd samen met de jongeren
bekeken hoe zij ‘de stad’ zien en ervaren.
 
Jongeren aan zet
 
Er wordt maar al te vaak gesproken over
jongeren in plaats van mét jongeren. Het
jongerencongres liet dan ook de jongeren zelf
aan het woord. Zij zijn immers expert van hun
eigen leefwereld. Zo vragen jongeren
bijvoorbeeld naar meer straathoekwerkers,
meer jobs en minder ministers. 

23

(c) Rozan Cools 



Er zou ook meer sensibilisering op scholen
moeten zijn. Jongeren willen bijvoorbeeld graag
meer praktische tools op school krijgen om
zich voor te bereiden op het alleen wonen.
Waar kan je bijvoorbeeld hulp krijgen en
wanneer heb je recht op financiële
ondersteuning? “Dat zijn vragen die je zelf
moet uitzoeken en waar meer informatie over
mag komen”, klonk het. Meer jobs en
betaalbare huizen zijn ook signalen die vaak
terugkomen. Ook het OCMW is vaak te duur.
 
 
 
 
 
 
 
 
"Ministers zouden zich meer bewust moeten
zijn van het geld dat ze verdienen. Ze zouden
beter minder verdienen en met de overschot
een gezin in kansarmoede een vakantie
gunnen”, luidde het in de workshop armoede.

24

Signalen voor politici
 
Bij Uit De Marge zijn we momenteel volop
bezig om alle signalen uit de verschillende
workshops te bundelen. Bij de verkiezingen in
mei moet het immers over de echte
problemen gaan. Dat meer dan 150 jongeren
op een zaterdag naar het Jongerencongres
kwamen is een sterk signaal naar de politici.
Armoede, natuur & milieu en wonen moeten
dan ook hoog op de politieke agenda staan in
mei.
 
Het jongerencongres was dan ook geen
eindpunt, maar een volgende stap in het traject
waarbij de stem van jongeren centraal staat.
We bundelen de signalen en brengen ze tot bij
de bevoegde lokale besturen en ministers.
Wordt dus vervolgd!
 
Een mooie en geslaagde dag met een enorme
opkomst werd afgesloten met een geslaagd
muziekoptreden van Low G en Truejay.

 
"Bij de verkiezingen in mei

moet het over de echte
problemen gaan."

(c) Rozan Cools 



Benieuwd naar meer materiaal? 
 
Bekijk hier de volledige fotoreportage 
en de aftermovie! 
 
Het jongerencongres kreeg ook heel wat
media-aandacht. Lees hier de verschillende
artikels in de pers:

 

Jongeren komen met beleidsvoorstellen op congres in Antwerpen. (2019, 9 februari). Metro (Belga).

van Dijk, M. & Körükçü, M. (2019, 11 februari). “We do give a shit”. StampMedia.

van Dijk, M. (2019, 12 februari). Uit De Marge vzw organiseert voor derde keer jongerencongres in

Antwerpen: We do give a shit. Het Nieuwsblad.

 

https://www.youtube.com/watch?v=GKcjlOygFFU
https://www.flickr.com/photos/uitdemarge/albums/72157706684416695
https://stampmedia.be/artikel/we-do-give-shit
https://www.nieuwsblad.be/cnt/blsme_04171168
https://nl.metrotime.be/2019/02/09/news/jongeren-komen-met-beleidsvoorstellen-op-congres-in-antwerpen/


maart
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Onze jeugdopbouwwerker  Jonathan  in Menen kwam laatst
op Focus & WTV over 'De Panden', acht leegstaande panden
in het centrum van Menen die een tijdelijke invulling krijgen.
 
Bekijk hier de volledige reportage. 

Jeugdopbouwwerker Jonathan op Focus & WTV
over 'De Panden' in Menen

 
En we zijn vertrokken! On the road of change, richting de eerste stop in Kroatië! Tien dagen lang trekt een groep
enthousiaste jongeren, begeleiders en leraars langs de grenzen van Europa en brengen ze de situatie en
verhalen van mensen op de vlucht in beeld. 
Lees meer over hun reis op p. 30.

 
Road of Change gestart! 
Jongeren klaar voor ultieme reis

https://www.focus-wtv.be/nieuws/de-panden-moet-voor-dynamiek-zorgen-centrum-van-menen?fbclid=IwAR05IMbAkerj0UcnaHCDJ-o8sC506iiMKJn_ZBJGfU81dhskW381C7HE8EU


 
Wat weten we over etnisch profileren in België?
Hoe willen politieke partijen dat probleem
oplossen?
We vertoonden de kortfilm 'Verdacht' en gingen
vervolgens in debat met politici.
Bekijk hier de film en het verslag van StampMedia.

 
In samenwerking met De Roma, Amnesty
International en Kif Kif organiseerden we in maart
een interactieve avond en gaven we een stem aan
de mensen die in aanraking komen met etnisch
profileren. Wat zijn hun ervaringen? Wat is de
impact van etnisch profileren?

‘Verdacht’, pijnlijke getuigenissen over etnisch
profileren

 
"Niet iedereen bij de politie is slecht. Maar wat

wij, de jongeren, nu zien op straat en op de
pleintjes, is niet de goede kant van de

veiligheidsdiensten. Het moet anders. We zouden
ons beschermd moeten voelen, maar het enige

wat ik momenteel voel is wantrouw. Spreek met
de mensen. Behandel mensen zoals jij behandeld

zou willen worden. Het is niet moeilijk."
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Onze stafmedewerker Nina Henkens reageert in
MO* over het deradicaliseringsbeleid en de 
LIVC-R's:
"De wet gaat over vroege detectie, opvangen van
signalen en voorkomen van radicalisering, maar er
zijn geen duidelijke richtlijnen over hoe dat moet
gebeuren. Deze LIVC’s zijn een soort filter. Het
komt erop neer dat veiligheidsdiensten bij sociaal
werkers gaan aftoetsen of een persoon gevaarlijk
is of niet. 

Het deradicaliseringsbeleid is inefficiënt en
contraproductief

Dat is moeilijk voor het sociaal werk dat
verondersteld wordt een vertrouwensrelatie met
jongeren op te bouwen. Het druist ook in tegen de
jeugdbeschermingswet die de jeugdwerker
wettelijk verplicht om informatie over
minderjarigen en hun thuismilieu geheim te
houden."
Lees hier het volledige artikel. 
 
In april organiseerden we een studiedag waar we
een analyse brachten van het deradicaliserings-
beleid en de effecten ervan op kinderen en
jongeren. Lees meer op p. 50.

https://stampmedia.be/artikel/niet-je-gedrag-maar-je-afkomst-maken-je-verdacht?fbclid=IwAR2SiPqqmbmFAXY1u560F9DzkoYA-XI6Qpe0UCPsV9NHbPG017dwlENm69Q
https://kifkif.be/cnt/artikel/verdacht-pijnlijke-getuigenissen-over-etnisch-profileren-7218?fbclid=IwAR2ONslgViVBXp16eFWeoBxnKCqh5cUMd-kQr2qmJiElEOtz8H2OqYe0rKM
https://www.mo.be/analyse/het-deradicaliseringsbeleid-niet-alleen-ineffici-nt-maar-ook-contraproductief?fbclid=IwAR0A56B8bPHllHH64Unh8ZZyB6NrCFYeqNxCDarvm3GDFxMBkxuh2IxuM04
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Animatorcursus bij AjKo vzw
 
Terugblik op een fantastische animatorcursus in
Kortrijk!
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Foorkramers met een hart voor het goede doel. Bij de opening van de Kattenfoor in Ieper, schonken de
foorkramers naar goede gewoonte € 1.000 aan een mooi initiatief. Een mooie prijs voor onze
jeugdopbouwwerker Wannes, die met de MO-bak, goed gevuld met speelgoed en heel wat circusmateriaal, elke
week door Ieper trekt.
Lees hier het volledige artikel op HLN.be. 

 
"Praat mét jongeren en luister naar hun
signalen. Zij nemen het voortouw in de
klimaatstrijd." Een krachtige boodschap van
onze cocoördinator  Ikrame Kastit  op Radio
Apache
Beluister hier de volledige uitzending.

Ikrame Kastit op Radio Apache over
klimaatstrijd

(c) Henk Deleu (HLN) 
Foorkramers vullen MO-bak van jeugdopbouwwerk Ieper

https://soundcloud.com/user-592643460/sets/ikrame-kastit-op-radio-apache?fbclid=IwAR0sLMemdVDN6_X2Svc4uKFsMoa6qQxkKWCXyJ1OR9VGEEIRiNfya079ang
https://www.hln.be/in-de-buurt/ieper/hoera-t-is-weer-kattenfoor-veel-plezier-op-36-attracties~aebb9b41/?fbclid=IwAR3XegSTJdPzW25s-3D6s4U9H6jKWURiWyY01VjusIso-hefz0SlQDsgJ6I


”Mijn vader vluchtte na
de oorlog uit Joegoslavië

en vestigde zich in België.
Ik kon me daar niets bij

voorstellen. Met het
traject van Road of

Change ervaar ik nu zelf
wat hij heeft

meegemaakt. 

Demir
Jeugdopbouwwerk Geraardsbergen

Uit De Marge vzw



Road of Change
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Road of Change is een ervaringsgericht leertraject
over asiel en migratie, in samenwerking met
Vluchtelingenwerk Vlaanderen en StreetwiZe •
Mobile School. Vijftien jongeren trokken in de
krokusvakantie van 2019 samen met hun
begeleiders langs de grenzen van Europa. Ze
ervaarden hoe de werkelijke situatie is voor
mensen op de vlucht, ontdekten welke
uitdagingen er zijn in het huidige asiel- en
migratiebeleid en maakten kennis met mensen op
de vlucht, changemakers en politici. 
 
