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Inleiding
In 2018 ging onze werking volledig van start op de nieuwe site. Bij de opening werd
de locatie tot ‘Vagevuur’ gedoopt. Vzw jeugdclubs voelt zich hier snel thuis en de
nieuwe locatie zorgt ook voor een frisse instroom van nieuwe jongeren. Op onze
nieuwe stek zet de vzw zich verder in voor alle jongeren in Lokeren. Dat doen we
onder meer door verder in te zetten op artistieke expressie en ondernemerschap
voor jongeren. Maar ook door te blijven inzetten op jongeren die de weg naar het
jeugdwerk moeilijker vinden via het ‘Droomfabriek’ project.
Wat we steeds omschrijven als het DNA of het genetisch materiaal van de
organisatie zagen we ook in het afgelopen jaar als een rode draad doorheen de
werking lopen. Dat DNA bestaat uit 3 componenten:


Het spelen van een pioniersrol: Al heel wat organisaties ontstonden op die
manier uit de schoot van de vzw. Denk maar aan de Jazzclub, de Judoclub,
het Centrum Jonge Migranten, Het Lucifer kunstproject en de coöperatie
HAVEN.



Het opnemen van sociaal engagement: Vanuit ervaren noden probeert de
vzw steeds zijn verantwoordelijkheid op te nemen in Lokeren. Dat gebeurde
onder andere reeds met de oprichting van de doppersateliers, de eerste
straathoekwerker en het vindplaatsgericht jeugdwerk. Ook de opstart van het
Droomfabriekproject kadert in die traditie.



Participatief werken: We vertrekken steeds vanuit de jongeren zelf, op hun
maat en tempo, vanuit een positieve benadering. De jongeren staan centraal
en bepalen in grote mate wat er gebeurt in de verschillende deelwerkingen
van de organisatie. Om het in managementstermen te zeggen: we houden
vast aan een ‘bottom-up’ benadering.

Zoals jullie verder zullen zien bij het lezen van dit jaarverslag zijn er nog tal van
andere sleutelbegrippen van toepassing op onze manier van werken. Laagdrempelig,
emancipatorisch, empowerend, …. Maar los van al die grote woorden mag het
duidelijk zijn dat we slechts 1 bekommernis hebben: de Lokerse jeugd, en hierbij
hebben we steeds extra aandacht voor zij die het het moeilijkst hebben.
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1. Belangrijkste evoluties in 2018
In 2018 verhuisde onze volledige werking naar de ‘Windekind site’, intussen herdoopt
tot Vagevuur. Een succesvolle opening zorgde voor de start van een boeiend jaar.
De site brengt heel wat opportuniteiten met zich mee: Meer jongeren vinden de weg
naar onze werking en er is ruimte voor grotere activiteiten. Maar er zijn ook een pak
uitdagingen: de infrastructuur is in slechte staat en kost veel tijd, moeite en vooral
geld om in orde te zetten.
De verhuis betekent ook dat we terecht zijn gekomen in een nieuwe buurt. We willen
met onze werking ook voor onze buren een meerwaarde kunnen zijn, daarom werd
er een buurtwerking opgestart. Er wordt regelmatig overlegd met de buren en
geluisterd naar hun ideeën. De overlegmomenten waren aanvankelijk gestart om
samen te kijken hoe we overlastproblemen kunnen aanpakken. Na verloop van tijd
kwamen er steeds meer andere ideeën van de buren naar boven en werd de basis
gelegd voor samenwerkingen. Er is een tuintje waar groenten gekweekt wordt en
kippen rondlopen. De buren komen etensresten bij de kippen brengen en de
opbrengst van de groenten en de eitjes wordt verdeeld onder de buren.
Het afgelopen jaar kenden we ook de start van een nieuw project. Het
Bruggenbouwersproject dat in 2016 werd opgestart liep eind 2017 af. We deden een
aanvraag bij de Vlaamse Overheid (participatieprojecten) met het Droomfabriek
concept. Dit werd goedgekeurd voor 3 jaar en zorgt voor die periode ook voor een
4/5e tewerkstelling. Met de Droomfabriek gaan we naar groepen jongeren toe die
moeilijker bereikt worden door het jeugdwerk (oa allochtone meisjes, jongeren met
een beperking, bijzondere jeugdzorg, nieuwkomers,…). We kijken samen met deze
jongeren waar ze van dromen en gaan hier samen met hen mee aan de slag.
Er was dit jaar ook opnieuw een succesvolle zomerbar. Nieuw dit jaar was dat er ook
een pizzacorner was met een houtoven waar verse pizza’s verkocht werden. We
hebben ook extra ingezet om met de zomerbar een doorsnede van de Lokerse
bevolking te bereiken. Er waren samenwerkingen met de Okan jongeren, tal van
workshops (van yoga tot brood bakken), optredens en theater.
De hele zomer lang was er ook een open tentoonstelling voor lokaal talent, 14
kunstenaars stelden hun werk tentoon verspreid over de site.
De zeer boeiende samenwerking met het Stadsmuseum en de Okan klassen van
het Technisch Atheneum werd het afgelopen jaar verder gezet. Dit jaar werd er
vertrokken vanuit de talenten van de jongeren en gingen ze op zoek naar hun
favoriete plek in de stad. Op basis van de interesses van de deelnemers kwamen we
uit op 6 onderdelen: muziek, koken, houtbewerking, metaalbewerking, textiel en
dans. De eerste vier onderdelen werden begeleidt door Lucifer, ons artistieke
project.1
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https://www.hln.be/regio/lokeren/okan-leerlingen-openen-expo-in-stadsmuseum~a6ac859c/
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2. Missie en visie
Vzw Jeugdclubs wil kansen tot zelfontplooiing maximaliseren met, door en voor alle
jongeren tussen 14 en 30 jaar, woonachtig in en rond Lokeren, met specifieke
aandacht voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.
De vzw doet dit vanuit het opzetten van groepsgerichte jeugdwerkactiviteiten met
extra aandacht voor het welzijn en door het opnemen van een brug-,
belangenbehartigings- en signaalfunctie. Dit alles in samenwerking met de stad en
externe partners.
Om bovenstaande missie te verwezenlijken stelt vzw Jeugdclubs zich een aantal
kerntaken tot doel:

