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Inleiding
2019 was een jaar met grote veranderingen: er waren verbouwingen waardoor onze
jeugdhuisruimte op een andere plek werd ingericht. Ook de naam van onze vzw werd
veranderd en onze missie en visie kreeg een update.
Maar niet alles is anders: we zetten ons nog steeds 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, de Lokerse Queesten 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 en de Diversa meisjeswerking kadert in deze 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 2019
Dit jaar veranderde onze vzw van naam: vzw Jeugdclubs bestaat niet meer en heet
nu officiaal Vagevuur Open Jeugdwerk vzw. In de praktijk was de overkoepelende
naam vzw Jeugdclubs weinig gekend, steeds meer mensen hadden het over
Vagevuur om naar onze werking te verwijzen en we zijn hierin meegegaan. Onze
organisatie maakte ook heel wat veranderingen door de laatste jaren waardoor deze
nieuwe naam nodig was. Open Jeugdwerk verwijst naar het nieuwe theoretische
kader dat beter past bij onze flexibele en diverse werkvormen. De term
jeugdhuiswerk was te beperkt geworden voor onze activiteiten en dekte de lading
niet meer. Ook onze missie en visie kreeg een update, dit wordt verder toegelicht.
In 2019 startten er ook verbouwingswerken aan onze site. De stad Lokeren deed
aanpassingswerken aan de nabijgelegen parking en wegenissen. Hierdoor werd
onze site een stuk kleiner, maar werd er ook een mooie vernieuwde ingang gemaakt
en werd de buitenkant van de gebouwen deels gerenoveerd. Onze voormalige
jeugdhuisruimte werd afgebroken waardoor we bij de start van 2019 de uitdaging
hadden om een ander lokaal in te richten als jeugdhuisruimte. Het resultaat is een
erg gezellige plek geworden, samen met de jongeren ingericht en opgebouwd met
recuperatiematerialen.
Dit jaar zag ook de meisjeswerking Diversa het licht. Deze werking werd opgericht
in de schoot van de Droomfabriek. In onze bevragingen was een van de signalen die
steevast naar boven kwamen het gebrek aan een specifiek meisjesaanbod in
Lokeren. Vooral bij meisjes met een migratieachtergrond kwam dit signaal zeer sterk
naar boven. Het grote succes van de opstart van Diversa laat zien dat we hier
inspelen op zeer actuele nood.
In 2019 ging er een samenwerking van start met vzw Voedselteams. Vagevuur doet
nu ook dienst als eerste Lokerse Voedselteam. Op die manier brengen we mee de
korte keten in Vlaanderen in de praktijk: de gebruikers kunnen bij ons de bestellingen
komen afhalen van voedsel dat van lokale landbouwers en producenten komt. 1

Dit jaar lagen we mee aan de basis van de opstart van de Lokerse Queesten.
Lokeraars van zo divers mogelijke pluimage die over boeiende thema’s met elkaar
van gedachten wisselen. Dat is het opzet van De Lokerse Queesten. De Queesten
geven de laatste vier dagen van de Lokerse feestenweek extra pigment. Er werd dit
jaar van gedachten gewisseld over 4 uitdagende thema’s: burgerschap, opvoeding,
sociale cohesie en klimaat.2
We willen met onze werking ook voor onze buren een meerwaarde kunnen zijn,
daarom werd er een buurtwerking opgestart. De buren worden via onze
Vagebuurtbrief op de hoogte gehouden van onze werking. Daarnaast houdt de
outreachende werker contact met de buren om de vinger aan de pols te houden. We
organiseerden op vraag van de buren twee keer een burencafé om de buren met
1

Meer informatie: www.voedselteams.be

2

Meer informatie: https://www.vormingpluswd.be/lokerse-queesten
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elkaar in contact te brengen en ideeën of samenwerkingen ter sprake te brengen.
Er was dit jaar ook opnieuw een succesvolle Vagevuur Zomerbar. Aangezien we
rekening dienden te houden met de bouwwerken was de zomerbar dit jaar enkel in
augustus open. Met de medewerking van ons artistiek project Lucifer werd de
binnenkoer helemaal heringericht en in een Mexicaanse sfeer ondergedompeld. De
zomerbar is een ideale gelegenheid om Lokeraars van heel divers pluimage bij
elkaar te brengen, samen te laten genieten en kennis te laten maken met onze
werking.