Onze jongeren Ferre en Demir (Jeugdopbouwwerk
Geraardsbergen) en Hicham (Gigos Jeugd-
welzijnswerk) gingen samen met hun jeugd-
werkers Samuel (Geraardsbergen) en Marco
(Genk) mee op roadtrip.
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens het weekend van 4 en 5 januari werden de
jongeren al op sleeptouw genomen door  vzw
Humain en trokken ze naar Duinkerke, Calais en
Zeebrugge. 
 
Het Road of Change-team was die vrijdag al vroeg
uit de veren en stond ’s ochtends aan de
snelwegparking Mannekensvere niet ver van de
Franse grens. Na een briefing door vzw Humain
werden de groepjes verdeeld. Onze jongeren
vertrokken samen met hun jeugdwerkers naar
Grande-Synthe bij Duinkerke. Als researchteam
verkenden ze het humanitaire kamp en maakten
ze kennis met de mensen. Voor het hele team was
het confronterend. “Mensen slapen er buiten,
zonder dekens en amper eten. Wij keerden            
 ’s avonds telkens terug naar een warm bed, met
een warme maaltijd”, vertelt Demir. Demirs vader
vluchtte na de oorlog uit Joegoslavië en vestigde
zich in België. “Ik kon me daar niets bij voorstellen

Met het traject van Road of Change ervaar ik nu
zelf wat hij heeft meegemaakt. Iedereen heeft
recht op een beter leven, ook mensen op de vlucht.
Het is bovendien vreemd om te beseffen dat wij
gewoon naar school gaan, terwijl zij de hele dag
wachten: op eten, op een boot die hen naar
Engeland brengt, ... Het zijn jongeren zoals ons,
maar wij slapen in een bed, hebben een douche en
warm eten."
Ook onze jeugdopbouwwerker Samuel maakt de
vergelijking: “Deze jongeren zijn niet anders dan de
gasten in Geraardsbergen: ze willen helpen, maken
dezelfde grapjes en lachen met je als je iets
verkeerd uitspreekt. Ze verschillen niet met de
gasten met wie ik dagelijks werk, alleen krijgen ze
nog minder kansen. Integendeel zelfs, politici en
media zijn hen voortdurend aan het criminaliseren,
het is onmenselijk.”
“Ondanks de wanhoop bij velen, zie je veel
glimlachende gezichten”, getuigt ook jeugdwerker
Marco van Gigos Sledderlo.  
 
Verhalen op de vlucht
 
Heel wat persoonlijke verhalen laten dan ook een
diepe indruk na. Zo werd een Koerdische jongen
van 16 mishandeld door de politie. “Verschrikkelijk.
Hij is hier helemaal alleen, zonder ouders en
niemand om op terug te vallen”, reageert Ferre.
“Een andere jongen van 19 vertelde ons dat hij de
dag nadien de oversteek naar Engeland zou
wagen. Langs de ene kant is dat moeilijk te vatten:
waarom zou je je leven riskeren? Maar welke
andere optie hebben ze? Nog vijf maanden
overleven in de kou en hopen dat je daarna asiel
krijgt? Het was die dag ontzettend koud, maar
steeds bedacht ik me dat het tijdelijk was, straks
ben ik terug binnen. Tegelijkertijd zit er een kindje
in een jasje te beven van de kou. Verschrikkelijk”,
blikt Ferre terug. 
 
Vzw Humain is al sinds enkele jaren met
vrijwilligers actief in het kamp en deelde ook nu
onder meer warme truien uit.

“Er is geen
vluchtelingenprobleem, maar een

solidariteitscrisis”



Ook in België – wanneer de groep een bezoek
bracht aan Brussel-Noord – werden ze
geconfronteerd met choquerende gebeurtenissen.
“We waren net in het station aangekomen toen
het volledig ontruimd werd door de politie en het
leger”, getuigt Demir. “Agenten met helm, schilden
en beenbeschermers kwamen er het station
binnen”, vult Ferre aan.
 
“Mensen lagen er te slapen, waarom haal je hen
daar weg en zet je hen terug in de kou?” Ook
jeugdwerker Marco kan het niet vatten. “De
toestand waarin deze mensen aan hun lot worden
overgelaten is onbegrijpelijk. Het is letterlijk ‘tirez
votre plan’, trek je plan.”
 
Tijdens hun bezoek aan priester Fernand Maréchal
in Zeebrugge was er dan ook veel bewondering
voor zijn werk. “Een supermens”, klinkt het. Hij
helpt armen, geeft hen eten en kledij en laat hen
douchen in containers. Toch wordt het ook hem
moeilijk gemaakt. “Zo is de politie al in zijn kerk
binnengevallen toen hij mensen eten gaf. Hij vroeg
of ze eerst verder mochten eten, maar dat mocht
niet. De politie nam hen mee. Onbegrijpelijk”, aldus
Ferre.
 
Humaan beleid?
 
De jongeren stellen zich dan ook vragen bij het
beleid. Waarom is er geen humaan beleid?
Waarom vangt men mensen op de vlucht niet op?
Laat hen bijvoorbeeld in sportzalen slapen, bied
hen sanitair en eten, klinkt het. “Ik word kwaad van
het onrecht dat je vlak voor je neus ziet”, vertelt
ook jeugdopbouwwerker Samuel. “Het is zowel in
Duinkerke als in Zeebrugge een politieke keuze om
hier niets aan te doen. Zoals priester Fernand
Maréchal zegt: “Er is geen vluchtelingenprobleem,
maar een solidariteitscrisis. Maar los van wat me
kwaad maakt, ontmoetten we vooral mooie
mensen, zoals de jongeren in het kamp en priester
Maréchal. Het werkt inspirerend en motiveert me
nog meer om op roadtrip te vertrekken. Tot slot 
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Een voedselbedeling in Grand-Synthe nabij Duinkerke.

Maximiliaanpark in Brussel.



ben ik ook ontzettend fier op Demir en Ferre en de
hele groep jongeren. Zij stonden er die
vrijdagochtend vroeg toch maar. Ze hebben het
hele weekend serieus meegewerkt, in een
compleet nieuwe wereld. De jeugd van
tegenwoordig is de toekomst!”
 
De jongeren zijn dan ook van plan hun ervaringen
te delen met leeftijdsgenoten hier. Ze willen een
bewustzijn creëren over het thema en na afloop
concreet aan de slag gaan. “Het project heeft mijn
leven nu al veranderd. Ik heb een andere kijk
gekregen op het leven en ben nog dankbaarder om
wat ik heb”, vertelt Ferre. “We willen hier dan ook
met de jongeren in dialoog gaan en hen ons
verhaal vertellen, vertellen over wat we gezien en
ervaren hebben, niet de verhalen in de media.”
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(c) Michiel Crijns



Langs de grenzen van Europa

Tijdens de paasvakantie was het dan eindelijk zover, het
Road of Change-team trok op roadtrip langs de grenzen
van Europa, door Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië en
Hongarije.
 
In een uitgebreid interview op Radio 2 getuigt Ferre uit
Geraardsbergen en blikt hij terug op een onvergetelijke
reis.
Beluister hier het fragment.
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Foto's (c) Michiel Crijns

https://soundcloud.com/user-592643460/ferre-van-jeugdopbouwwerk-geraardsbergen-op-radio-2-road-of-change?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR33fowIX8xzOJiSjDbdq1bjXynRBgWBkMbHrS2Xvmaihte1-aGT3EDcRyw


Clowns without borders.



 
In Maasmechelen slaagden negen jongeren
van vzw Thebe voor de animatorcursus. Ze
haalden er de 'goed nieuws'-pagina van
Het Belang van Limburg mee. 
 
De cursus stoomt jongeren klaar tot
animator en leert hen onder meer een
goede basishouding, een creatieve aanpak
en een gepaste begeleidersstijl. 
 

(c) Het Belang van Limburg
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Op de Dag van de Diversiteit ging onze
cocoördinator Ikrame Kastit in gesprek met
De Ambrassade,  A.G.E
Consultancy,  Cultureghem  en  Konekt  over
hoe je gelijke kansen en sociale integratie
creëert in je werking.

 
 
Dag van de Diversiteit

 
 
Animatorcursus bij Thebe vzw

Jongeren over racisme: "Ik vraag mij
weleens af: 'hoelang ga ik die
opmerkingen nog kunnen slikken?'"
 
Racisme heeft een enorme impact op het
psychisch welzijn van kinderen en
jongeren. Dat bleek nog maar eens
tijdens de studiedag 'Racisme: over
wonden en veerkracht: "Mama, ik wil niet
meer bruin zijn"’, naar aanleiding van het
gelijknamig boek van Naima Charkaoui. 

 
Samen met het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee, het Minderhedenforum, Hand in Hand en het
Kinderrechtencommissariaat zoomden we in op de impact van racisme en hoe daarmee om te gaan.
De voorbije jaren hebben we heel wat kinderen en jongeren gesproken over de zaken waar zij wakker van liggen,
onder meer racisme. Drie van die jongeren namen die dag ook het woord in De Morgen.
 
Lees hier het artikel op DeMorgen.be.

In het praktijkgerichte traject leren en oefenen de jongeren spelen in elkaar te steken, activiteiten op een
participatieve manier te begeleiden en drama en andere creatieve expressievormen te hanteren. Je krijgt zicht op
de achtergrond van de kinderen en jongeren met wie je zult werken. Verder ook groepsdynamiek,
communicatieve vaardigheden, conflictbeheersing, omgaan met grensoverschrijdend gedrag én EHBO. 
Kortom, het was weer een goedgevulde cursus met een gevarieerd, leerrijk programma en een groep
enthousiaste jongeren!

https://www.demorgen.be/nieuws/jongeren-over-racisme-ik-vraag-mij-weleens-af-hoelang-ga-ik-die-opmerkingen-nog-kunnen-slikken~b7ccb161/


Het ‘neewoord’ tegen
racisme en discriminatie

moet dan ook verder
klinken dan de eigen
groepen: in andere
jeugdbewegingen,

sectoren, huiskamers en
wandelgangen.