 Vzw Jeugdclubs richt zich tot alle Lokerse jongeren tussen 14 en 30 jaar met










bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.
Vzw Jeugdclubs richt zich vooral op de vrijetijdsbesteding van jongeren met
de nodige aandacht voor andere leefdomeinen van jongeren zoals de school,
het gezin, de buurt, de arbeidsmarkt, enz.
Vzw Jeugdclubs wil jongeren op een laagdrempelige manier bereiken.
De werking van vzw Jeugdclubs beoogt de maatschappelijke kwetsbaarheid
van jongeren uit het Lokerse te verminderen en hun participatiekansen te
verhogen:
1.door hen een grotere mondigheid en weerbaarheid, en een sterker
zelfvertrouwen te laten verwerven;
2.door de verhoging van eigen inzichten in de subjectieve en collectieve
persoonlijke en maatschappelijke situatie;
3.door het stimuleren van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en
zelfverantwoordelijkheid, en in het algemeen de mogelijkheden te verhogen
om persoonlijke en maatschappelijke streefdoelen te formuleren en te werken
aan de realisatie ervan;
4.door zich als groep te leren organiseren.
5.door te helpe bij het ontdekken van talenten en hen verdere
ontplooiingsmogelijkheden te bieden.
De werking van vzw Jeugdclubs heeft ook een signaal- en
sensibiliseringsfunctie
m.b.t.
achterstellingsmechanismen
t.a.v.
maatschappelijke structuren en instituties. Vzw jeugdclubs wil de belangen
van de Lokerse jongeren verdedigen en een spreekbuis vormen voor de
jongeren.
Vzw Jeugdclubs werkt mee aan het Lokerse jeugdbeleid en het bovenlokaal
jeugdbeleid.
Vzw Jeugdclubs vormt een netwerk met andere jeugdorganisaties,
welzijnsorganisaties en in het algemeen organisaties die werken op de
verschillende leefdomeinen van jongeren.
Vzw Jeugdclubs biedt jongeren enerzijds laagdrempelige informatie -en
adviesverlening op maat en anderzijds ambulante hulpverlening op korte en
lange termijn. Waar nodig wordt er doorverwezen naar de gepaste instanties.
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We vertrekken vanuit een aantal uitgangspunten bij het uitvoeren van deze taken:
Participatief
Er is inspraak van de jongeren op alle niveau’s van de vzw, ook in de Raad van
bestuur. Er wordt samen met de jongeren beslist welke activiteiten er op touw gezet
worden. Het organiseren én het uitvoeren van de activiteiten gebeurt samen met de
jongeren.
Vzw Jeugdclubs vertrekt steevast van een vraagbenadering en niet van een
aanbodbenadering. Vanuit de contacten met de jongeren, met partnerorganisaties en
via een constante omgevingsanalyse gaan we na wat de behoeften van de doelgroep
zijn en spelen we hierop in. Er wordt dus steeds van onderuit gewerkt, de
begeleidersaanpak van de beroepskrachten is afgestemd op dit principe.
Positief
Dit slaat op de manier waarop Vzw Jeugdclubs jongeren benadert en bekijkt. We
beschouwen jongeren als actieve, dynamische creatoren en betekenisgevers, als
mensen met sterktes en mogelijkheden. We vertrekken vanuit de talenten van de
jongeren en niet vanuit hun beperkingen.
Vzw Jeugdclubs profileert zichzelf ook als een positieve organisatie. We streven naar
een constructief emanciperend verhaal in een sfeer van samenwerking.
Toegankelijkheid
Vzw Jeugdclubs is er voor alle Lokerse jongeren met extra aandacht voor
maatschappelijk kwetsbare jongeren. We merken dat een aantal specifieke
doelgroepen moeilijk aansluiting vinden bij het klassieke jeugdwerk. Voor deze
groepen doen we extra inspanningen. Via de werkwijze van vzw Jeugdclubs, waarbij
steeds van onderuit wordt gewerkt en jongeren verantwoordelijkheden kunnen
opnemen op alle niveaus, stimuleren we de toegankelijkheid voor deze groepen.
Autonomie
Om haar visie en missie te kunnen uitvoeren dient vzw Jeugdclubs te beschikken
over een voldoende mate van autonomie. Dit heeft verschillende redenen:
Vzw
Jeugdclubs
beschouwt
maatschappelijke
achterstellings
-en
uitsluitingsmechanismen als vormen van maatschappelijk onrecht en wil deze
mechanismen kunnen beïnvloeden. Vzw Jeugdclubs wil een spreekbuis vormen voor
de jongeren naar het jeugdbeleid en hun belangen verdedigen. We willen vanuit een
constructieve en kritische invalshoek meebouwen aan het lokaal en bovenlokaal
beleid. Vanuit dezelfde kritische houding wil vzw Jeugdclubs de eigen werking
frequent evalueren en bijsturen waar nodig, telkens met het oog op een
kwaliteitsverbetering. Kortom, autonomie is nodig om als volwaardige partner te
kunnen meewerken aan het lokaal beleid en om te beschikken over de nodige
zelfsturing om te streven naar kwaliteit binnen de werking.
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3. Doelgroep
Vzw jeugdclubs is er voor alle Lokerse jongeren tussen de 14 en 30 jaar, met
bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Via de verschillende
werkingen bereiken we deze jongeren ook effectief. Jongeren die uit de boot vallen of
dreigen te vallen worden niet over het hoofd gezien door de organisatie.
De professionals die voor T-Klub werken zijn de sleutel om deze kwetsbare
doelgroep te bereiken en te blijven bereiken. Zij focussen zich extra op deze
jongeren en zorgen voor een ondersteuning op maat. Jongeren weten ook dat ze bij
de jeugdwerkers terecht kunnen met vragen die meer welzijnsgericht zijn. De
jeugdwerkers besteden dan ook heel wat tijd en aandacht aan het opbouwen van
een vertrouwensrelatie met de jongeren. Dit is vrij tijdsintensief maar zorgt ervoor dat
de werkingen toegankelijk blijven voor die jongeren die er het meeste nood aan
hebben.
De vzw zou niet kunnen bestaan zonder de hulp van de vele vrijwilligers. Er is een
hele resem aan taken die uitgevoerd worden door vrijwilligers: workshops
begeleiden, koken, klussen, poetsen, tappen, de inkomkassa bemannen, noem maar
op. Over de werkingen heen hebben er in het afgelopen jaar 120 personen vrijwillig
taken opgenomen binnen de vzw..
In jeugdhuis T-Klub bereiken we voor het grootste deel jongeren met Vlaamse roots.
Het vindplaatsgericht jeugdwerk (of VIP-werk) bereikt dan weer hoofdzakelijk
Lokerse jongeren met een migratie achtergrond. In tegenstelling tot het jeugdhuis,
waar de jongeren zelf de werking van T-Klub binnen komen, gaan we met het VIP
werk op een outreachende manier te werk, de VIP-werker gaat zelf op de jongeren af
en
legt
contacten
met
de
jongeren
in
de
publieke
ruimte.
Het vindplaatsgericht jeugdwerk bestaat intussen al sinds 2009 en we zien dat er
intussen een kruisbestuiving is gegroeid met de andere werkingen. Zo zien we dat
heel wat jongeren die aanvankelijk op een outreachende manier bereikt werden nu
ook hun weg vinden naar het jeugdhuis en naar het artistiek project Lucifer. De
grotere mix tussen jongeren met een verschillende achtergrond biedt heel wat
kansen. Vanuit deze vaststelling gingen we in 2016 van start met het project
Bruggenbouwers. Intussen kreeg dit project een vervolg: De Droomfabriek. Met dit
project bevragen we groepen jongeren die minder aan bod komen in het jeugdwerk
en zoeken we manieren om hen te betrekken (zie verder).
In de grafiek hieronder geven we een overzicht van het percentage bereikte jongeren
doorheen
de
verschillende
werkingen,
op
basis
van
afkomst.
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Jeugdhuis T-Klub bereikt een gezonde mix van jongeren. Het traditioneel
jeugdhuiswerk krijgt als kritiek vaak te horen dat het vooral een middenklasse publiek
bedient. In T-Klub hebben we steeds extra inspanningen gedaan om ook andere
jongeren te betrekken en hebben we extra aandacht voor maatschappelijk kwetsbare
jongeren. Dit laat zich duidelijk zien in de praktijk.
Het aantal bereikte jongeren verschilt per openingsmoment: Op een woensdag zijn
dat er gemiddeld 30, op een vrijdag 100 en op een zaterdag 50 jongeren. Bij
jeugdhuis activiteiten loopt het bezoekersaantal soms op tot 250 personen.
Tijdens de - alcoholvrije - middaginstuif ontvangen we dagelijks zo’n 30 a 40
jongeren van de Lokerse middelbare scholen. Op deze manier leren de jongeren TKlub kennen en bouwen de jeugdwerkers een band met hen op.
Wat betreft de leeftijd van de bereikte jongeren hadden we in het verleden
onvoldoende instroom van jongeren onder de 18 jaar voor de jeugdhuiswerking.
Sinds de verhuis naar de nieuwe locatie bereiken we een pak meer tieners. Vooral
de vrijdagavond na school is erg populair bij de jongeren tussen 16 en 18.
Als we kijken naar de aanwezige subculturen in T-Klub zien we dat er meer
verscheidenheid is gekomen. Vroeger was hoofdzakelijk de hardrock en metal
subcultuur goed vertegenwoordigd in T-Klub, maar dat is nu toch al een hele tijd
veranderd. T-Klub blijft een alternatief publiek lokken, maar de muzieksmaken van de
jongeren blijken behoorlijk uiteenlopend te zijn (hardcore, reggae, rockabilly, techno,
dubstep, hip-hop, trap…).

2

Aangezien we niet werken met aanmeldingen is deze grafiek gebaseerd op schattingen op
basis van concrete observaties.
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We blijven extra aandacht besteden aan jongeren die zich in een situatie van
maatschappelijke kwetsbaarheid bevinden. Een deel van onze leden zijn bewoners
van De Klink vzw, jongeren van MPI De Hagewinde en jongeren uit kansarme
gezinnen. We zien dat heel wat jongeren die zich elders niet welkom voelen in T-Klub
wel hun plek vinden.

Het Droomfabriek project wordt gesubsidieerd via middelen van de Vlaamse
overheid ‘participatieprojecten’. Met dit project richten we ons specifiek op groepen
die minder aan bod komen in het jeugdwerk. In het afgelopen jaar gingen we via
deze methodiek aan de slag met allochtone meisjes, anderstalige nieuwkomers
(Okan), jongeren met een mentale beperking (Broederschool) en jongeren in een
problematische leefsituatie (De Steiger).
Het VIP-werk bereikt jongeren in de publieke ruimte, op de zogenaamde
'vindplaatsen'. Dat betekent dat de werker actief naar buiten treedt en jongeren gaat
opzoeken op de plekken waar ze rondhangen: op pleintjes, in café’s, verenigingen,
sportclubs,…Deze jongeren worden 'niet-georganiseerde jeugd' genoemd omdat ze
moeilijk aansluiting vinden bij het klassieke jeugdwerk. Ze bevinden zich vaak in een
maatschappelijk kwetsbare situatie. In 2018 werden er via de outreachende
methodiek 160 jongeren bereikt.
Behoorlijk wat van de signalen die naar voor komen bij de jongeren hebben te maken
met tewerkstelling. Naast de verschillende doorverwijzingen en acties op dit
levensdomein, merkten we dat heel wat jongeren met vragen zitten rond
ondernemerschap. Vanuit deze vragen ontstond een project ondernemerschap
(IDEE-FIX) waarbij jongeren gecoacht worden en opleiding aangeboden krijgen om
aan de slag te gaan met hun eigen talenten en interesses. We staan hier verder
uitgebreider bij stil.
Het Lucifer Art Project werd opgestart in 2014 en wordt steeds bekender bij de
Lokerse jeugd. Vooral het zeefdrukatelier slaat zeer goed aan. Heel wat jongeren
leren de werking kennen doordat ze een t-shirt willen komen bedrukken. Zo maken
ze ook kennis met de verschillende workshops en activiteiten van Lucifer. Ook de
workshops die Lucifer geeft zijn populair. Vooral scholengroepen en
jeugdbewegingen vinden de weg naar Lucifer voor een breed pallet aan artistieke
workshops. In 2018 namen er 580 jongeren deel aan een van de creatieve
activiteiten van Lucifer.
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4. Jeugdhuis T-Klub
T-Klub is een plek waar heel wat Lokerse jongeren elkaar ontmoeten en kansen
krijgen om hun eerste stappen te zetten naar vrijwilligerswerk en actief burgerschap.
Vanuit hun eigen interesses en op hun eigen tempo krijgen jongeren er de ruimte om
zichzelf te ontdekken en te ontplooien.
Via de instuifwerking van Jeugdhuis T-Klub worden continue inspanningen gedaan
om zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk te werken. We streven er naar om voor
jongeren die geen 'plek' vinden of krijgen een 2e thuis te zijn. We zijn geen doorsnee
jeugdhuis. Uniek aan T-Klub is dat we een mix bereiken van 'gewone' jongeren en
jongeren die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden. Doorheen de
werking van het jeugdhuis krijgen zij de kans om een breed continuüm aan
verantwoordelijkheden op te nemen. Zij kunnen als consument naar het jeugdhuis
komen zonder verplichtingen, maar kunnen eveneens achter de toog staan, muziek
opleggen, een activiteit mee organiseren.. tot zelf een eigen festival organiseren of
zetelen in de Raad van Bestuur. Centraal hierbij staat dat we elke jongere op een
positieve manier benaderen: we vertrekken vanuit de mogelijkheden en passies van
jongeren, en niet vanuit hun beperkingen. De activiteiten en werking worden bepaald
door de jongeren. T-Klub is van hén. De jeugdwerkers vervullen een motiverende en
ondersteunende rol.

De lage drempel van T-Klub en de nabijheid en openheid van de jeugdwerkers zorgt
ervoor dat jongeren makkelijker hun problemen gaan aankaarten. Er ontstaat een
professionele vertrouwensband tussen de jongeren en de jeugdwerkers. Indien de
jongere het wenst wordt er samen met hem/haar een parcours afgelegd waarin wordt
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getracht de situatie te verbeteren. Indien noodzakelijk wordt er, in overleg met de
jongere, contact gelegd met diverse andere diensten.
Het Jeugdhuis is een goede barometer om te peilen naar de wensen en noden van
de Lokerse jeugd. Met deze signalen gaan we actief aan de slag om de belangen
van de Lokerse jongeren te verdedigen en hen een spreekbuis te geven.

Openingsuren
Jeugdhuis T-Klub is wekelijks 31u geopend.
Woensdag: van 14u tot 23u
Vrijdag:
van 16u tot 02u
Zaterdag:
van 20u tot 02u
+ Schooldagen: van 12u tot 13u30 (niet op woensdag)
Middaginstuiven zijn alcoholvrij
Ook buiten de openingsuren vinden jongeren vaak de weg naar T-Klub. Heel wat
jongeren vinden ook buiten de instuif de weg naar de jeugdwerkers met hun vragen,
problemen of verhalen. Er zijn op weekdagen beroepskrachten aanwezig tussen 10
en 18u, op woensdag en vrijdag is dat zelfs tot 22u. Ook bij heel wat activiteiten die
in het weekend doorgaan is er een beroepskracht aanwezig.

Het Conclaaf
Vanuit onze visie werken wij participatief met de jongeren, zij bepalen in grote mate
zelf wat er op de agenda komt van het jeugdhuis en werken de activiteiten ook zelf
uit. De belangrijkste werkgroep in het jeugdhuis is het Conclaaf. Dit zijn de jongeren
die zelf verantwoordelijk zijn om het jeugdhuis open te houden. Ze hebben sleutels
en een alarmcode en houden zelf het jeugdhuis open en sluiten af.
Het Conclaaf bestaat op dit moment uit 6 vaste leden. Dat is een vrij kleine groep en
we doen inspanningen om deze groep uit te breiden. Dat doen we vooral door
andere jongeren ook te laten proeven van het open houden, door hen eens te laten
tappen of samen te laten een avond organiseren met een buddy van het Conclaaf.

Activiteiten
Jongeren zitten vol ideeën en dat weerspiegelt zich in onze activiteitenkalender. Met
de jongeren aan het roer hoeft het niet te verwonderen dat het jeugdhuis barst van
de activiteiten.
Een traditionele sterkhouder in het jeugdhuis zijn de muzikale activiteiten. Dankzij het
jeugdhuis doen heel wat jongeren ervaring op in het organiseren van muziek
11

evenementen, leren ze omgaan met audio en lichtapparatuur en leren ze dj’en. Met
de vele optredens die in het jeugdhuis georganiseerd worden bieden we ook heel wat
podiumkansen aan lokaal muzikaal talent en zorgen we voor een kwalitatief muzikaal
aanbod voor de Lokerse jeugd. Vooral de subculturen en genres die minder
makkelijk een podium vinden proberen we te pushen.
In 2018 hadden we maar liefst 48 live-acts op ons podium staan! Gemiddeld is dat
bijna 1 band per week. We zijn daarmee een belangrijke speler op muzikaal en
cultureel vlak in Lokeren.

Naast de vele muzikale activiteiten werken we ook samen met de jongeren heel wat
andere activiteiten uit op basis van hun interesses en input. Dat gaat van simpele
verjaardagsfeestjes (voor heel wat jongeren is dit een eerste kennismaking met het
organiseren in het jeugdhuis) tot vormingen rond actuele thema’s.

12/1/2018 Vagevuur openingsweekend: oa optredens Eldin, Stoornis, Sur5r,
schuurfeest
13/1/2018 Vagevuur openingsweekend: Tees is Lokers: 3rd level, Bullet ’n arrow,
neo minor, electric mole
14/1/2018 Vagevuur openingsweekend: oa boss ross, de crepeshop
5/2/2018: optreden Biezen (Eric van Biesen)
15/2/2018: optreden Fleddy Melculy
17/2/2018: Lokeren all stars: party concept
3/3/2018: Sweet 16
12/3/2018: intiem concert Piet Goddaer akoestisch
17/3/2018: KLUIS: optredens Celeste, Wiegedood, Lustrous ea
29/3/2018: jobstudentenkaravaan
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30/3/2018: Come Back party
6/4/2018: Drari with attitude: de uitleverbaren (theater)
14/4/2018: Holy dub: reggae/dub party
27/4/2018: cd release ‘Tees is Lokers’ + optredens Lokale Helden
4/5/2018: Mushroomland o.a Silas Neptune (Ozric Tantacles), Quantum Fantay,
gracerooms
12/5/2018: Oxfam @ Vagevuur
26/5/2018: champions league finale op groot scherm
2/6/2018: België-Panama: voetbal op reuze scherm (parking)

20/6/2018: WK Spanje
29/6/2018: jeneveravond
29/6/2018: verhuur personeelsfeest college
1/7/2018: Grote opening Vagevuur Zomerbar (receptie, mini-disco, grime, optredens)
6/7/2018: België-Brazilië: voetbal op groot scherm
7/7/2018: Koalapalooza: oa dancing morons, koala commission, nevermind Nessie
8/7/2018: België-Frankrijk: voetbal op groot scherm
14/7/2018: feu vague, quatorze juillet, themadag , optreden Matthias
15/7/2018: workshop zuurdesembrood bakken
15/7/2018: oxfam komt langs met (h)eerlijke producten
18/7/2018: workshop pizza’s maken voor kids
21/7/2018: lokeren goes metal: optredens en party
22/7/2018: een heerlijke brunch
22/7/2018: open workshop poppen maken
22/7/2018: workshop flowyoga
28/7/2018: vinylmarkt: Diggin’ for gold
29/7/2018: workshop Oriental dance & yoga
15/8/2018: Yoga avontuur voor ouders en hun kids
17/8/2018: boardgames met Bordspelclub Winning Movez
18/8/2018: workshop: Reuzen maken en metaalbewerking
18/8/2018: vinylmarkt
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18/8/2018: comedy: Thomas Smith: De jaren van verstand
19/8/2018: Oxfam Lokeren te gast
1-2/9/2018: Toikio Festival 1-2 September
8/9/2018: Kapelrock 2018
9/9/2018: Brunch int vagevuur
15/9/2018: repaircafé: herstellen en upcyclen met IDM en Lucifer
16/9/2018: workshop Zuurdesembrood maken
16/9/2018: workshop Oriental Dance x Yoga
12/10/2018: Lokers Beerpong kampioenschap

20/10/2018: Oktoberfest
31/10/2018: bedankingsfeest vrijwilligers
8/11/2018: Wii- Just Dance
24/11/2018: ‘k vraag het aan: romantische verzoekparty
08/12/2018: City trail
15/12/2018: Optreden De Route
19/12/2018: Plus One
22/12/2018: Streekbierenavond
31/12/2018: Oudejaarsavond
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Individuele begeleiding

Een goed contact met de jongeren is belangrijk voor vzw jeugdclubs. Dankzij het
goede contact met de jongeren komen er ook vragen naar boven die over meer gaan
dan enkel vrijetijdsbesteding. Vzw Jeugdclubs gaat uit van een brede en
geïntegreerde visie op het jeugdwerk. Persoonlijke problemen en welzijnsvragen
worden dan ook niet uit de weg gegaan. Er wordt steeds vertrokken vanuit en
gewerkt binnen de vrije tijd, maar vzw Jeugdclubs bestrijkt bredere thematieken dan
enkel vrije tijd.
De lage drempel en de nabijheid en openheid van de jeugdwerkers zorgen ervoor
dat jongeren makkelijker hun problemen gaan aankaarten. Indien de jongere het
wenst wordt er samen met hem/haar een parcours afgelegd waarin wordt getracht de
situatie te verbeteren. Indien noodzakelijk wordt er, in overleg met de jongere,
contact gelegd met diverse diensten. Via informatie en begeleiding op maat worden
de meeste problemen aangepakt.
De dagelijkse aanwezigheid van de jeugdwerkers is essentieel om in te spelen op
hulpvragen van de jongeren. Dikwijls zijn zij de enige in de omgeving van de jongere
die op de hoogte zijn van bepaalde problemen. Luisteren is één van de
allerbelangrijkste troeven die er telkens opnieuw voor zorgt dat jongeren zich welkom
voelen en veel vertrouwen hebben in de beroepskrachten.
In veel gevallen voelen jongeren zich al geholpen doordat ze hun verhaal konden
vertellen. Door gerichte vragen te stellen, vinden jongeren dikwijls zelf een oplossing
voor hun probleem. Ook hier wordt er vertrokken vanuit de kracht en potenties van
de jongere en het geloof dat elke jongere in staat is om zijn eigen problemen aan te
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pakken mits de nodige ondersteuning.
Soms is echter ook doorverwijzing nodig, om jongeren toe te leiden naar diensten
die hen beter kunnen bijstaan in hun vraag. Wat betreft woongerelateerde problemen
of geestelijke gezondheid zijn het OCMW en CAW belangrijke doorverwijspartners.
Wat betreft werk is doorgaans de VDAB de meest aangewezen doorverwijspartner.
Maar rond vrijwilligerswerk wordt er ook naar De Moazoart, Horizon of Alderande
verwezen. Jonge starters worden dan weer in contact gebracht met Haven Cvba-So.
Daarnaast is er ook een goede samenwerking met Vorming Plus Waas en Dender,
de stedelijke integratiedienst, de dienst samenleving, de jeugddienst en vele anderen
om jongeren zo goed mogelijk bij te staan in hun vragen.
De vragen van jongeren die het afgelopen jaar in het jeugdhuis een beroep deden op
de expertise van een jeugdwerker worden bijgehouden. Deze individuele zaken
worden besproken op de teamvergaderingen. Een blik op de teamverslagen van
2018 leert ons dat er rond volgende thema’s jongeren begeleid werden:

6
Onderwijs

5
4

Tewerkstelling

3

Huisvesting

2

Geestelijke
gezondheid
Drugs/alcohol

1
0
thema's
Contactgegevens Jeugdhuis T-Klub:
Pieter-Jan van der Bracht
Kazernestraat 7
9160 Lokeren
t-klub@vzwjeugdclubs.be
09/348.20.30
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5. VIP werk en project Ondernemerschap (IDEE-FIX)
Het vindplaatsgericht jeugdwerk (VIP werk)3 is een laagdrempelige vorm van
jeugdwerk waarin de levensdomeinen vrije tijd en welzijn integraal benaderd worden.
Om het laagdrempelige karakter van de werkvorm te waarborgen wordt de straat op
gegaan. Jongeren worden in hun vrije tijd benaderd op de plekken waar zij zich
bevinden, de vindplaatsen.
De vindplaatsgerichte jeugdwerker is present, aanwezig op straat en vormt voor vele
jongeren een gemakkelijk aanspreekpunt. Hij luistert naar hen en puurt signalen uit
de gesprekken.
Door herhaaldelijke contacten met de jongeren, wordt een vertrouwensband
opgebouwd. Dat de vindplaatsgerichte jeugdwerker gebonden is aan beroepsgeheim
komt het vertrouwen bij vele jongeren ten goede. Deze vertrouwensband is het
voorwaardenscheppend kader om aan de slag te kunnen gaan met deze jongeren.
Op maat en tempo van de jongeren en vanuit hun interesses worden er
groepsactiviteiten opgezet. Gasten worden hierbij ingeschakeld in de organisatie
ervan. Vrije tijd is hierbij de insteek. Door het opzetten van vrije tijdsactiviteiten wordt
aan het welzijn van jongeren gewerkt: jongeren worden aangespoord om hun eigen
netwerken te versterken en hun talenten maximaal aan te wenden.
Wanneer een jongere een concrete hulpvraag stelt, begeleidt de vindplaatsgerichte
jeugdwerker hem of haar. Samen met de ‘gast’ wordt zijn situatie uitgepuurd en
handelingsmogelijkheden besproken. Wanneer de jongere zelf een keuze gemaakt
heeft, wordt hij doorverwezen naar de dienst of organisatie die hem hier het best bij
kan verder helpen. Binnen de organisatie noemen we dit de ‘tussen straat en loketfunctie’ van de vindplaatsgerichte jeugdwerker.
Een van de hoofddoelen van het vindplaatsgericht jeugdwerk is een stem geven aan
de groep jongeren waarmee gewerkt wordt. In deze context treedt de
vindplaatsgerichte werker op als belangenbehartiger naar het beleid en organisaties
uit het middenveld toe. De op straat aangereikte signalen worden naar betrokken
diensten of organisaties gecommuniceerd en er wordt gepleit om hiermee aan de
slag te gaan.
Sinds januari 2015 wordt het vindplaatsgericht jeugdwerk aangevuld met een project
rond ondernemerschap, ‘IDEE-FIX’ genaamd.
et project, met de werktitel 'IDEE-FIX', is een bundeling van verschillende trajecten,
activiteiten, acties en individuele begeleidingen die als doel hebben drempels, die
jongeren ervaren in hun zoektocht naar werk, weg te nemen én ondernemingszin in
de brede betekenis van het woord bij jongeren te stimuleren.