Ook voor onze cocoördinator Ikrame Kastit is het
duidelijk: “Wij merken dat heel wat kinderen en
jongeren racisme en discriminatie ervaren en dat
jeugdwerkers niet altijd weten wat daarmee te
doen. Het is belangrijk dat er bewustwording komt
rond deze problematiek en de impact die het heeft
op kinderen en jongeren.  Het zorgt voor
kwetsingen en zelfs traumatische ervaringen die
op latere leeftijd nog kunnen resulteren in
bijvoorbeeld psychische problemen of  faalangst.
We willen het jeugdwerk daar bewust van maken
en een gezamenlijke ondersteuning aanbieden
voor kinderen en jongeren die dat meemaken,
maar tegelijkertijd ook samen bekijken hoe we dat
kunnen voorkomen. Daarvoor willen we net vanuit
verschillende jeugdwerkvormen en doelgroepen
daarmee aan de slag en dat start met een
gezamenlijke visie daarover te ontwikkelen.”

Samen tegen racisme en
discriminatie
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(c) Jan Van Bostraeten 

 
Op 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme
en Discriminatie, bundelden Uit De Marge vzw en
Chirojeugd Vlaanderen de krachten in de strijd
tegen racisme en discriminatie en werd het
Netwerk Antiracisme en -discriminatie opgestart.
Een initiatief voor en door de jeugdwerksector. 
 
De komende twee jaar zullen we samen een
netwerk voor de jeugdsector begeleiden waar een
gedeelde visie ontwikkeld wordt rond antiracisme
en -discriminatie. Er worden daarbij
partnerschappen aangegaan om die visie in de
praktijk om te zetten via vorming, tools en
informatie rond de thematiek.
 
Waarom?
 
De samenleving is divers. Dat is een meerwaarde
voor iedereen, maar dat zorgt er echter ook voor
dat er spanningen kunnen ontstaan. “Racisme en
discriminatie zijn grote maatschappelijke thema’s,
die onder andere ook doordringen tot in
Chirogroepen. We vinden het belangrijk om daar
iets mee te doen, en een beleid te voeren dat zich
weert en verzet tegen alle mogelijke vormen van
racisme en discriminatie”, stelt Merijn Van De
Geuchte, pedagogisch  secretaris bij Chirojeugd
Vlaanderen. “Het jeugdwerk moet een plek zijn
waar jongeren zich goed kunnen voelen. Racisme
heeft daar geen plaats in."
 
Het  ‘neewoord’ tegen racisme en discriminatie
moet dan ook verder klinken dan de eigen groepen:
in andere jeugdbewegingen, sectoren, huiskamers
en wandelgangen. Samen engageren we ons om
iedereen daarin te betrekken.

 
 
Uit De Marge vzw en Chirojeugd
Vlaanderen samen in de strijd tegen
racisme en discriminatie



Hoe gaan Uit De Marge vzw en Chirojeugd
Vlaanderen daarmee aan de slag?
 
Merijn Van De Geuchte: “Chirojeugd Vlaanderen
doet waar ze sterk in zijn: een thema bespreekbaar
maken op een speelse manier, zonder daarbij
afbreuk te doen aan de inhoud. We baseren ons op
de manier waarop we jaarthema’s zoals
psychologische veiligheid, duurzaamheid of
armoede vormgeven. Ook dat waren grote thema’s
die we vertaalden naar concrete tools en acties
voor leidingsploegen om daarmee om te gaan. Wij
zullen ons vooral focussen op het vrijwillige
jeugdwerk. We zullen methodieken, verhalen,
figuren uitwerken waarmee begeleiders aan de
slag kunnen met hun leden, maar ook tijdens
bijvoorbeeld  een groepsvergadering. Daarnaast
zullen we twee actiemomenten in elkaar steken
waar groepen een boodschap aan de buitenwereld
kunnen tonen.”
 
Ikrame Kastit: “Voor ons is het net interessant om
met een jeugdbeweging daarrond aan de slag te
gaan. We werken  voornamelijk  met kinderen en
jongeren in een maatschappelijk kwetsbare
situatie, het is net die doelgroep die regelmatig
slachtoffer wordt van discriminatie en racisme.
Door de handen in elkaar te slaan met een
organisatie die andere kinderen en jongeren
bereikt dan ons, kunnen we ervoor zorgen dat we
een groter bereik hebben en dat verschillende
kinderen en jongeren over heel het land kunnen
samenwerken en zich bewust worden van racisme
en discriminatie. Het is immers zo dat we een
grotere impact kunnen teweegbrengen. We willen
racisme en discriminatie – zowel binnen de
jeugdsector als daarbuiten – verkleinen en
slachtoffers de nodige ondersteuning bieden.”

Welke rol zal Uit De Marge vzw opnemen?
 
Merijn Van De Geuchte: “We kijken uit naar de
samenwerking met Uit De Marge. Zij hebben een
ruime expertise en knowhow over het thema. Ze
kunnen verhalen naar boven brengen –
getuigenissen van jongeren, maar ook van
professionele krachten – om er vervolgens op in te
spelen. Chirojeugd Vlaanderen kan daaruit leren en
er gebruik van maken, net als een heleboel andere
jeugdwerkorganisaties die meestappen in het
project.  Zelf kunnen we Uit De Marge versterken
door die vertaalslag te maken vanuit het vrijwillig
jeugdwerk. We vullen elkaar daarin sterk aan.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ikrame Kastit: “Wij kijken ernaar uit om onze
expertise te delen met de gehele jeugdsector en
natuurlijk ook Chirojeugd Vlaanderen.  Door
expertisedeling zowel op Vlaams als op lokaal
niveau hopen we die kennis net te vergroten en
gezamenlijk tot acties te komen, op maat van
verschillende kinderen en jongeren en lokale
contexten. Alleen door een gezamenlijk
bondgenootschap tegen racisme en
discriminatie  gaan we in ons opzet slagen. Ik ben
dan ook ontzettend blij met het partnerschap met
Chirojeugd Vlaanderen, en bij uitbreiding met alle
jeugdwerkpartners die deel zullen uitmaken van
het netwerk ‘antiracisme en -discriminatie’.”

“Het jeugdwerk moet een plek
zijn waar jongeren zich goed

kunnen voelen. Racisme heeft
daar geen plaats in."
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#2403BXL
 
Met duizenden lieten we op zondag 24 maart in
Brussel onze stem luid klinken. Met kinderen,
jongeren en jeugdwerkers vooraan kwamen we
samen op tegen racisme en discriminatie.

Onze collega Murat op VTM Nieuws!

Foto's (c) Yves Verhasselt
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Uit De Marge vzw stelt nieuw logo en
nieuwe huisstijl voor
 
 
Op donderdag 4 april was het eindelijk zover. Uit
De Marge/CMGJ vzw werd officieel Uit De Marge
vzw en pakte uit met een gloednieuw logo en
nieuwe huisstijl. We vierden het nieuwe Uit De
Marge in Genk en lieten het publiek kennismaken
met onze organisatie. Zo brachten we enkele
sterke getuigenissen  over onder meer
jeugdopbouwwerk, Road of Change en politiserend
werken. 
Na afloop hieven we het glas op een nieuwe start!
Bekijk hier meer foto's.

april
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Ook deze jonge journalisten van Eldorado  Gigos
Jeugdwelzijnswerk Genk  waren er tijdens de
voorstelling van ons nieuwe logo bij!

https://www.flickr.com/photos/uitdemarge/albums/72157706839661851


 
"Armoedebestrijding is perfect mogelijk. We kunnen armoede
in ons land halveren, terwijl we wel binnen de huidige
budgetten blijven. Gewoon door bestaande budgetten te
heroriënteren en anders te verdelen op maat van de lagere
inkomensgroepen."
 
De kinderarmoede in Vlaanderen neemt toe tot boven de 15
procent. Met Decenniumdoelen roepen we politieke partijen
dan ook op om keuzes te maken en armoede écht aan te
pakken.

 
 
Vorming op maat bij de jeugddienst in
Hoboken
 
Onze collega's  Mohamed  en  Maryline  gaven in
april vorming rond communicatie aan de
animatoren van de jeugddienst in Hoboken. Hoe
communiceren we in en rond de werking? Hoe
feedback geven en ontvangen? Hoe spreken we
met ouders van kinderen? Wat mag je zeggen en
wat niet? ... Met fantastische feedback van de
groep en alleen maar blije gezichten!
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#Komafmetarmoede

 
 
Road of Change in het SMAK in Gent
 
Eind april stelden onze jongeren Road of Change in
het SMAK Gent voor aan het grote publiek.
Hun reis langs de grenzen van Europa liet een
diepe indruk na. Die avond in Gent brachten ze dan
ook heel wat getuigenissen en ervaringen. 
Ze omschrijven het als de weg naar de hel, met
schrijnende omstandigheden en grote contrasten.

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2019/04/12/armoede-halveren-is-haalbaar-en-betaalbaar-als-we-stoppen-met-rijken-te-subsidieren/


Buitenspeeldag! 
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Veel zon en vooral heel veel spelplezier tijdens de
Buitenspeeldag!  



"Met meisjeswerk
versterken we meisjes en

van daaruit veranderen
we mee de samenleving.

De strijd voor
vrouwenrechten wordt
immers voorbereid in

meisjes- en
vrouwenorganisaties."

Ikrame Kastit
cocoördinator Uit De Marge vzw
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Paasvakantie is ...
 
 
Eropuit trekken met het mobiele speelplein,
pannenkoeken én warme chocomelk in Landen! 
 