3

Uitgebreide info over de methodieken en basisattitudes van het vindplaatsgericht jeugdwerk is te
vinden op onze website www.outreachtips.be
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Omdat er zo laagdrempelig mogelijk gewerkt wordt met (voornamelijk)
maatschappelijk kwetsbare jongeren, wordt er gebruik gemaakt van outreachend
werken en de methodiek van het straathoekwerk.
Er wordt steevast vraaggericht gewerkt en alles wat ondernomen wordt, wordt
bottom-up samen met de jongeren georganiseerd.
Concreet worden acties, activiteiten en vormingstrajecten opgezet mbt tewerkstelling
en ondernemerschap: voorbeelden uit de afgelopen jaren hiervan zijn de
Youthstartopleiding, de samenwerking met SBS Skillbuilders, de
jobstudentenkaravaan ism ACV en de toeleiding en begeleiding van jongeren in
HAVEN cvba-so. Daarnaast worden jongeren individueel begeleid rond tewerkstelling
(solliciteren, CV, motivatiebrief,...) en de daarmee gepaard gaande drempels
(thuissituatie, psychisch welzijn, dakloosheid, verslaving, eenzaamheid,...) en worden
ze begeleid tijdens vrijwilligerswerk, stage en gemeenschapsdienst.
Ook (creatief) ondernemerschap bij jongeren wordt in het project aangemoedigd en
ondersteund. Voorbeelden hiervan zijn het uitbouwen van een rapperscollectief, het
bieden van podiumkansen aan rappers, dichters en stand-up comedians, het
theaterstuk van Drari With Attitude, het bieden van tentoonstellingsruimte voor
grafisch kunstenaars (VageART), het begeleiden en ondersteunen van groepen
jongeren bij het oprichten van een vzw of het organiseren van activiteiten,...

Daarnaast worden acties, activiteiten en vormingstrajecten met jongeren opgezet
rond maatschappelijke tendenzen. Exemplarisch hiervoor is het ondersteunen en
begeleiden van projectgroepjes van het 'Project Kritisch Maatschappelijk Denken'
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van GO! Technisch Atheneum Lokeren, het politiserend werken rond de
verkiezingen, het opzetten van een buurtwerking (Vagebuurt), het inspraak geven
aan jongeren bij de aanleg van een voetbalplein,...
Dit alles wordt op vraag van geëngageerde jongeren en op hun maat en tempo
vormgegeven. IDEE-FIX kan tevens rekenen op een uitgebreid netwerk van partners
om de trajecten mee vorm te geven.
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Doelstellingen
Strategische doelstellingen:
SD1 Belemmerende factoren die de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt
verminderen tegengaan.
SD2 Ondernemerszin in de brede betekenis van het woord bij jongeren stimuleren
SD3 Integraal projectwerk
Operationele doelstellingen:
SD1:
factoren bij doelgroep jongeren in kaart brengen en kwalitatieve
signalering ivm jeugdwerkloosheid
vergroten en anderzijds hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten
ingsmomenten opzetten tussen jongeren, werkgevers en organisaties
(vdab, interims,...) die hen verder kunnen helpen in hun zoektocht naar werk.
kansen op de arbeidsmarkt. Waar nodig individuele begeleiding en doorverwijzing.

SD2:
te doen
ondernemerschap opzetten en jongeren de nodige tools
aanreiken om zelf aan de slag te gaan
organisaties om elkaar te inspireren en van elkaar te leren.
g en -verbreding bij doelgroep jongeren
icatie, toeleiding en coaching van jongerenvennoten binnen HAVEN Cvba
SD3:
problemen aanpakken (thuissituatie, huisvesting, psychisch welzijn,...). Deze
problemen zijn meestal met elkaar verweven.
Niet enkel oog hebben voor problemen, maar ook veel plezier maken samen.
ls, beleidsmensen en
organisaties.
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Activiteiten
Een chronologisch overzicht van alle acties, activiteiten en begeleidingen binnen het
project IDEE-FIX, wordt onder de volgende titel opgesomd. Hieronder bespreken we
de grootste onderdelen van het project.
2018 werd gekenmerkt door de verhuis van Vzw Jeugdclubs naar een nieuwe
locatie: een kapel-site die onze organisatie van Stad Lokeren in erfpacht kreeg. De
site werd 'Vagevuur' gedoopt. Deze nieuwe omgeving biedt veel meer ruimte en
mogelijkheden, waardoor Vzw Jeugdclubs een ware transformatie onderging: niet
alleen vinden er veel meer activiteiten plaats, ook het bereik van bezoekers ,
vrijwilligers en partnerorganisaties werd uitgebreider. Dit had vanzelfsprekend ook
een invloed op het project Idee-Fix. 2018 stond grotendeels in het teken van het
ondernemender maken van de eigen organisatie binnen de site Vagevuur: we
vormden de basis van een gedragen organisatieklimaat en -structuur waarbinnen
ondernemende jongeren de kans krijgen om hun experimenten of start-ups vorm te
geven. Belangrijk hierbij is dat we in 2018 experimenteerden met het uitkeren van
mogelijke vergoedingen of een andere return voor vrijwilligers. Een voorbeeld hiervan
is het uitkeren van vrijwilligersvergoedingen aan vrijwilligers tijdens Vagevuur
Zomerbar: jongeren kregen een korte opleiding over de werking van de bar, deden
ervaring in horeca op en kregen daarvoor een loon bij wijze van vakantiewerk.
Vagevuur Zomerbar was het grootste evenement waar naast de andere
deelwerkingen van Vzw Jeugdclubs ook Idee-Fix een aandeel in had. De zomerbar
werd een creatieve ondernemende ontmoetingsplek van begin juli tem half
september waar allerhande activiteiten en projecten een plek vonden. Hieronder een
overzichtje van het aandeel van Idee-Fix in de zomerbar:
Zoals gezegd kregen vrijwilligers vorming over de barwerking en konden zij tijdens de
zomermaanden een cent bijverdienen achter de toog.
Daarnaast werd aan andere sociale organisaties aangeboden om een snackverkoop
te doen zodat zij bekendheid bij het publiek kregen en hun kas konden spijzen.
Alderande Vzw, het buddy-project voor vluchtelingen, OKAN en Wereldwinkel gingen
hier op in.
Idee-Fix bood tijdens de zomerbar tevens een platform aan beeldend kunstenaars
om hun werk te exposeren en bekendheid te verwerven bij het publiek. 14
kunstenaars exposeerden hun werk tijdens dit project dat de naam VageART kreeg.
Info en contactgegevens van de kunstenaars werd gepubliceerd in een boekje dat de
mensen mee naar huis konden nemen.
Vagevuur Zomerbar was tevens de aanleiding om met een buurtwerking van start te
gaan: VageBuurt.
Op regelmatige basis werd afgesproken met de buren, bij hen aan huis gegaan en
Vagebuurtbrieven rondgedeeld om enerzijds de buren kennis te laten maken met wat
er leeft bij de jongeren en anderzijds om een goed contact te onderhouden, zodat
rechtstreeks gecommuniceerd kan worden bij eventuele (overlast)klachten.
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In het aanvraagdossier van Idee-Fix voor 2018 stond dat er opnieuw een Youthstarttraject georganiseerd zou worden. Dit is om een aantal redenen niet door gegaan. De
opleiding van Youthstart rond ondernemerschap wordt zeer waardevol geëvalueerd
door Vzw Jeugdclubs. Toch merkten we dat het voor jongeren niet evident is om een
langdurig traject in hun vrije tijd vol te houden, waardoor het aantal deelnemers niet
hoog lag. Daarnaast brengt het traject een hoge kostprijs met zich mee. De enige
optie voor Vzw Jeugdclubs om het Youthstart-traject te laten doorgaan was in
samenwerking met andere jeugdhuizen uit de regio: enerzijds om de kostprijs te
kunnen drukken, anderzijds om het deelnemersaantal te verhogen.
In januari en februari vonden gesprekken plaats tussen Vzw Jeugdclubs, Youthstart ,
Minus-One in Gent en Lodejo in Lochristi. Beide jeugdhuizen beslisten na beraad
om niet mee in het Youthstartverhaal te stappen, waardoor het voor ons ook niet
meer haalbaar werd.
Wel werden binnen Idee-Fix vormingsmomenten geörganiseerd ivm de verkiezingen
(ism Vorming Plus Waas en Dender) en ivm kritisch maatschappelijk denken (ism
GO! Technisch Atheneum Lokeren). Daarnaast werden jongeren individueel begeleid
inzake vragen rond ondernemerschap en tewerkstelling. (zie verder)
Vzw Jeugdclubs is stichtend venoot en de projectmedewerker van Idee-Fix is coach
bij Haven cvba-so: in januari 2018 stroomde Arne van Koeketiene uit als werkend
vennoot bij Haven. Binnen Idee-fix wordt hij begeleid in de afhandeling en worden op
regelmatige basis momenten van nazorg voorzien, zodat zijn Haven avontuur op een
goede manier afgerond wordt.
Selina van Geluksvlinder blijft werkend vennoot. Haar yogaschool draait goed.
Verscheidene inhoudelijke gesprekken en evaluatiemomenten rond haar
onderneming hebben plaatsgevonden.
Cedric van Hive Minded heeft zijn project binnen Haven even on hold gezet om zich
te focussen op zijn job en opname van eigen muzieknummers. Ook met hem zijn er
nog regelmatig ondersteunende gesprekken.
Met 5 andere jongeren werd een eventuele toetreding tot Haven besproken en
werden stappen gezet, maar geen van deze jongeren besliste om in 2018 venoot te
worden van Haven.
Daarnaast vonden in 2018 3 coachclubs, jongerenpitches en een Meet-up van Haven
in Vagevuur plaats.
Begeleidingen inzake tewerkstelling van jongeren vonden plaats op verschillende
manieren: er werden jongeren geholpen in het opstellen van hun cv en motivatiebrief,
het zoeken en solliciteren naar jobs. In Vagevuur vond de jobstudentenbeurs ism
ACV/Enter plaats. Vrijwilligers van Vagevuur Zomerbar kregen
vrijwilligersvergoedingen uitgekeerd, waardoor het voor hen ook een vakantiejob
werd. Daarnaast werden ook jongeren toegeleid en ondersteund in vrijwilligerswerk
(al dan niet in kader van hun opleiding). Hiervoor werd samengewerkt met
Hagewinde (bijzondere jeugdzorg) en de scholen GO! Technisch Atheneum Lokeren
en Cdo-Newton in Sint-Niklaas. Tevens trad de projectmedewerker van Idee-Fix op
als begeleider van jongeren inzake gemeenschapsdienst opgelegd door justitie.
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Hiervoor werd samengewerkt met vzw HCA Oost-Vlaanderen.
Verscheidene jongeren werden individueel begeleid inzake drempels die hun
zoektocht naar werk bemoeilijken: er werd ondersteuning geboden en waar nodig
toegeleid of doorverwezen omtrent dakloosheid, VAPH-statuut, justitie,
gezinssituatie,... Jongeren werden gedurende heel het werkjaar bijgestaan.
Rond maatschappelijke tendensen werd in 2018 samengewerkt met GO! Technisch
Atheneum Lokeren. Deze middelbare school voorziet een 'project kritisch
maatschappelijk denken' aan de laatstejaars. Deze leerlingen vormen doorheen het
traject projectgroepjes die acties opzetten rond thema's als vluchtelingen, fairfashion,
eerlijk/gezond eten, ... Deze projectgroepjes werden ondersteund binnen Idee-Fix.
Daarnaast werd er met groepen jongeren gewerkt rond de verkiezingen en vond ism
Vorming Plus Waas en Dender een vorming plaats rond dit thema.
Verder werd een groep jongeren begeleid en toegeleid naar de jeugddienst ivm
invulling van een nieuw stadspark in aanleg. De jongeren vonden het belangrijk dat
er een voetbalveld op hun maat in de plannen werd geïntegreerd. Op basis van de
getuigenissen en dromen van deze jongeren, werd door de jeugddienst de Vertongen
Foundation betrokken en komt er in de toekomst een voetbalpleintje in het park.