 
 
Onze jeugdopbouwwerkster Rénie die haar jongeren
meeneemt naar de Ardennen voor wat actie!



Op meerdaagse naar Bouillon met het
jeugdopbouwwerk uit Duffel.
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Met het jeugdopbouwwerk uit Hoeilaart naar
Technopolis en het springkasteel. 



Tijdens de paasvakantie lieten weer heel wat
jongeren het beste van zichzelf zien tijdens de
animator- en hoofdanimatorcursussen. In
Brakel gingen we samen met Diggie vzw aan
de slag en in Kasterlee vormden we samen met
vzw LEJO een enthousiaste groep jongeren tot
kersverse animatoren!
 
De animatorcursus leert deelnemers een
goede basishouding, een creatieve aanpak en
een gepaste begeleidersstijl. In het
praktijkgerichte traject leren ze spelen in elkaar
te steken, expressievormen hanteren,
groepsdynamiek, communicatieve
vaardigheden, maar ook conflictbeheersing en
EHBO.  
In de hoofdanimatorcursus staan we stil bij de
achtergrond van kinderen en jongeren,
reflecteren we over onze eigen begeleidersstijl  
en het coachen van animatoren.  Er  wordt ook
dieper ingegaan op conflictbeheersing en
omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Animator- en hoofdanimatorcursussen 

 
Bekijk hier meer foto's uit Brakel
en Kasterlee!
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https://www.flickr.com/photos/uitdemarge/albums/72157708324526544
https://www.flickr.com/photos/uitdemarge/albums/72157679919505498


"Goed jeugdwerk is
ervoor zorgen dat

jongeren zich
aangesloten voelen."

Silke Jaminé



Studiedag Effecten van het
deradicaliseringsbeleid
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Tijdens deze studiedag wierpen we een  kritisch
licht op 'het beleid ter preventie van
radicalisering', nieuwe ontwikkelingen  en
hun  effecten  op de dagelijkse praktijk van
jongeren en jeugdwerkers. 
 
Het Belgische deradicaliseringsbeleid werkt
contraproductief en vertrekt niet vanuit de
rechten van kinderen en jongeren. Dat besluiten
we ook in de nieuwe publicatie  ‘Het
deradicaliseringsbeleid anders bekeken: Radicaal
voor kinderrechten’ waarin we een analyse maken
van het huidige beleid en een reeks aanbevelingen
voorleggen. 
 
Aanleiding 
 
Het ‘beleid ter preventie van radicalisering’ kwam
in een stroomversnelling als reactie op het vertrek
van Vlaamse jongeren naar Syrië in 2013 en de IS-
aanslagen in België en elders in Europa. Vanuit
Vlaanderen kwam er een  actieplan  en er
werd  zowel op lokaal als federaal
niveau  een  repressief beleid  ontwikkeld door
politionele en militaire operaties en ingrepen. Dat
ging gepaard met heel wat  nieuwe wetten,
projecten rond positieve  identiteitsontwikkeling,
de oprichting van  LIVC-R’s  (Lokale Integrale
Veiligheidscellen inzake Radicalisme, Extremisme
en Terrorisme), wetten die casusoverleg tussen
dragers van het beroepsgeheim mogelijk maken,
enz.
 
We maken ons daarbij ernstige zorgen.  “De
conclusie is eenvoudig,” stelt onze cocoördinator
Ikrame Kastit, “het huidige radicaliseringsbeleid
kan je beter schrappen. Alleen een inclusief beleid
dat structureel kinder- en mensenrechten
vrijwaart, zal het verschil maken. 

Een beleid dat basisvoorzieningen voor alle
kinderen en jongeren garandeert, met een sterk
antidiscriminatie- en antiracismeplan en meer
veilige plekken voor kinderen en jongeren.”  De
term (de)radicalisering mist bovendien een
duidelijk kader. Door in het discours te focussen
op één bepaalde doelgroep, de moslimjongeren,
wordt stigmatisering en vervreemding in de hand
gewerkt.   Kinderen en jongeren voelen zich
geviseerd. Mensen spreken hen voortdurend
negatief aan, enkel omwille van hun islamitische
achtergrond: in de klas, op straat, op de bus. Hun
identiteit wordt vaak herleid tot enkel ‘moslim’.
Daarnaast komen zij in contact met heel wat
onrecht: discriminatie, racisme, ongelijke
onderwijskansen, armoede, … en ze vinden dat
daar te weinig aan gedaan wordt. Ze zien hoe de
islam en moslims een heel enge definitie krijgen
en dat er wel óver jongeren gesproken wordt,
maar zelden mét hen.
 
 
 
 
 
 
 
 
Het discours heeft niet alleen een grote impact op
de samenleving, op de kinderen en jongeren, maar
ook op de rol van jeugdwerkers en hun
organisaties. Jeugdwerkers hebben het gevoel dat
het plots hun opdracht is om kinderen en jongeren
in het oog te houden, om radicaliseringsgevaren
op te sporen en door te geven. “Soms weet ik niet
goed wat er bij ons in de buurt het grootste
trauma was, de aanslagen van IS of alles wat er
daarna op ons afgekomen is”, getuigt een
jeugdwerker. 

"Alleen een inclusief beleid dat
structureel kinder- en

mensenrechten vrijwaart, zal het
verschil maken."

 



Jeugdwerkers moeten kinderen en jongeren een
veilige plek kunnen bieden waar ze zich kunnen
ontplooien. De deontologische code van
jeugdwerkers moet dan ook te allen tijde
gerespecteerd worden. Er moet bovendien meer
transparantie komen over de gegevens van de
jongeren in de vele databanken of bij de LIVC-R’s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de studiedag en de publicatie brachten we
dan ook een analyse van het radicaliseringsdebat,
bekeken vanuit de belangen van het kind, met een
centrale plaats voor kinder- en mensenrechten. 
Zonder een  beleid op maat van kinderen en
jongeren, neemt gespierde taal over radicalisering
immers de bovenhand. De samenleving is
gepolariseerder dan ooit en dat vertaalt zich in het
deradicaliseringsbeleid. Het heeft een averechts
effect op kinderen en jongeren: zij voelen zich niet
meer thuis in deze samenleving en vervreemden
ervan. Dat opent net de deur voor een extreem
gedachtegoed.
 
We roepen dan ook op om naar de  signalen van
kinderen en jongeren  te luisteren. Voor
jeugd(welzijns)werkers en jeugdopbouwwerkers is
dat al een dagelijkse evidentie. Nu is het aan
beleidsmakers en politici om dat ook te doen.
Laten we radicaal kiezen voor kinderrechten.
 
Download of bestel de publicatie hier via onze
website.
Apache verzamelde ook enkele politieke reacties
rond onze publicatie.

“Soms weet ik niet goed wat er
bij ons in de buurt het grootste

trauma was, de aanslagen van IS
of alles wat er daarna op ons

afgekomen is.”
 

"Het deradicaliseringsbeleid
creëert averechtse effecten op

het terrein. De vertrouwensbasis
met sociaal werkers en

professionals staat onder druk.”
Nadia Fadil

https://photos.app.goo.gl/qSweyBZK7CHufJoT8
https://www.uitdemarge.be/deradicaliseringsbeleid/
https://photos.app.goo.gl/qSweyBZK7CHufJoT8
https://photos.app.goo.gl/qSweyBZK7CHufJoT8
https://photos.app.goo.gl/qSweyBZK7CHufJoT8
https://www.apache.be/2019/07/11/vlaams-radicaliseringsbeleid-werkt-niet-en-stigmatiseert-moslims/?sh=a6d875048f9b0e2732247-923987208&fbclid=IwAR2gRetQdMDNQVi8yxUf8tnpRUrL4M92QpBeaCTrGpF08cAg4t_G8n-2pfQ


 
Zondag 26 mei gingen we opnieuw naar de
stembus. Sommige jongeren volgen de politiek
niet en reageren misschien onverschillig op de
resultaten. Anderen hebben misschien heel wat
vragen over de regeringsvorming of nog anderen
kunnen misschien heftig reageren en daarbij ook
heel wat emoties uiten.

 
 
Met het project  J100  bouwen we binnen het Antwerpse
jeugdwerk al enkele jaren bruggen tussen verschillende
jongeren.
Momenteel zijn de jongeren volop bezig aan hun Droomhut,
een project voor en door jongeren, waar ze in gesprek zullen
gaan met andere jongeren, beleidsmakers en buurtbewoners.
Bekijk hier hun filmpje!

KEI-JONG vzw laat stem van jongeren
horen tijdens Cera-toonmoment 
 
Heel wat jongeren lieten tijdens de
inspraakdag van  KEI-JONG vzw  hun stem
horen. We vierden ook het gloednieuwe
voorstellingsfilmpje van de organisatie
tijdens het Cera-toonmoment. 
KEI-JONG vzw won immers de Cera-
jongerenprijs Jeugdwelzijnswerk Bouwt
Bruggen, waarbij Uit De Marge vzw samen
met Cera bijzondere werkingen in de kijker
zetten.
Bekijk hier het filmpje.

mei
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Verkiezingen: ga in gesprek met jongeren

 
 
J100 bouwt Droomhut in Spoor Oost

 
We bundelden heel wat tips en concreet
materiaal om het gesprek aan te gaan en met
jongeren aan de slag te gaan.
 
Bekijk hier heel wat materiaal en tips.