Ook creatief ondernemerschap werd in 2018 ondersteund: er werden en worden
podiumkansen geboden aan jongeren die zich bezig houden met muziek, theater,...
Ook grafisch kunstenaars kregen een plek/expositieruimte in Vagevuur. Jongeren
van Idee-Fix worden hiervoor tevens toegeleid naar Lucifer (artistiek project van Vzw
Jeugdclubs) en omgekeerd.
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De projectmedewerker van Idee-Fix signaleerde in 2018 ook omtrent werkloosheid,
maatschappelijke tendenzen en andere bezorgdheden van jongeren. Dit gebeurde
via de Lokerse Jeugdraad, de welzijnsraad, in vergaderingen met beleid en
organisaties én samen met jongeren tijdens het spreekuur van de burgemeester.

Individuele begeleiding
Van de verschillende projecten binnen Vzw Jeugdclubs is het VIP werk het meest
bezig met vragen rond welzijn. Wanneer een jongere een concrete hulpvraag stelt,
begeleidt de vindplaatsgerichte jeugdwerker hem. Samen met de gast wordt zijn
situatie bekeken en handelingsmogelijkheden besproken. Wanneer de jongere zelf
een keuze gemaakt heeft, wordt hij doorverwezen naar de dienst of organisatie die
hem hier het best bij kan verder helpen. De VIP-werker is zo ook vaak een brugfiguur
naar andere organisaties en diensten. Voor heel wat jongeren is de VIP werker hun
eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen. Waar nodig wordt er dan
doorverwezen naar andere organisaties die de jongeren verder kunnen helpen. Dit
gebeurt zo laagdrempelig mogelijk. De hulpverlener wordt door de VIP werker
meegenomen naar de jongere in kwestie, of er wordt samen met de jongeren
meegegaan naar de desbetreffende dienst. Op deze manier kunnen ook heel wat
andere diensten en werkingen makkelijker deze groep jongeren bereiken, dankzij het
eerstelijnswerk van de VIP-werker.
Vaak volstaat het ook dat jongeren iemand hebben om hun verhaal tegen te doen.
We merken helaas dat er heel wat jongeren zijn die behoorlijk geïsoleerd zijn, zij
kijken wekelijks uit naar een bezoekje, we proberen hen ook met anderen in contact
te brengen om zo een dam te bouwen tegen isolement en vereenzaming.
Heel wat individuele begeleidingen, die heel het jaar door gebeurden, waren gericht
op het wegnemen van drempels naar werk. In eerste instantie werden gesprekken
gevoerd rond wat jongeren als drempel ervaren. Thema's als wonen, onderwijs,
druggebruik, psychische gezondheid en invaliditeit kwamen hierbij aan bod. Indien de
jongere nood had aan hulp, werd hij/zij toegeleid/doorverwezen naar professionele
organisaties met expertise rond de hulpvraag.
Door de projectmedewerker werden herhaaldelijk tips en tricks rond attitudes en
solliciteren meegegeven. Samen met jongeren werd gezocht naar vacatures en
werden CV's en motivatiebrieven opgesteld. Ook toeleidingen naar werk of
tewerkstellingstrajecten vonden plaats.
In 2018 waren dit de belangrijkste thema’s:
- Vraag naar sportinfrastructuur voor boksclubs
- racisme & politie
- nood aan aangepaste ontmoetingsplaats voor marokkaanse jongeren / verveling
- ondernemen
- tewerkstelling
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- vrijwilligerswerk
- dakloosheid/betaalbare woning
- druggebruik
Overzicht
We geven hieronder een chronologisch overzicht van de verschillende activiteiten en
begeleidingen:
Activiteiten:
12/03: Project kritisch maatschappelijk denken: KTA + Vzw Labo
13/03: Project kritisch maatschappelijk denken: KTA + Vzw Labo
06/04: theatervoorstelling Drari With Attitude
20/04: jobstudentencaravaan ism ACV

08/06: gesprek jongeren en jeugdconsulente ivm aanleg voetbalveld + bezoek
Ramadan Cup
01/07 - 16/09: project VageART
01/07 - 16/09: Vagebuurt werking
15/08 - 16/09: Vagevuur snacks ism Alderande, vluchtelingenbuddy
03/09: voorstelling memorandum welzijnsraad
19/09: Infosessie ivm lokale en provinciale verkiezingen ism Vormingplus Waas en
Dender
28/09: Soirée Voté: politiek debat jeugdraad
29/09: Indian Summer festival Villa Voortman met 4 gasten
10/12: brainstorm Lokerse Debatten
19/12: plus one
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Youthstart:
26/01: verkennend gesprek met John Hermans (Youthstart) en Céline De Coninck
(Minus-One Gent)

Begeleiding ondernemerschap:
30/01: gesprek vrijwilligerswerk gast bij Vzw Jeugdclubs
09/02: gesprek over ondernemersideeën + info haven en youthstart (2 gasten)
12/02: start vrijwilligerswerk gast
18/04: start vijwilligerswerk gast
22/05: gesprek gast over feitelijke vereniging - vzw
23/05: begeleiding gemeenschapsdienst gast
25/05: begeleiding gemeenschapsdienst gast
30/05: begeleiding gemeenschapsdienst gast
04/06: partnership Condebo - Vagevuur
05/06: aanvraag kunstenaarskaart gast
06/06: gesprek gast + moazoart ivm studie en vrijwilligerswerk
12/06: expositie kunstwerken gast in Villa Voortman
25/07: gesprek gemeenschapsdienst gast
17/10: gesprek tewerkstelling gast
08/11: gesprek zelfstandige gast Grafittiproject + info Haven
21/11: verkennend gesprek ondernemersidee gast + info HAVEN
13/12: kennismakingsgesprek gemeenschapsdienst gast
17/12: begeleiding gemeenschapsdienst gast
19/12: begeleiding gemeenschapsdienst gast
21/12: begeleiding gemeenschapsdienst gast

HAVEN CVBA-SO:
02/02: gesprek ivm afsluit Koeketiene
02/02: voorbereiding Coachclub + Haven Meet-up
22/02: coachclub + jongerenpitch in Vagevuur
01/03: HAVEN meet-up in Vagevuur
09/03: evaluerend gesprek Geluksv(l)inder
29/06: gesprek Geluksv(l)inder
10/07: tussentijdse evaluatie Geluksv(l)inder - Haven
13/08: coachclub Haven
13/09: coachclub Haven
22/11: coachclub Haven
Hulpvragen/Doorverwijzingen:
08/02: toeleiding gast thaiboxclub
09/02: toeleiding gast thaiboxclub
07/02: toeleiding gast vrijwilligerswerk Vagevuur ism Hagewinde
27/02: toeleiding 4 gasten naar Conclaaf + open houden jeugdhuis
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27/03: begeleiding + doorverwijzing projectgroepjes KTA Kritisch maatschappelijk
denken
28/03: toeleiding gast naar zeefdrukatelier Lucifer
04/04: gesprek gast over tewerkstelling + financiële gezinssituatie
09/04: met gast cv, motivatiebrief en VDAB profiel op orde stellen
16/04: opstart vrijwilligerswerk gast bij Vzw Jeugdclubs ikv opleiding bij Cdo-Newton
22/05: hulp gast bij verhuis
23/05: opstart vrijwilligerswerk gast bij Vzw Jeugdclubs ikv opleiding bij Cdo-Newton
23/05: start gemeenschapsdienst gast bij Vzw Jeugdclubs
31/05: toeleiding gast FC Daknam
04/06: gesprek gast + begeleider HOBO ivm opstart vrijwilligerswerk
07/06: zoektocht naar woning samen met gast
14/06: naar Woonbureau met gast
16/07: naar Woonbureau met gast
29/08: toeleiding gast naar afkick Sleidinge
17/09: sollicitatiebegeleiding gast
21/09: referentieadres + leefloon gast OCMW
05/10: spreekuur burgemeester met gast ivm dakloosheid
08/10: hulp bij opstellen cv en sollicitatie gast
17/10: gesprek gast - Tuinwijk
06/11: toeleiding gast voedselbedeling Vzw Toevlucht + materiële hulp
20/11: gesprek buren ivm overlast
Vergaderingen:
17/01: gesprek Dienst Samenleving ivm erkende vluchtelingen
24/02: beleidsdag Vzw Jeugdclubs
28/02: gesprek KTA project kritisch maatschappelijk denken
30/03: Algemene Vergadering Vzw Jeugdclubs
11/04: opstartvergadering zomerbar
03/05: jeugdraad
09/05: kennismakingsgesprek ikv gemeenschapsdienst
10/05: beleidsdag
08/06: evaluatie gemeenschapsdienst gast
11/06: burenvergadering ivm zomerbar
14/06: evaluatie stagiairs CDO-Newton
25/07: gesprek gemeenschapsdienst gast
19/10: Lokaal Overleg Drugs
31/10: burenoverleg Vagevuur Zomerbar
12/11: gesprek toekomstige schepen van jeugd Marjoleine De Ridder
04/12: gesprek wijkagenten
14/12: super AV jeugdraad
19/12: welzijnsraad
Vormingen/expertisedeling:
22, 23 en 24/01: opvolgingscursus straathoekwerk mee begeleiden
26/01: gesprek ontmoetingshuis de Moazoart ivm straathoekwerk
16/02: outreach met jeugdconsulente en stagiair
21/06: Verenigde Straten + workshop 'werken met jongeren'
12/09: outreachende werker JES mee op straat
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14/09: werken met jongeren straathoekwerk Turnhout
18/09: inspiratiebezoek jeugdwerkers Newcastle + Formaat
21/09: gesprek straathoekwerk met leerlingen 7e jaar KTA Lokeren
28/09: presentatie outreachend werken ism Baanbrekers
09/10: gastles Postgraduaat in het jeugdwerk ism AP en Formaat
26/10: aanzet visietekst Vzw Jeugdclubs
12/11: forum straathoekwerk Gent
07/11: Mini IC straathoekwerk
10/11: infosessie bovenlokale projecten Aalst

Contactgegevens VIP werk / IDEE-FIX:
Ward Christens
Kazernestraat 7
9160 Lokeren
vpjw@vzwjeugdclubs.be
0487/85.43.49
09/348.20.30
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6. Lucifer Art project

Met Lucifer brengen we jongeren op een laagdrempelige manier in contact met
artistieke expressie, telkens vertrekkend vanuit de jongeren zelf en op hun maat. Er
wordt gewerkt op verschillende sporen. Enerzijds zijn er de wekelijkse open ateliers
op maandag waar een vaste groep vrijwilligers samenkomt om te werken aan
grotere projecten. Naast de vaste vrijwilligers betrekken we ook nieuwe jongeren bij
de open ateliers. Jongeren die bvb via het jeugdhuis of outreachend bereikt worden
en die met een creatief ei zitten, worden naar het open atelier begeleid om daar
verder geholpen te worden.
In 2018 was Lucifer ook actief in de binnenhuisinrichting. Samen met een groep
vrijwilligers werd de nieuwe ontmoetingsruimte volledig ingericht en de binnenkoer
voor de zomerbar. Er werden meubels gemaakt, lampen, togen,… zo goed als
volledig uit gerecupereerde materialen. Ook voor de inrichting van fuiven en
evenementen neemt Lucifer een belangrijke rol op zich.
Er was ook opnieuw een zeer boeiend project met de OKAN jongeren, in
samenwerking met het museum en de dienst samenleving. Er werd met de jongeren
een creatief proces doorlopen rond koken, muziek, textiel en hout. Dit wordt
uitgebreider beschreven onder het hoofdstuk ‘Droomfabriek’.
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In samenwerking met het KA deden we een begeleiding voor een proces rond
kritisch denken en identiteit. De 64 deelnemende jongeren werkten met karton een
eigen personage uit gelinkt aan hun eigen identiteit, opgevolgd door een plezante
kartonoorlog.
Met IDM hadden we een vruchtbare samenwerking onder de vorm van een
succesvol repaircafé.4
Tijdens de zomerbar zorgde Lucifer voor een aantal sterk gesmaakte workshops,
maar werd er ook ruimte geboden aan jong artistiek talent. Tijdens de zomerbar was
er een tentoonstelling van 14 lokale kunstenaars die hun werk 2 maanden lang aan
het publiek konden tonen. In Bijlage 1 vind je de brochure van de
zomertentoonstelling met extra uitleg over de werken en artiesten.
Repetitieruimte is een duidelijk voelbare nood in Lokeren. We hebben op dit
moment niet de middelen om een ruimte in te richten voor repetities, maar we geven
wel waar mogelijk al kansen om te repeteren. Zo repeteerde toneelvereniging Horzel
dit jaar bij ons en twee lokale bands. Ook dansvereniging Aurora gebruikte de
infrastructuur voor een toonmoment van hun tienermusical. Het blijft echter een
druppel op een hete plaat, want er is zeer veel vraag.
Naast de open ateliers brengt Lucifer kunst en het artistieke ook op een plezante
manier naar jongeren via een workshopaanbod. In 2018 begeleidde Lucifer 27
workshops, via de workshops werden er 580 jongeren bereikt. Er is een divers
aanbod met onder andere lichtgraffiti, kartonoorlog, upcycling en zeefdruk. Naast dit
vast aanbod worden ook workshops op maat uitgewerkt op vraag van jongeren of
organisaties. In het onderstaande overzicht vind je de verschillende workshops terug.
Een ander belangrijk onderdeel van Lucifer is het zeefdrukatelier. Door het
verwerven van expertise van enkele vrijwilligers en het uitbreiden en
professionaliseren van ons zeefdrukatelier, in combinatie met de steeds groeiende
interesse , wordt het zeefdrukluik van Lucifer ook een vast en belangrijk onderdeel
van het project. Ondertussen beschikt Lucifer over het enige verplaatsbare
zeefdrukatelier waar gewerkt wordt met belichtingstechniek. Zowel individuele
jongeren die iets willen drukken komen bij ons atelier terecht, maar ook groepen,
jeugdbewegingen en scholen. We hanteren hier steeds het principe dat we geen
opdrachten uitvoeren, maar de jongeren zelf de druktechniek aanleren, zodat ze het
drukken zelf uitvoeren.
Er wordt ook door anderen beroep gedaan op onze zeefdruk expertise. Onze
projectmedewerker hielp bij de Stedelijke Academie voor Woord en Kunst om hun
zeefdrukatelier in opbouw mee te helpen vormgeven en hen bij te staan met tips.
Lucifer had in 2018 twee trajecten rond een Time out. In samenwerking met het CLB
werden 2 jongeren begeleid die tijdelijk uit de schoolse context gehaald werden. De
jongeren liepen hier een traject waarin ze aan de slag gingen met zeefdruk,
houtbewerking en klussen.
Twee jongeren deden het afgelopen jaar een alternatieve sanctie binnen onze
organisatie, deze jongeren werden ook betrokken bij de praktische en artistieke taken
4

Korte reportage over het Repaircafe via deze link:
https://www.facebook.com/stadlokeren/videos/238891830139457/UzpfSTUyMjQxODQ4NDc4MDQ3MDo2Nz
kxOTA5NjU3Njk4ODc/
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van Lucifer.

Activiteiten:
We geven hieronder een chronologisch overzicht van de atelierwerkingen
(wekelijkse bijeenkomsten) en de verschillende activiteiten en realisaties van het
Lucifer Art Project in 2018:
Januari 2018:
1-6 januari: Er wordt een ruimte ingericht als jeugdhuis op de nieuwe site. Samen
met een aantal vrijwilligers zorgt het artistiek project voor de inrichting. Bijna alles
(toog, krukken, tafels, verlichting,…) wordt zelf gemaakt uit recuperatie materialen.

8 januari: flyeren+ eerste middaginstuif op de nieuwe locatie. Open atelier, we
werken verder aan de opbouw van het openingsweekend
9 januari: interview met ‘het Nieuwsblad’ en ‘het Laatste Nieuws’ over het
openingsweekend en algemene toekomst van het jeugdhuis.
10-12 januari: intensieve opbouw van het openingsweekend van de site ‘Vagevuur’.
12-14 januari: openingsweekend van de site ‘Vagevuur’. We verzorgen de inrichting
en de openingsreceptie van het evenement.
15 januari: open atelier, evaluatie van het openingsweekend. Planning komende
periode
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16 januari: zeefdruk workshop sint-lodewijkscollege lokeren
17 januari: zeefdruk met Nona Pensaert.
22 januari: Overleg met architect in het kader van de op til staande verbouwingen. ‘S
avonds open atelier
25 januari: filmmoment met OKAN-kinderen. Nadien samenkomst met burgemeester
en architecten ivm stand van zaken rond het gebouw en de afbraakwerken.
26 januari: afspraak met Edugo ivm inrichting studieruimte en workshops project B ,
ophalen stoffen zakjes voor workshop College.
29 januari: zeefdrukjam op het College. ’S Avonds open atelier
30 januari: zeefdrukjam op het College.
31 januari: workshops tijdens de opening van ‘Het huis van het kind’. Zeefdruk en
camera obscura
Februari 2018:
1 februari: samenkomst met architect. Afspraken rond planning verbouwing.
Afwerken laatste praktische beslommering binnen vorig pand.
2 februari: intakegesprek werkbegeleiding time-out.
4 februari: vergadering met lokale Lets-groep en enkele buren ivm maken bakoven
en composteren.
5 februari: Open atelier. voorbereidingen van optreden ‘Biezen’. Inrichten zaal en
praktische aanpassingen.
6 februari: samenkomst met architect. Afspraak maken met bouwteam.
7 februari: zeefdruksessie met sint-lodewijkscollege.
8 februari: interview voor filmpje Okan.
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9 februari: Verdere voorbereiding voor optredens binnen Vagevuur komende weken.
12 februari: financieel plan van lucifer op punt zetten, logboek uitdiepen en
toekomstvisie van Lucifer onder de loep nemen , ’s avonds open atelier.
14 februari: zaal klaarmaken voor optreden Fleddy Melculy, laatste technische
problemen oplossen.
19 februari: verder afwerken van de instuif en toog praktischer inrichten tijdens open
atelier.
22 februari: Roxanne van Formaat komt langs om zichzelf en haar nieuwe functie
voor te stellen. Ik licht haar in over hoe het verloopt bij Lucifer.
24 februari: Beleidsdag rond toekomstvisie van de VZW en huidige structuur van de
RVB.
26 februari: verder op punt stellen toekomstvisie lucifer, aankaarten werkpunten en
doelen formuleren. ’s Avonds open atelier. Herinrichten backstageruimte.
28 februari: bezoek Inez (KTA) rond project ivm kritisch denken.