(c) J100

https://www.uitdemarge.be/verkiezingen-ga-in-gesprek-met-jongeren/?fbclid=IwAR0wW4fEMDZ0M5cCv8GItE4RM45ERQV2WIujYcgvPSHIGAzfMLcRkDVQtaw
https://www.youtube.com/watch?v=3Ag0Pmo5m6k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3D9dIbsGL-jdTjPdDD4SUaIV_u1WySxmd2G7lLiVlo8tDWAxgsTeXH11o
https://www.facebook.com/uit.demarge/videos/367303437477741/?v=367303437477741


 
In het voorjaar van 2019 verwelkomden
we twee nieuwe jeugdopbouwwerkers.
Nikki Kiekens startte in april als nieuwe
jeugdopbouwwerker in Oudenaarde en
Jana De Paepe ging begin juni aan de
slag in Zelzate.
Maak hier met hen kennis! 

Jeugdopbouwwerk Landen x2!
 
In Landen gaan onze jeugdopbouwwerkers Katrien en Francesco
voortaan samen aan de slag! 

juni
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"Er is meer dan ooit nood aan
dialoog en samenhorigheid",
klonk het tijdens de eerste
iftar in Landen. Ons
jeugdopbouwwerk
organiseerde er samen met
vzw Nour Al-Houda, de dienst
Welzijn, de stad Landen en
heel wat gemotiveerde
vrijwilligers een iftar. Een
geslaagde en gezellige avond
met heel wat volk!

Iftar in Landen

Nieuwe jeugdopbouwwerkers in
Zelzate en Oudenaarde

https://www.uitdemarge.be/nieuwe-jeugdopbouwwerkers-nikki-en-jana-gestart-in-oudenaarde-en-zelzate/


 
Net voor de zomervakantie werd de derde editie van het jongerencongres officieel afgesloten en bedankten we

onze jongeren met een gezellige barbecue! 
Op naar de volgende editie!

 

juni
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Bedankt aan alle jongeren!



"Kinderen en jongeren in
armoede hebben te

weinig plekken waar ze in
hun vrije tijd kunnen

vertoeven. De drempels
gaan niet alleen over het
materiële, maar ook over

herkenbaarheid."

Karin Nelissen
coördinator Buurtwerk 't Lampeke vzw 

tijdens het Grote Prioriteitendebat



De zomer van het
jeugdwelzijnswerk

We blikken terug op een goed gevulde zomer. De zomermaanden zijn dan ook het hoogseizoen van de
jeugd(opbouw)werkers. Over heel Vlaanderen en Brussel waren er tijdens de vakantie heel wat activiteiten,
cursussen en uitstappen. Wij trokken op pad en bezochten verschillende jeugdwerkingen.
        Benieuwd naar meer foto's? Klik telkens op de afbeelding.
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#UDMZOMERT

 
In Menen werd er niet stilgezeten tijdens de zomer! Onze jeugdopbouwwerker Jonathan en ook de jeugddienst
hadden een goed gevuld programma. Zo trok Jonathan elke vrijdag met de ChillSpot langs verschillende
pleintjes. Daar mochten onze kinderen en jongeren zich verwachten aan onder meer minivoetbal, graffiti, muziek
en vooral gewoon chillen en samen zijn. Verder ook Mobspel (de mobiele spelanimatie), buurtsport, een zomerbar
en de zomer afsluiten deden Jonathan en zijn jongeren met een gezellige barbecue, met groenten uit eigen tuin!

 
Menen

 
Heel wat activiteiten ook bij ons
jeugdopbouwwerk in Ieper. Onze
jeugdopbouwwerker Wannes
trok er bijvoorbeeld naar goede
gewoonte elke week op uit met
de MO-bak, goed gevuld met
speelgoed en heel wat
circusmateriaal. De bakfiets werd
bovendien geregeld in een nieuw
kleurtje geschilderd.

 
Ieper

https://photos.app.goo.gl/gDoDmKnNdf3eoiJ29
https://photos.app.goo.gl/gDoDmKnNdf3eoiJ29
https://photos.app.goo.gl/gCRchLmk57QfJvCF6
https://photos.app.goo.gl/gCRchLmk57QfJvCF6


 
In Leuven werd de zomervakantie al meteen goed ingezet. Tijdens onze jaarlijkse animatorcursus vormden onze
collega's Murat, Jo en Assia weer een fantastische groep enthousiaste jongeren! De jongeren verrasten ons weer
met heel wat creativiteit en vooral heel veel enthousiasme! Het was dan ook een goed gevulde week: zelf
rollenspellen in elkaar steken, andere creatieve expressievormen leren  hanteren,  groepsdynamiek,
communicatieve vaardigheden, maar ook conflictbeheersing en een EHBO-sessie! Wij wensen deze toekomstige
animatoren alvast heel veel plezier en succes!
 
 

Animatorcursus in Leuven

 
Tijdens de warmste dagen van de zomer zochten we samen met Betonne Jeugd,
Centrum Kauwenberg en Recht-Op Jongeren verkoeling in het Kielpark voor een
namiddag kubben.

 
Antwerpen

57

https://photos.app.goo.gl/HYdTDv5oChgWrHxS8
https://photos.app.goo.gl/UYCAD5zTG75aC8dw9
https://photos.app.goo.gl/UYCAD5zTG75aC8dw9
https://photos.app.goo.gl/HYdTDv5oChgWrHxS8
https://photos.app.goo.gl/UYCAD5zTG75aC8dw9


 
Tijdens het warme weer zocht ook onze
jeugdopbouwwerkster Caroline in Duffel samen
met haar kinderen en jongeren de schaduw op.

 
Duffel
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Onze jeugdopbouwwerkers Katrien en Francesco in Landen trokken
tijdens de zomer rond met het Mobiel Speelplein! 
 

 
 
Landen

https://photos.app.goo.gl/PKdRbiqZ4Y9ErKvL8
https://photos.app.goo.gl/PKdRbiqZ4Y9ErKvL8
https://photos.app.goo.gl/PKdRbiqZ4Y9ErKvL8
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Onze jeugdopbouwwerkster  Rénie  in Bredene ging met haar jongeren onder meer op tweedaagse naar de
Ardennen, ze kampeerden in de tuin van de jeugddienst, organiseerden een nachtspel en trokken eropuit met de
sportcamionette.

 
Bredene

 
In Mortsel trok jeugdopbouwwerker Willem met zijn team langs tal van pleintjes. Een bakfiets vol spelmateriaal,
enthousiaste animatoren en veel kinderen en jongeren maakten de zomer in Mortsel af! 

 
Mortsel

https://photos.app.goo.gl/31pykDqwkDmkBDg18
https://photos.app.goo.gl/31pykDqwkDmkBDg18
https://photos.app.goo.gl/2nSQtB2YYgAh99q47


 
Met het jeugdopbouwwerk van
Geraardsbergen op kamp naar Durbuy!

 
Geraardsbergen
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Opnieuw heel wat kinderen tijdens de
Buurtsportweken in Oudenaarde! Zowel in juli
als augustus konden de kinderen zich een hele
week, samen met onze jeugdopbouw-
werker  Nikki  en tal van vrijwilligers, uitleven
tijdens verschillende sportactiviteiten. De
laatste week werd afgesloten met een gezellig
buurtfeest.

 
Oudenaarde

(c) Buurtsport Oudenaarde

https://www.hln.be/in-de-buurt/oudenaarde/buurtsportweek-in-volkegem-blijkt-schot-in-de-roos~a6ce95a4/?fbclid=IwAR2JP86gM7prt9alwOgmm4J6KVyu_OErwdGjIEU1mnfskkj6u_y8MXjo9vI
https://photos.app.goo.gl/5nX45dTXXJekuY9W7


 
Tijdens het academiejaar 2019-2020 werkt Uit De Marge vzw  mee aan de  postgraduaat  in het  Open
Jeugdwerk van Formaat en AP Hogeschool. Het gaat om een tiendaagse opleiding die vertrekt vanuit de eigen
ervaring en biedt theoretische kaders aan rond  drie grote thema’s: de leefwereld van kinderen en jongeren,
superdiversiteit en organisatiebeleid.
Lees hier meer.

 
Samen met 15 andere organisaties reageerden we in De Morgen op de veroordeling van het
Gemeenschapsonderwijs (GO!). Het hoofddoekenverbod treft immers elke dag jonge meisjes en vrouwen in hun
ontwikkeling en toekomstperspectief. Het GO! is daarbij opnieuw veroordeeld voor het opleggen van een verbod.
Het recht staat aan de kant van vrouwen en meisjes die opkomen voor zelfbeschikking.
Lees hier het volledige artikel. 

 
 
Vorming op maat in Merksem
 
Onze collega's  Maryline  en  Mohamed
gingen deze zomer aan de slag bij de
jeugddienst in Merksem. Ze gaven er
vorming op maat rond grensoverschrijdend
gedrag en conflicthantering.

 
 
Uit De Marge vzw werkt mee aan Postgraduaat
Open Jeugdwerk

“Onderwijs voor iedereen: het
Gemeenschapsonderwijs moet de uitspraken
van Belgische rechtbanken uitvoeren”
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https://www.uitdemarge.be/uit-de-marge-vzw-werkt-mee-aan-postgraduaat-open-jeugdwerk/?fbclid=IwAR2TAJhz1StAFSWtRYXo9rtZ4FaytWF9TSEHiurkl8crE_U-wDopyEK5kBs
https://www.uitdemarge.be/onderwijs-voor-iedereen-het-gemeenschapsonderwijs-moet-de-uitspraken-van-belgische-rechtbanken-uitvoeren/


 
Ons jeugdopbouwwerk van Landen werd
gehuldigd als één van de Duurzame Helden tijdens
de Week van de Duurzaamheid in september. 
De strijd tegen armoede en ongelijkheid en het
streven naar meer gezondheids- en welzijnszorg:
het zijn slechts enkele van de
ontwikkelingsdoelstellingen van de VN waar we
als Uit De Marge vzw voor strijden.
 
Lees meer. 