Maart 2018:
5 maart: concretiseren verschillende onderdelen van Lucifer, aanzet tot jaarplan en
hieraan acties koppelen. ’S Avonds open atelier. Finaliseren van toog in instuif en
brainstormen. Bezoek van geïnteresseerde jongeren ivm hosting rond thema Japan
komende zomer.
7 maart: ontwerpen van banner voor het eerste ‘holy hour’. We werken een concept
uit om de vrijdagen na schooltijd aantrekkelijker te maken voor jongeren.
9 maart: concrete uitvoering van eerste ‘holy hour’.
10 maart: opstellen en inrichten zaal voor privé concert van Ozark Henry.
12 maart: brainstorm met KTA 1/2 ivm project rond kritisch denken dat ze graag bij
ons zouden uitwerken. Open atelier en vergadering met technisch team rond het
gebouw
13 maart: brainstorm met KTA 2/2.
14 maart: Kompaan ( vereniging die op een duurzame manier mensen met
onderbenutte talenten wil integreren in de arbeidsmarkt) komt langs om te bekijken
waar ze de verbouwingen mee kunnen ondersteunen.
15 maart: opbouw evenement ‘KLUIS’. Enkele jongeren krijgen de kans een
metalfestival te organiseren.
16 maart: leerkracht van KTA komt langs om na te denken over een workshop rond
creativiteit en identiteit. Ondertussen bouwen we ook verder aan het evenement
KLUIS.
19 maart: open atelier en voorbereiding van isolatiewerken en sanitair in
samenwerking met Compaan
20 maart: vorming rond zakelijk beheer in NEST vanuit Formaat. Aansluitend zitten
we samen met andere projectmedewerkers in het kader van Radar Under
Construction.
25 maart: de leerlingen van de OKAN-klassen openen hun tentoonstelling, een
samenwerking tussen het Lokers museum, het KTA en ons.
26 maart: start van de workshop week voor Freinetschool De Wingerd. Gedurende
de hele week volgen verschillende klassen workshops zeefdruk en cardboardwars.
Vanuit het KA start een stagiaire die gedurende een hele week mee zal begeleiden.
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April 2018:
3 april: Begeleiden van een leerkracht van de stedelijke academie voor woord en
kunst Lokeren met het bouwen van een zeefdrukpers die ze in de klassen van de
academie zullen gebruiken tijdens de lessen.
6 april: vergadering met organisatrice van Tokio. Toikio is een nieuw evenement met
thema Japan dat op poten gezet wordt door enkele enthousiaste nieuwe vrijwilligers.
11 april: vergadering rond de komende zomerbar met personeel en bestuur. We
houden een verkennend gesprek om te bekijken waar de noden zitten en waar
aanpassingen dienen te gebeuren.
11 april: De OKAN-kinderen komen paaseieren rapen. We zitten samen met hen om
te bekijken welke activiteiten ze in de toekomst nog graag zouden doen.
16 april: open atelier: we starten met het aanleggen van de moestuin.
17 april: voorbereidingen aan moestuin. Materiaal voorzien.
18 april: werken aan de moestuin. Time outer D. zou langs komen maar daagde niet
op. Ik had een telefoongesprek met haar ouders.
23 april: open atelier , we zitten samen rond de grote vraag aan events in onze grote
zaal.
25 april: zeefdruk ism KTA in het kader van hun ‘eerlijk katoen’-project.
26 april: Leerkrachten van het KTA komen langs om hun activiteit rond identiteit
verder uit te werken.
27 april: afspraak met 2 leerkrachten van het KTA i.v.m. project rond eigen identiteit.
30 april: open atelier. We bespreken de inrichting van de zomerbar en beslissen ons
te concentreren op de bestaande situatie. Upgraden staat centraal. Daarnaast
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werken we een concept uit voor een pizza-restaurant. De communicatie rond de
zomerbar wordt bekeken en een verantwoordelijke wordt aangesteld.
Mei 2018:
4 mei: expo en voorstelling van de projecten van het KA. Klaarzetten van materiaal
en logistiek. Inrichting van evenement Mushroomland
7 mei: open atelier
8 mei: IDM komt langs in het kader van het afvalbeleid en een verdere samenwerking
in de toekomst
9 mei: Beverzaken. Workshop Cardboardwars voor het KA. 64 leerlingen komen
langs in het kader van vorming rond creativiteit en identiteit.
10 mei: Beleidsdag met alle personeelsleden en RVB. We bekijken de toekomstvisie
en werkpunten. We nemen enkele knelpunten binnen de VZW onder de loep.
14 mei: open atelier. Start van de opbouw van de zomerbar. Theatergroep Horzel
komt repeteren voor hun nieuwste stuk.
17 mei: gesprek met Aurora rond de uitvoering van hun musical in de kapel
18 mei: interview met lokale infokrant rond de zomerbar. ’s avonds Holy hour en
nadien de startvergadering van de zomerbar met alle geïnteresseerde vrijwilligers.
21 mei: kunst- en ambachtenmarkt te Daknam. We portretteren en laten er
portretteren met behulp van een camera obscura
22 mei: heruitvinden en upgraden van de toog in de kapel. Faciliteren van de huidige
werking.
25 mei: afwerken nieuwe toog in de kapel. Holy hour
28 mei: administratie van lucifer. Open atelier. We werken verder aan de inrichting
van de moestuin en zomerbar en vieren de verjaardag met een luciferdiner van één
van onze vaste medewerkers.
30 mei: open atelier. E. deed zijn laatste uren werkstage.
Juni 2018:
1 juni: holy hour. toogvergadering zomerbar en fotomoment infokrant.
4 juni: open atelier. voorbereiding vergadering zomerbar, bezoek gezin open atelier
en interesse om mee te werken in zomerbar, Wouter legt de werking aan hen uit.
Vertegenwoordiger komt langs om brandstempel uit te leggen om onze meubels mee
te brandmerken; Greg en Donny komen eerste keer langs om te zeefdrukken en aten
mee. Ze vonden dit een heel leuke ervaring. Vergadering team techniek rond
geluidsbeperkende maatregelen.
5 juni: zomerbar vergadering met RVB
6 juni: musical aurora; toonmoment van een musical met tieners in de kapel
7 juni: afspraak bij oxfam voor sponsoring
10 juni: promofilmpje voor een dansproject voor een auditie.
11 juni: lucifer: opbouw zomerbar en uitwerken expositie zomerbar. Er zijn 12
deelnemende kunstenaars die reeds een tekst opmaken rond hun werk. Attributen
verzamelen voor het promofilmpje.
13 juni: promo-pizza-actie: Furbo en Barbo
14 juni: uitwerken samenwerkingsverband oxfam. aanvraag favv (
voedselagentschap) voor de pizzabar.
15 juni: evaluatiegesprek met E. ivm werkstage
18 juni: Zeefdruk zakjes college voor zaadbom.
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19 juni: zeefdruk zilveren haas.
22 juni: karton ophalen bij lokale verdeler ( Leen ‘Achter de maan’) voor
cardboardwars.
25 juni: open atelier, toogopleiding zomerbar.
27 juni: toogopleiding zomerbar en opleiding IDM
29 juni: verhuur personeelsfeest college en jeneveravond
Juli 2018
1 juli: openingsevenement zomerbar, burenmoment
2 juli: open atelier, lucifer
11 juli: cardboardwars
14 juli: urban day
15 juli: workshop zuurdesembrood
22 juli: open workshop poppen maken
28 juli: diggin’ for gold (vinylmarkt)
Augustus 2018
7 augustus: vergadering met medewerkers elastiek rond workshop metaalbewerking
en reus..
16 augustus: afspraak met de architect. aankoop zaagmachines en
schrijnwerkersmateriaal.
17 augustus: Afghaanse keuken
18 augustus: workshop metaalbewerking met kinderen5
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Persartikel over de workshop metaalbewerking voor kinderen
https://www.hln.be/in-de-buurt/lokeren/kinderen-creatief-met-metaal-in-vagevuursite~aa744c9f/
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18 augustus: comedy-avond met Thomas Smith.
23 augustus: brainstorm rond concept Lokerse dialogen 2019.
September 2018
1-2 september: Toikio: 2 daags evenement rond Japanse cultuur met optredens
foodtrucks workshops en andere,..
9 september: gidsen in de oude kapel voor open momumentendag.
15 september: repaircafe in samenwerking met IDM. sluitingsmoment.
Oktober 2018
4 oktober: advies geven aan leerkrachten van de academie rond de inrichting van
hun nieuw zeefdruklokaal.
8 oktober: open atelier. vergadering rond voedselteams.
9 oktober: inrichten nieuw zeefdruklokaal academie.
11 oktober: vergadering museumproject Okan.werkbespreking.
12 oktober: voedselteams brengen materiaal.
15 oktober: open atelier: koken, repetitie Tg Horzel, opvolging individuele projecten.
16 oktober: plan uitwerken nieuwe instuif. samenkomst radar under construction.
19 oktober: brainstorm rond zelfontplooiingsactiviteit leerlingen KTA. vergadering
fondsenwerving en gebouw.dag van de jeugdbeweging
22 oktober: open atelier: eerste werken nieuwe instuif. Repetitie TG Horzel. Koken
26 oktober: intakegesprek voor time-outer J. op CLB.
29 oktober: open atelier
31 oktober: burenbijeenkomst en medewerkersfeest vagevuur.
November 2018
5 november: open atelier. Gesprek met Andy Woodstock rond RBS (radio)
6 november: vergadering museumproject OKAN. vergadering rond Lokerse dialogen.
8 november: start project OKAN en bezoek aan het museum.
9 november: eerste bezoek time-outer J. Start opbouw nieuwe instuif.
12 november: open atelier. voorbereiding museumproject OKAN.
kennismakingsgesprek nieuwe schepen van jeugd Marjoleine de Ridder
14 november: gesprek met jongere rond openhouden en ondernemerschap
evenementen
15 november: ateliers museumproject OKAN.
16 november: time-outer J. komt langs. Start opbouw nieuwe instuif.
17 november: RADAR under construction. zeefdrukjam
19 november: open atelier. repetities TG Horzel
21 november: spelnamiddag in de jeugddienst: cardboardwars
22 november: 2de sessie ateliers OKAN.
23 november: begeleiden time-outer J
26 november: open atelier
29 november: okan workshop hazen maken
30 november: begeleiden time-outer J
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December 2018
3 december: open atelier. Opmaken eindejaarsplanning
4 december: opkuisen kapel.
6 december: 3de sessie OKAN ateliers. persmoment rond Lokerse queesten.
8 december: citytrail.
10 december: open atelier. samenkomst Lokerse queesten
11 december: samenkomst bovenlokale projectmedewerkers rond nieuw platform
13 december: intakegesprek cliënt dienst alternatieve straffen.
14 december: evaluatie ateliers OKAN
15 december: try out De Route ( band)
17 december: eerste bezoek cliënt dienst alternatieve straffen. vergadering rond
voedselteams
19 december: cliënt dienst alternatieve straffen. opbouw instuif. Eerst plusONE: een
initiatief van laatstejaarsstudenten
21 december: cliënt dienst alternatieve straffen: begeleiding..
Contactgegevens Lucifer:
Wouter De Geest
Kazernestraat 7
9160 Lokeren
09/348.20.30
lucifer.art.project@gmail.com
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7. Droomfabriek
In 2016 en 2017 konden we met de hulp van de Vlaamse Overheid ons
Bruggenbouwerproject uitbouwen. Dit project bracht verschillende groepen jongeren
samen die anders weinig of niet met elkaar in contact kwamen, aan de hand van
gemeenschappelijke interesses. Zoals dat gaat met projectmiddelen, lopen die
helaas ook weer af (in dit geval na 2 jaar).
Intussen schreven we wel verder aan een vervolgverhaal, dat op dezelfde leest
geschoeid was. We dienden een dossier in via de subsidielijn ‘participatieprojecten’
van de Vlaamse overheid. Onze aanvraag voor het project ‘Droomfabriek’ werd
goedgekeurd voor een periode van 3 jaar: van 2018 tot en met 2020.
Met het droomfabriek concept gaan we verschillende groepen jongeren bevragen
over hun noden in Lokeren. De jongeren worden op een outreachende manier bereikt
door hen te gaan opzoeken op de plaatsen waar ze zich bevinden. We gaan letterlijk
naar de jongeren toe om zo mogelijke ervaren drempels weg te werken. Aan de hand
van meetingpoints worden de jongeren bevraagd. Met geïnteresseerde jongeren uit
elke groep organiseren we droomfabriek sessies waarmee ze mee invulling kunnen
geven aan nieuwe activiteiten en projecten.
We merkten dat een aantal jongeren in Lokeren nog te weinig bereikt worden door
het bestaande aanbod. Vanuit de signalen die we verzamelden hebben we 8
verschillende jongerengroepen die we met de 'droomfabriek' gaan opzoeken:
allochtone meisjes, Okan jongeren, 'hangjongeren', gamers, skaters, mfc jongeren,
jeugdhuis T-Klub jongeren, kickbox jongeren.
In 2018, het eerste projectjaar, organiseerden we 8 meetingpoints bij 4 verschillende
doelgroepen. Bij elk van de doelgroepen was er al een vervolgtraject, het ene al
intensiever dan het andere. Vooral de groepen 'anderstalige nieuwkomers' en
'allochtone meisjes' legden een zeer boeiend en intensief traject af in 2018.
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Chronologisch overzicht:
-19/1/2018: bezoek bij de begeleiders van De Steiger (lokale organisatie voor
jongeren in een problematische leefsituatie). Het Droomfabriek project werd
voorgesteld, er werden plannen gemaakt voor een eerste meetingpoint en er werden
ideeën uitgewisseld.
-25/1/2018: : Meetingpoint Okanjongeren: De beroepskracht die het Droomfabriek
project begeleidt was vorig jaar al betrokken bij een project met Okan jongeren i.s.m.
het stadsmuseum. Dankzij de goede contacten met deze groep konden we direct een
meetingpoint doen en werden er plannen gemaakt voor een nieuw traject in 2018.
- 05/2/2018: Vergadering Loka tierra: Festival van Dienst Samenleving dat mensen
en cultuur samenbrengt. De vraag wordt gesteld of er jongeren die we bereiken
interesse hebben om mee te werken. (zie verder)
- 13/2/2018: Op basis van de signalen van allochtone meisjes werd er samen met
enthousiaste vrijwilligers een eerste meetingpoint georganiseerd met allochtone
meisjes: groot succes met 25 aanwezigen en tal van ideeën en enthousiasme om
een heuse meisjeswerking op te starten in Lokeren. Eerste concrete activiteit werd
ook al gepland: naar de film!
-14/2/2018: Overleg met de vluchtelingenconsulente om de mogelijkheden te
bekijken voor een zomeraanbod met anderstalige nieuwkomers. We weten dat dit 1
van de noden is bij de Okan groep dus we zijn enthousiast om hieraan mee te
werken.
-09/3/2018: Meisjesgroep meetingpoint2+activiteit. Ze komen samen in het jeugdhuis
en gaan daarna naar de film Patser (11 deelnemers)
-18/3/2018: bijeenkomst van de meisjes in het jeugdhuis: instuif met spelletjes (8
deelnemers)
- 20/3/2018: Meetingpoint met de jongeren en begeleiders van De Steiger (bijzondere
jeugdzorg): 25 deelnemers met een hele reeks ideeën. De jongeren kregen ook
rondleiding op de site en het jeugdhuis. (2 van hen zagen we later in het JH terug)
-24/3: expositie Okanjongeren vd samenwerking met het museum (zie filmpje) (30
ps)
- 25/3: meisjesgroep: zelf pizza maken (20 ps)
- 1/4: meisjesgroep: spelnamiddag (15 ps)
- 8/4: meisjesgroep: picknick (13 ps)
- 11/4: Okan jongeren: paasactie (24ps)
- 15/4: meisjesgroep: instuif en voorbereiding Loka Tierra (14 ps)
- 18/4: 2e besprekeing Loka Tierra festival: onze meisjesgroep gaat 'freakyshakes'
maken en verkopen. De Okangroep gaat live radio doen;
- 24/4: meetingpoint met jongeren uit Broederschool (jongeren met verstandelijke
beperking) (25ps)
- 29/4: meisjesgroep: cinemabezoek (8 ps)
- 2/5: 2de meetingpoint met De Steiger: voorstel om gezamenlijk aan Big Jump mee
te doen en pizza workshop
- 18/5: overleg met 2 ouders v Okan jongeren die tijdens de zomerbar Afghaanse
hapjes gaan komen maken (generatie overstijgend)
- 26/5: Loka Tierra weekend: geslaagde deelname Okan en meisjesgroep;
- 8/6: Iftar met BBQ op de binnenkoer
- 14/6: Meetingpoint nieuwe Okan groep: start nieuw project (30 ps)
- zomerproject Okan: 4/7 gamenamiddag; 11/7 klimmen, badminton en spinning; 18/7
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uitstap naar gent; 25/7 fightersclub Lokeren; 1/8 workshop kartonoorlog; 22/8 escape
game; 29/8 gaan zwemmen en pizza's maken (per activiteit tss de 15 en 25
deelnemers)
- 7/9: de vorige groep Okanners leiden de nieuwe groep rond op onze site
- 11/9: Meetingpoint nieuwe Okan groep: brainstorm invulling creatief project. De
interesses lopen uiteen, maar zijn te herleiden tot vier hoofdgroepen:
muziek/koken/textiel/handwerk. Er wordt verder gewerkt rond deze 4 onderdelen.
- 26/10: namiddagfuif Broederschool: De jongeren bouwen een feest in het jeugdhuis
om de vakantie op gang te brengen.
- 8/11, 15/11, 22/11: creatief project Okan: Op deze drie momenten wordt er gewerkt
rond muziek, samen koken, textiel en handwerk (hout en metaal).