 
"Middenveldorganisaties zijn de brug, de
onmisbare schakels tussen individuele burgers en
beleid. Wie het gelijkekansen- en
integratiemiddenveld wil afbreken in plaats van
versterken is geen voorstander van inclusie, en
handelt niet in het algemeen belang."
Met maar liefst 78 middenveldorganisaties
schreven we een open brief over het
gelijkekansen- en integratiebeleid.
 
Lees hier de open brief.

 
De huidige infrastructuur om te skaten in Ieper is ontoereikend en dus pakken onze jongeren het zelf aan. 
In de leegstaande ruimte aan de Meenseweg bouwden onze jongeren 'De Gap', een heus indoorskatepark
i.s.m. Dienst der Gedroomde Gewesten. Met deze tijdelijke locatie roepen ze op tot een duurzame oplossing.
 
Lees hier het volledige artikel.

Gelijkekansen- en integratiemiddenveld
afbouwen is nefast voor de inclusieve
samenleving

september
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Ieperse jongeren bouwen zelf indoorskatepark uit nood aan eigen ruimte

Jeugdopbouwwerkers in Landen gehuldigd
als 'Duurzame Helden'

(c) Justine Vergotte

https://www.nieuwsblad.be/cnt/bldla_04626584?fbclid=IwAR3BiR_4T5eePvxwoKjjgpLna81TkPPiDc5FhMhTKK_yDxenqUw3rv6neek
https://www.uitdemarge.be/gelijkekansen-en-integratiemiddenveld-afbouwen-is-nefast-voor-de-inclusieve-samenleving/?fbclid=IwAR1Ef2DOCUol3n50mEbHEs4QTnZPv2rbSsFFMkpwps7jd7nKGzy8t0CbfDg
https://www.uitdemarge.be/ieperse-jongeren-bouwen-zelf-indoorskatepark-uit-nood-aan-eigen-ruimte/


 
De verkeerssituatie in Geraardsbergen aanpakken? Dat is eerst brainstormen met onze kinderen en naar hun
stem luisteren! De vergadering afsluiten doen we vervolgens met een potje UNO.
 
De verkeerssituatie in de Weverijbuurt in Geraardsbergen is immers erg onveilig. Onze kinderen van het
jeugdopbouwwerk pakten het daarom zelf aan. Ze tekenden zelf een zebrapad en voorzagen de buurt van enkele
wegmarkeringen, zoals een zone 30. Met deze actie kaarten ze de onveilige situatie in hun buurt aan. 
 
Bekijk heir het filmpje van hun actie.

Geraardsbergse kinderen pakken verkeerssituatie aan  
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Nieuwe deontologische handleiding
 
Uit De Marge vzw bracht een nieuwe ‘Deontologische handleiding voor het
jeugdwelzijnswerk’ en vernieuwde poster uit. 
Een uitgebreide deontologische handleiding en vernieuwde deontologische
code bieden een concreet handelingskader met praktische handvaten,
uitgewerkte procedures en levensechte praktijkvoorbeelden voor
jeugdwelzijnswerkers en leidinggevenden. Daarnaast gaat het boek in
verschillende artikels dieper in op tal van thema’s: wat houdt de
discretieplicht in en welke stappen worden doorlopen bij een
verontrustende situatie? Waar kunnen kinderen, jongeren, hun ouders,
jeugdwelzijnswerkers en coördinatoren terecht met meldingen en
klachten? Tot slot staan we ook stil bij radicalisering en LIVC-R’s en gaan
we dieper in op de nieuwste trends in de sociale media en de invloed ervan
op kinderen en jongeren.

https://www.youtube.com/watch?v=XMjz459wqY8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1UJ2FBMu8CtZKvY1aEOysecbQzp4PZuHozHzuXoDnkoOTS-sQKYVReom4


J100 bouwt Droomhut in Spoor Oost
 
In het najaar van 2019 kreeg de Droomhut steeds
meer vorm. Met de Droomhut bouwt de J100 een
nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren met een
idee in de stad, een plaats waar jongeren in dialoog
gaan met andere jongeren, beleidsmakers,
academici en burgers.
 
Tijdens ons Congres van het Jeugdwelzijnswerk in
november brachten we een bezoek aan de nieuwe
plek voor en door jongeren. 
 
Kijk op p. 70 voor meer info. 

oktober
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Na de IS-aanslagen in Europa kregen we signalen
van jongeren en hun begeleiders over een complot
om moslims in een negatief daglicht te stellen. Uit
de gesprekken bleek al snel dat samen-
zweringstheorieën erg leefden en dat het moeilijk
was om tot een kritische bevraging te komen.
 
In het najaar organiseerden we daarom samen
met StampMedia het vormingstraject 'Complot or
Not?' bij Kras Jeugdwerk Kiel. Met het traject
stimuleerden we het kritisch denken bij jongeren
en hun begeleiders. Zo leerden we hen kritisch
kijken naar verschillende complottheorieën en
creëerden we handvatten om alternatieve
verhalen te onderzoeken. We  lieten hen
vervolgens vanuit hun eigen perspectief de
bewijsvoering beoordelen.
Door een niet-stigmatiserende benadering
zorgden we voor een veilig kader om over de
theorieën te praten en samen met hen de
verschillende zaken onder de loep te nemen. 

Vormingstraject complottheorieën bij Kras
Jeugdwerk Kiel 

 
We hadden het onder meer over de kenmerken
van complottheorieën, de psychologische redenen
waarom mensen geloven, hoe je bepaalde
theorieën kan 'ontmaskeren', de invloed van
omgevingsfactoren, ... Met jeugdwerkers gingen
we bovendien aan de slag rond
gesprekstechnieken en het belang van een open
houding.



 
Op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen
Armoede voerden we heel wat actie. Zo was er de
tentoonstelling van jongeren met STA-AN vzw,
Betonne Jeugd, Recht-Op Jongeren en Centrum
Kauwenberg. Aan verschillende gesprekstafels
namen ook jongeren het woord. Zo had Centrum
Kauwenberg het over hoe ouders in armoede
onderwijs ervaren en zoomde Recht-Op Jongeren
in op de leefwereld van gezinnen in armoede en
het belang om ouders te betrekken bij de school.
 
In Landen  lieten ze van zich horen en maakten ze
17 seconden kabaal. Met deze actie vroegen ons
jeugdopbouwwerk en de jeugdraad aandacht voor
de mensen die strijden tegen armoede; 1 op 5
kinderen in België groeit op in armoede.
 
Ook Jurgen, één van de jongeren van Jong Gent in
Actie  bracht zijn verhaal, een sterke getuigenis
over zijn ervaringen. 
Bekijk hier zijn video. 

Werelddag van Verzet tegen Armoede
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Nieuwe locatie voor kinderwerking in
Duffel
 
Voortaan vind je onze jeugdopbouwwerk-
ster Caroline elke woensdag met de kinderwerking
op een nieuwe locatie in Duffel, in de Acacialei.

https://www.facebook.com/francesco.jeugdopbouwwerklanden/videos/383303459243138/
https://www.youtube.com/watch?v=AbAmOD6bMik&t=1s&fbclid=IwAR2M7KiG4IjnPf2ptMK9HGl8xAJCAJQ86UVrZZahcdWBZlxwZQG133KNeWE


Studiedag Aandacht voor
psychisch welzijn

 
 
Psychisch welzijn  is een  hot  topic, en terecht. De
kinderen en jongeren met wie het
jeugdwelzijnswerk aan de slag gaat groeien vaak
op in een context die hen kwetsbaar maakt en
kwetsbaar achterlaat. Dat omwille van een
moeilijke thuissituatie, een vluchtverleden,
armoede of racisme. Onze doelgroep voelt zich
vaak niet goed in zijn vel of vertoont gedrag dat als
‘storend’ of ‘niet gezond’ wordt gezien. Dat zien
we ook in onze werkingen.
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Als we de wachtlijsten en het voor de gasten
onbruikbaar aanbod bekijken, dan zegt ons gevoel
soms “ja”. Of heeft het jeugdwelzijnswerk een
andere rol te spelen als het aankomt op psychisch
welzijn?
Tijdens deze studiedag zochten we met de sector
uit hoe we met dat spanningsveld kunnen omgaan
en namen we het huidige klimaat binnen de
psychologische hulpverlening  vanuit academisch
en beleidsmatig oogpunt onder de loep. 

“Help, ze willen me (niet) helpen!”

“Het kruispuntdenken opent heel wat
mogelijkheden voor de hulpverlener

om de contexten zichtbaarder te
maken en de hulpbronnen te

versterken voor jongeren.”
Birsen Taspinar

We proberen de  situatie  van al die kinderen en
jongeren te  verbeteren  door de maatschappij
te  veranderen. Dat doen we via politiserende
trajecten  en  belangenbehartiging. Tegelijkertijd
moeten we oog blijven hebben voor  de
kwetsuren die al die kinderen en jongeren hebben
opgelopen en hen parten spelen in het dagelijkse
leven. Hoe moeten we daar als jeugdwerker mee
aan de slag? 
Is het omdat wij een  vertrouwensrelatie  hebben
dat we de taak van therapeut of mindfulnesscoach
op ons moeten nemen?
 

Het is duidelijk, er ontstaan heel wat initiatieven
en er bestaat al heel wat hulpverlening, maar we
botsen op muren en drempels. Dat bevestigde ook
de workshop 'Hoge nood, hoge drempels?'.
 
Jeugdwelzijnswerk op zich zorgt voor een beter
psychisch welzijn bij kinderen en jongeren door de
laagdrempeligheid en de sterke vertrouwens-
relatie. We gaan op zoek naar krachten en werken
versterkend met kinderen en jongeren in een
maatschappelijk kwetsbare positie.
 



 
 
Dat doen we individueel, maar ook politiserend.
Eén van de functies van het jeugdwelzijnswerk
gaat dan ook over zaken structureel aanpakken.
We voelen ook dat er structureel zaken aan te
pakken zijn (wachtlijsten wegwerken, ...) en er
werden bijvoorbeeld al beloftes gemaakt door de
Vlaamse regering.
 
We merken tegelijkertijd dat er een depolitisering
is ten aanzien van onze kinderen en jongeren
waarbij bijvoorbeeld psychisch welzijn, maar ook
andere zaken, geïndividualiseerd worden en dat
die thema's ontdaan worden van structurele
oorzaken en complexiteit. Ook hier gaat het over
kruispuntdenken waarbij we rekening houden met
meervoudige identiteiten en kwetsuren.
 
Eén van de signalen tijdens deze studiedag was
daarnaast dat we misschien meer moeten
samenwerken met bijvoorbeeld partners uit de
geestelijke gezondheidszorg en dat we meer
moeten signaleren over drempels en noden. Als
Uit De Marge vzw blijven we dan ook noden en
drempels signaleren en bruggen slaan met andere
instanties en beleidsmakers. We blijven wrikken
om openheid te creëren.
 
Werk samen, wees soms rebels en eis aandacht,
politiseer en signaleer. Maar zorg ook voor jezelf
en elkaar. Pas dan kunnen we er echt zijn voor
onze kinderen en jongeren.
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"Nog elke dag ben ik verbaasd over
de enorme kracht die jongeren

moeten inzetten, enkel en alleen om
te kunnen overleven."

Thiska Van Durme 
(Jong Gent in Actie)



 
Onze jeugdopbouwwerkingen trapten de herfst-
vakantie af met heel wat Halloweenactiviteiten. 
Zo organiseerden de jongeren uit Geraardsbergen een
heuse Halloweentocht, maakten ze in Landen
pompoensoep, organiseerden ze in Oudenaarde een
gezellig Halloweenbuurtfeest, gingen de kinderen uit
Duffel naar Bobbejaanland en trokken ook de
jongeren uit Wervik op pad.   

november
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Jongeren uit Menen geven workshop graffiti
 
De BloedtestFiets trekt rond langs bibliotheken, scholen,
organisaties voor personen met een beperking, … en was in
november op bezoek in de bib van Menen. Onze jongeren
gaven er samen met jeugdopbouwwerker Jonathan en
Vormingplus MZW, een workshop graffiti. 
Bekijk hier de aftermovie. 
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One For All
 
De  jongerenwerking van Adviescentrum Migratie startte samen
met Uit De Marge vzw het traject 'One For All' om de
verschillende jeugdverenigingen in Antwerpen met elkaar te
laten kennismaken. Zo wordt er met samengewerkt met Kras
Jeugdwerk, Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen,
JES vzw, Buurtsport en Tumult. 
Eind november maakten ze voor de eerste keer met elkaar
kennis tijdens het ambassadeursweekend. 

 
 
Landense kinderen en jongeren op straat tegen
armoede
 
Onze kinderen en jongeren in Landen trokken de straat op en
voerden actie tegen armoede. Ze deelden soep uit, ze deelden
(letterlijk) warmte uit, gingen in gesprek met buurtbewoners
en riepen op tot actie tegen armoede. 

 
Ook samen met Decenniumdoelen riepen we op tot een echt armoedebeleid. De Armoedebarometer bracht
opnieuw rode cijfers: "De Vlaamse armoedecijfers blijven hangen op 10,4%, en dat na zoveel jaren armoedebeleid;
de kinderarmoede steeg tot 14%; [...]; de klachten inzake discriminatie en racisme blijven stijgen.
#komafmetarmoede
Lees hier het volledige rapport.

Twaalfde armoedebarometer opnieuw in het rood

https://www.komafmetarmoede.be/armoede-vraagt-verantwoordelijk-beleid-de-12de-armoedebarometer-staat-opnieuw-in-het-rood/?fbclid=IwAR3WksepgdaKnF4R5XjF0ZG1_uxA_CRL8WheOW4sbWwgxVPb0xhefq5-rF8#.Xcv0u_-5UCE.facebook


Het  Congres van het Jeugdwelzijnswerk editie
2019 was een succes! 
 
Met meer dan 300 deelnemers gingen we op
donderdag 21 november in Antwerpen aan de slag
rond het thema  kruispuntdenken in het
jeugdwelzijnswerk.
 
Kruispuntdenken is immers een  onmisbaar
kader voor iedereen die strijdt tegen verschillende
vormen van  uitsluiting en  onderdrukking, maar
wat betekent dat nu concreet voor onze kinderen
en jongeren?
In deze animatie leggen we alvast uit wat het
begrip kruispuntdenken precies betekent.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In tal van workshops zoomden we in op de
verschillende assen van het kruispuntdenken en
koppelden we het aan onze jeugdwerkpraktijk. We
wisselden uit, bezochten jeugdwerkingen en
zorgden voor creatieve uitlaatkleppen.
 
De dag startte traditiegetrouw met een receptie
en koffiekoeken. Met een toespraak van onze
coördinator Stijn Belmans was het Congres van
het Jeugdwelzijnswerk officieel geopend. Ikrame
Kastit (cocoördinator) zette met haar
openingsspeech meteen de toon voor een
inspirerende dag.
 

Congres 2019
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VOORRANG(S)WEG: KRUISPUNTDENKEN IN HET JEUGDWELZIJNSWERK

“Extreemrechts is weer in opmars, onze kinderen en jongeren die in de
onderlaag zitten worden tegen elkaar opgezet. Structurele maatregelen om

hun uitsluiting aan te pakken blijven uit. Maar daarom net dat het
jeugdwelzijnswerk zo enorm belangrijk is, nu meer dan ooit. Om een veilige

plek te creëren, ademruimte voor kinderen en jongeren die het gevoel
hebben zich in onze samenleving niet thuis te voelen.”

https://www.youtube.com/watch?v=Y3BKzEIy7EM&t=5s


Wat volgde was een boeiende dag met tal
van  workshops  over verscheidene onderwerpen,
zoals meisjeswerk en dekolonisering in het
jeugd(welzijns)werk. Zo sprak Ikrame Kastit
(coördinatie Uit De Marge vzw) over autonoom en
politiserend meisjeswerk en zoomde Moussa Don
Pandzou (Waka Waka Generation) in op de
effecten van koloniale denkbeelden en praktijken
op het jeugd(welzijns)werk. Verder waren er ook
workshops over meertaligheid, armoede,
tienermoeders, hulpverlening en suïcidepreventie.
Daarnaast brachten we een bezoek aan de
Droomhut in Spoor Oost en jeugdwerking Betonne
Jeugd waar ze het hadden over woonnood bij
jongeren.
 
 
Tot slot ook creatieve workshops en een
interactieve voorstelling van Jaouad Alloul over
LGBTQ+ en een migratieachtergrond.
 
Kortom, we zoomden in op de verschillende assen
van het kruispuntdenken, wisselden uit en gingen
in gesprek.
Om 15u15 verzamelden we tot slot voor een
gezellige receptie met foodtrucks op het
Theaterplein.
 
Blik mee terug op een geslaagde editie en
verzamel heel wat interessant materiaal.
 



 
Je fiets laten herstellen? Dat kan voortaan
in het fietsatelier BBP in Menen. Onze
jongeren helpen je er graag verder! Je kan er
terecht voor gratis herstellingen, onderhoud
of zelfs het pimpen van je fiets.
 
Lees hier het volledige artikel of 
bekijk de video.

 
Onze cocoördinatrice  Ikrame Kastit  was in december te
gast bij Café Apache en had het over het effect van het
Vlaams regeerakkoord op onze kinderen en jongeren:
“Het regeerakkoord vertolkt een zeer enge kijk op de
Vlaamse samenleving en erkent de superdiversiteit niet,
maar benadert die net zeer angstig. De regering pakt
discriminatie en racisme niet aan, stapt uit Unia, maakt
integratie betalend en doet niets aan kinderarmoede."
Bekijk hier de volledige uitzending. 

december
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Jongeren uit Menen openen
fietsatelier BBP

 
 
Onze coördinatrice Ikrame Kastit te gast bij 
Café Apache

 
Het was alweer gezellig druk tijdens het laatste Lerend
Netwerk Meisjeswerk van 2019. We verzamelden heel
wat boeiende verhalen en wisselden uit over
ondernemerschap en vrouwen/meisjes. Zo werd er ook
kennisgemaakt met onder meer She Did It en enkele
onderneemsters, onder wie Sarah Dimani en 
Valérie De Ketelaere.