Evaluatie
We zijn over het algemeen zeer tevreden over het eerste projectjaar. We werkten
met 4 verschillende doelgroepen: allochtone meisjes, anderstalige nieuwkomers
'Okan), jongeren met een mentale beperking (Broederschool) en jongeren in een
problematische leefsituatie (De Steiger).
De meetingpoint met de meisjesgroep kende onmiddellijk een vliegende start. Er
werden onmiddellijk plannen gemaakt voor activiteiten en uiteindelijk kwamen de
meisjes bijna wekelijks samen. Het resulteerde in een hechte groep en een echte
'meisjeswerking'. Een nieuwe doelgroep die bij ons zijn plek vond.
Dankzij de goede samenwerking die er al was met het atheneum en de Okangroep
konden we ook hier snel met activiteiten van start gaan. Uit de meetingpoint bleek
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dat de jongeren graag opnieuw een creatief project wilden doen, maar meer
vertrekkende vanuit hun eigen interesses. Uit de bevragingen gingen we uiteindelijk
van start met creatieve sessies die ingedeeld werden in 4 groepen: textiel, handwerk,
muziek en koken.

Ook de acties vanuit de meetingpoint met jongeren met een mentale beperking
gingen goed. Al na de eerste meetingpoint bouwden de jongeren een spontaan
feestje in het jeugdhuis, het was duidelijk dat ze zich hier snel op hun gemak
voelden. Later hadden ze een geslaagde namiddagfuif als start van de vakantie.
Leuk om te zien dat een paar van die jongeren nog steeds geregeld langskomen in
het jeugdhuis om te gamen.
Het festival Loka Tierra in Lokeren probeert steeds zoveel mogelijk mensen te
betrekken bij het festival en zo een positief beeld te geven van de diversiteit in
Lokeren. Het thema dit jaar was zeer toepasselijk 'dromen'. Zowel de meisjes als de
groep met Okan jongeren hadden een geslaagde deelname aan het festival. Op die
manier kwamen ze ook als groep naar buiten. De meisjes maakten freaky shakes,
een soort snoep milkshakes die ze verkochten. Zo konden ze ook wat geld ophalen
om mee te investeren in volgende activiteiten. De Okan jongeren maakten radio, ze
interviewden heel wat mensen tijdens het festival over hun dromen. Tevens een
ideale gelegenheid om hun Nederlands verder te oefenen.
Er waren ook zaken die minder goed liepen.
Er waren 2 boeiende meetingpoints met jongeren van de Steiger, waar uiteindelijk
ook een voorstel was voor een gezamenlijke activiteit (big jump en pizza workshop).
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Helaas is hier geen verder vervolg aan gegeven. Ondanks goesting bij jongeren en
begeleiders, botsten we hier op een aantal regels. Er leek bij de organisatie wat
schrik te zijn voor onvoldoende begeleiding en of dit allemaal wel kon met
verzekering e.d.
Ook de meisjesgroep kende zijn ups en downs. De meisjeswerking ging super van
start met veel activiteiten en bijeenkomsten, maar bleek wel zeer afhankelijk van de
trekkende rol van een sleutelvrijwilligster. Vanaf de zomervakantie viel de
meisjeswerking wat stil doordat de vrijwilligster het te druk had met andere zaken. De
jeugdwerker nam de trekkende rol over, maar we merkten dat dit niet evident was
(als witte man een allochtone meisjesgroep bij elkaar brengen lukte niet goed). We
hebben voor 2019 wel opnieuw een meetingpoint met de meisjes en nieuwe
vrijwilligers die dit mee willen ondersteunen.

Contactgegevens Bruggenbouwers:
Bjorn Lintacker
Kazernestraat 7
9160 Lokeren
09/348.20.30
bruggenbouwers@vzwjeugdclubs.be
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8. Werken aan structuurverandering
Eén van de hoofddoelstellingen van vzw Jeugdclubs is zijn signaal- en
sensibiliseringsfunctie met betrekking tot achterstellingsmechanismen t.a.v.
maatschappelijke structuren en instituties. Vzw Jeugdclubs wil de belangen van de
Lokerse jongeren verdedigen en een spreekbuis vormen voor de jongeren. Het is
onze taak om signalen op te tekenen en te bundelen en om onze doelgroep te
representeren.
We werken mee aan het Lokerse jeugdbeleid en het bovenlokale jeugdbeleid. We
beschouwen maatschappelijke achterstellings- en uitsluitingsmechanismen als
vormen van sociaal onrecht en proberen op alle niveaus van onze werking deze
mechanismen tegen te gaan.
Doorheen de verschillende werkingen tekenen we heel wat signalen op. Dankzij onze
nauwe contacten en vertrouwensband hebben we goede voelsprieten om aan de
weet te komen wat er leeft bij de jongeren. Deze signalen worden uiteraard niet enkel
opgetekend, we gaan er concreet mee aan de slag, ze bepalen de inhoud van ons
werk. Daarnaast geven we deze signalen ook door via het breder netwerk waar we
deel van uitmaken. Dat is onder andere via de jeugdraad, via het Netwerk Sociale
Sector Lokeren (NESSLO), de welzijnsraad en via de nauwe contacten die we
onderhouden met de koepels, (stads)diensten, lokale en bovenlokale overheden.
Doorheen onze werking streven we er ook naar om jongeren bewust te maken van
achterstellingmechanismen en zoeken we samen naar manieren om deze het hoofd
te bieden. Verder geloven we ook sterk in de methodieken die we gebruiken. De
manier waarop we met jongeren werken, participatief en emancipatorisch, dragen we
uit naar andere organisaties op Vlaams niveau. Op deze manier trachten we ook
buiten de stadsgrenzen een dam op te werpen tegen achterstellingmechanismen en
delen we onze expertise, specifiek wat betreft het bereiken van moeilijk bereikbare
jongeren, met andere diensten en organisaties.
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9. Organisatie
Organogram

Beroepskrachten
1 VTE Coördinator + jeugdwerker
Pieter-Jan Van der Bracht
1 VTE Jeugdwerker / artistiek medewerker
Wouter De Geest
1 VTE Vindplaatsgerichte jeugdwerker /medewerker ondernemerschap
Ward Christens
3/4 VTE Jeugdwerker / Bruggenbouwer
Bjorn Lintacker
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Bijlage 1
Brochure Vagevuur Zomerart
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