 
 
Lerend Netwerk Meisjeswerk over
ondernemerschap 

(c) Apache

https://kw.be/nieuws/samenleving/gratis-fietsatelier-in-de-barakken-wil-jongeren-vooruithelpen/article-normal-405299.html?fbclid=IwAR18k68O5Rl7IHyzUIloEl4UUcjcfEY8KdXtzuuahe7aOlrYaEHbkU5rKDw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F34TEWSg%3Ffbclid%3DIwAR2TubAu1VdU_oe3YTF00Mx1DuugeskX_FxdK-cP4klS6wNIG2cwBPnWXFk&h=AT3ESaoPXYKBlbXcFlFKqlf5Xc5ns9wWx_mVjXarOAbOBoaWlZOshYbeFgzUDQJFv9pDS7AJ0z4EoxwuYVSGvFhwr1wma4l_rqvn8xW1xq0gY5HrK95pTVRtiSYqnbi3jWoKxzBsRAlhvGMH5Xkt-XeriRH6zLMPGzQmxZGEFd13LC4SoR5uTHMe8QLMpJ5Sn11G0KwsAL7-u6HkQYaTYpHlvzlaqv0OUezyh1915ii3DklG_2EQImzZiGgAB4xiVYS8eQ2bddYVDs_tBIqtjW3elbMQomabfFainuqhLUHzzxJpvvQN37lCKagBSSbTw7Zhxa0HhhMnCAe04smYo2Dnh3H5s4u0tB_WFIJ-Bqp8Xts3kMuSVKea6kAkDGn2U7BNPlGOm6128iXhiUq0VuSFn6o9ykYGmCH8MWwzmxny6_mvx8cGV60izMEkOVHc730Y-SDUkLlNe1okqKTfdFD-0-qTJvtPm6fab-HKXLThdJCfME9qPcD3SAtnGA1PP660rQyQ2UNNCfgwULZM2fMCSIr5TrEALn9P3ppH3wEZqQT4LzzJO-M-Viooz9uWhM79aDe3oSYxHSI9CvjkmRiW654QIiLa6XgoLcFvbuNyg3atdBH7Iz455tgatj8dY4cwN82X
https://www.apache.be/2019/12/12/cafe-apache-de-schreeuw-van-vlaanderen/?fbclid=IwAR2kuMiO6tEFXTA5yC0sBrzDYgFRo4S92EIqyG2Rix9_DZZZbu7WrhK3UTQ


 
Onze cocoördinator Ikrame Kastit  reageerde naar
aanleiding van de stopzetting van de
projectsubsidies voor participatieprojecten voor
kansengroepen in De Standaard: 
"De projectsubsidies zijn een goede manier om
onze doelgroep op verschillende laagdrempelige
manieren – soms out of the box – aansluiting te
doen vinden bij het aanbod van cultuur, jeugd en
sport. Wat komt er in de plaats?".
 
Lees hier het volledige artikel 
en het opiniestuk.
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Kerstavond brengt een koude en kille
boodschap

 
In een uitgebreid opiniestuk licht Ikrame de impact
ervan op kinderen en jongeren verder toe: 
"Net op de dag dat de Warmste Week nog maar
eens een record in solidariteit breekt, neemt de
Vlaamse regering – totaal onverwacht – de
koude, kille beslissing om de meest kwetsbare
kinderen en jongeren groeikansen te ontnemen."
 
Uit De Marge vzw reikt dan ook de hand om
samen met mensen die dagelijks werken met
kinderen en jongeren in maatschappelijk
kwetsbare situaties alternatieven uit te bouwen
op hun maat, tot er een structurele oplossing is.

https://www.standaard.be/cnt/dmf20191225_04782080?fbclid=IwAR0oDJV7SenBdkgPRGY0dlumbBaPLwiUe6fyC1vsDlXoW8lETpHSKFhRUfw
https://www.uitdemarge.be/kerstavond-brengt-een-koude-en-kille-boodschap/?fbclid=IwAR3jAjzo_-NPTSoRKxzBXfOjLuOyvxEWAuPVENdLKIc-4oSj1g6Ea3nO6Po


VuurWerk

In december voerden we met VuurWerk mee actie
en lieten we onze stem horen voor een warme,
rechtvaardige en solidaire samenleving. In de
aanloop naar de actieweek ondertekenden we
samen met meer dan 120 andere organisaties,
een open brief waarin we opriepen tot een warm
Vlaanderen.
 
Bij de start van VuurWerk lanceerden we
vervolgens een reeks visuals waarin we opriepen
tot actie. Elke dag zoomden we in op een bepaald
thema (racisme en discriminatie, armoede, jeugd
en tot slot media). Starten deden we met de
komst van de sint. Met het nieuwe regeerakkoord
uitten we onze bezorgdheid over de signalen en
noden van onze kinderen en jongeren en vreesden
we heel wat lege schoenen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen met Chirojeugd Vlaanderen lieten we onze
stem luid klinken tegen racisme en discriminatie.
Lees hier het volledige opiniestuk.
 
Tot slot ook VuurWerk in  MO*  waar onze
cocoördinator Ikrame Kastit  het naar aanleiding
van de dag voor jeugd had over het belang van
jeugd(welzijns)werk.

“Als we voor elk kind en elke jongere die veilige plek willen garanderen,
zullen er ook de nodige budgetten tegenover moeten staan. Onze kinderen
en jongeren brengen dagelijks vuurwerk. Zij verdienen de nodige middelen

en kansen.”
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https://vlaamsejeugdraad.be/blog/vuurwerk-opinie-het-middenveld-meer-waard-dan-je-denkt-uit-de-marge-chirojeugd-vlaanderen?fbclid=IwAR00AW-amzjZmtEkhP3TD-kVG4Xymw6RxOO9ARBlav5BlWbbk-sYRya0m_c
https://www.mo.be/opinie/een-gevulde-schoen-voor-elk-kind?fbclid=IwAR13N9FPDIS_QHLRa5baPEOzQhcSw_W5kP8bi3Uc236cCVjNnjdhpG7nhDA


Werken in het jeugdwerk
is prachtig. Het is een

kans om met het meest
waardevolle in onze

samenleving om te gaan:
onze kinderen en

jongeren.



Zo Geflikt: Jeugdwerk & politie

 
Tijdens de zomer ging ons project Zo Geflikt een
tweede fase in. We verwelkomden nieuwe collega
en projectleider Gamal Cheddad en blikten vooruit. 
 
Maak hier met hem kennis.

 
Samen met het Minderhedenforum en MRAX
(Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et
la Xénophobie) en Yassine Boubout trokken we
met Zo Geflikt naar Parijs voor een internationale
conferentie over de relatie tussen politie en
burgers. Er werd onder meer ingezoomd op
discriminatie en profilering tijdens politiecontroles,
publieke bijeenkomsten en de bescherming van
slachtoffers en groepen in een maatschappelijk
kwetsbare situatie.
Lees hier meer. 

 
In 2019 organiseerden we met Zo Geflikt
verschillende uitwisselingen tussen jeugdwerk en
politie. Zo kwamen we in Gent samen met
agenten en jeugdwerkers van vzw Jong en gingen
we met elkaar in gesprek voor een betere
samenwerking in het belang van kinderen en
jongeren.
“Ik heb agenten nodig met wie ik in vertrouwen
kan samenwerken”, getuigde een jeugdwerker.
“Enerzijds omdat jongeren regelmatig vertellen
over dingen die fout lopen in hun contact met de 

 
Zo Geflikt brengt politie en jeugdwerk samen in Gent

Zo Geflikt naar internationale conferentie in
Parijs over relatie tussen politie en burgers

Zo Geflikt gaat tweede fase in met nieuwe
projectleider

 
politie, anderzijds ook omdat ze vaak slachtoffer
zijn en in onveilige situaties leven." In die
contacten en samenwerking is het erg belangrijk
dat jeugdwerkers en agenten weten wat hun rol is
en daar transparant over zijn. “Het is vreemd dat
sommige collega’s verwachten dat hulpverleners
zomaar informatie delen over jongeren”, vertelt
een agent. In een volgende fase worden
actiepunten ontwikkeld die moeten leiden tot
betere communicatie en afstemming op het
terrein.
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https://www.uitdemarge.be/zo-geflikt-jeugdwerk-en-politie/?fbclid=IwAR3UykQMR3NTJEy382vmZ0duSGbbwMwyncqWCAr4iKawz31-IziKgtksLNc
https://www.uitdemarge.be/uit-de-marge-vzw-op-internationale-conferentie-over-relatie-tussen-politie-en-jongeren-in-parijs/


Politiserend werken 
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Doorheen deze publicatie las je wellicht al enkele
voorbeelden. Ook in 2019 zette Uit De Marge vzw
politiserend werken immers extra in de verf. 
Jeugdwelzijnswerkers detecteren vanuit hun
vertrouwensrelatie signalen van kinderen en
jongeren en collectiviseren deze. Kinderen en
jongeren brengen expertise binnen over hun
leefwereld en jeugdwelzijnswerkers voegen hier
hun ‘professionele’ kennis rond procedures,
specifieke informatie, … aan toe. Op die manier
versterken zij kinderen en jongeren in het publiek
maken van hun signalen en noden. Ze claimen
samen verandering. 
 
Uit De Marge ondersteunde jeugdwelzijnswerkers
daarbij op verschillende manieren. Dat deden we
onder andere via coaching on the field, vormingen
en lezingen en door altijd klaar te staan om advies
te geven. 
 
Uit De Marge vzw en Arteveldehogeschool
 
Sinds 2019 gaan we ook met
Arteveldehogeschool aan de slag om politiserend
werken in het jeugdwelzijnswerk in kaart te
brengen en na te gaan wat succesfactoren en
valkuilen zijn. Concreet werden verschillende
jeugdwelzijnswerkers en jongeren bevraagd die
een politiserend proces opzetten. Dat geeft een
erg interessant beeld over hoe politiserend
werken ervaren wordt door enerzijds
jeugdwelzijnswerkers en anderzijds jongeren. Het
onderzoek loopt nog verder in 2020. In 2021
zullen de resultaten gebundeld worden in een
boek en volgt er een studiedag.
Wordt dus vervolgd!

Jong Gent in Actie
 
Daarnaast zette we in 2019 ook een project in
samenwerking met Jong Gent in Actie verder. De
organisatie trok aan de alarmbel over de werking
van het CLB. Dat levert goed werk en veel
kinderen en jongeren worden goed ondersteund
op school, maar toch zijn niet alle verhalen even
positief. Jong Gent in Actie vraagt structurele
oplossingen en werkte een stappenplan uit voor
jongeren die niet goed geholpen worden door het
CLB.

vzw JONG, NIEMO
 
Met NIEMO liepen we een traject met de nieuw-
komers bij vzw JONG waarbij ze hun noden publiek
wilden maken en tegelijkertijd ook iets wilden
doen voor mensen in precaire situaties. Ze
maakten daarom tal van schilderijtjes die ze
vervolgens veilden. De opbrengst ging naar het
goede doel.

(c) Jong Gent in Actie