5

2. Missie en visie
Sinds de aanname van de nieuwe statuten op de Algemene vergadering van
1/6/2019 kreeg onze missie en visie een update.
Missie
Vagevuur vergroot de groeikansen van jongeren, met extra aandacht voor jongeren
in een maatschappelijk kwetsbare situatie.
Met ontmoeting als sleutel werkt de vzw aan het scheppen van een thuisgevoel
binnen een duurzame, solidaire en rechtvaardige samenleving door het
organiseren van Open Jeugdwerk.
Visie
Vergroot de groeikansen
Ons doel is het vergroten van de groeikansen voor jonger en het verminderen van
factoren die hen afremmen in hun groei. Dit doen we door:
- jongeren mondiger te maken en hun zelfvertrouwen een boost te geven
- kansen te geven om de wereld rondom hen beter te leren kennen en hun leefwereld
te vergroten
- het vergroten van sociale vaardigheden en zelfstandigheid
- de verbondenheid te vergroten, zowel onderling als met hun omgeving
jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie
Onze werking richt zich naar álle jongeren uit de ruime omgeving. Om een zo breed
mogelijke groep jongeren te bereiken doen we extra inspanningen voor die jongeren
die minder makkelijk hun weg vinden naar het jeugdwerk. Dit doen we door zelf naar
de jongeren toe te stappen en hen te leren kennen.
De term ‘maatschappelijk kwetsbare situatie’ duidt er op dat niet iedereen met
dezelfde kansen geboren wordt. Er kunnen een heleboel redenen zijn waarom
sommige jongeren het moeilijker hebben om volwaardig deel te nemen aan de
maatschappij. We ondersteunen jongeren om hun plaats te kunnen opnemen en
bestrijden oorzaken van maatschappelijk onrecht.
Naast vrijetijd is er ook aandacht voor de andere levensdomeinen waar jongeren
mee bezig zijn. De jongeren vinden bij ons een aanspreekpunt en luisterend oor.
Waar nodig kijken we met de jongeren hoe ze het best verder geholpen kunnen
worden en welke eventuele doorverwijzingen daarvoor nodig zijn. We streven ook
naar structurele oplossingen van maatschappelijk kwetsbare situaties door signalen
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door te geven, partners samen te brengen en te streven naar opvolging van de
signalen bij beleidsmakers.
Ontmoeting als sleutel
We organiseren en stimuleren ontmoeting, ook voor hen die anders weinig met
elkaar in contact komen. Op die manier krijgen jongeren een bredere leefwereld en
ontdekken ze een breed gamma aan denkwijzen en visies. Ontmoeting zorgt er voor
dat jongeren meer keuzemogelijkheden hebben in het aantal bouwstenen waaruit ze
hun identiteit opbouwen.
Thuisgevoel
We zorgen ervoor dat jongeren zich kunnen thuis voelen binnen de werking.
‘Respect’ is hiervoor erg belangrijk, jongeren willen serieus genomen worden en
willen dat er naar hen geluisterd wordt. De jongeren worden niet bekeken als clïenten
of afnemers van het aanbod. Ze worden als volwaardig beschouwd en er is ruimte
voor alle dimensies en levensdomeinen van de jongere. In een warme thuis vinden
jongeren een eerste aanspreekpunt voor wat hen bezig houdt.
Jongeren worden welkom geheten en benaderd vanuit hun mogelijkheden en
kwaliteiten. Er is inspraak van de jongeren op alle niveaus 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. 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.
Duurzame, solidaire en rechtvaardige samenleving
We willen dat jongeren zich ook kunnen thuis voelen in de samenleving en streven
daarom naar een duurzame, solidaire en rechtvaardige samenleving. We brengen dit
in de praktijk in onze eigen werking en dragen dit ook uit naar buiten toe. Door
jongeren te ondersteunen in hun passies en zelfbewustzijn en hen met respect te
benaderen leggen we mee de basis voor zo een toekomst.
Vandaag is er een ongelijke verdeling van economisch, sociaal en cultureel kapitaal:
niet elke jongere vertrekt vanuit dezelfde startpositie. Vagevuur wil de belangen van
de jeugd verdedigen en een spreekbuis vormen voor de jongeren. Om dit op een
efficiënte manier te doen streeft de vzw naar samenwerkingen met andere
jeugdorganisaties, welzijnsorganisaties en in het algemeen organisaties die werken
op de verschillende leefdomeinen van jongeren.
Open Jeugdwerk
De vzw is ontstaan als een jeugdhuiswerking, maar onze methodes werden verruimd
en er ontwikkelden zich meer hybride vormen van werken met jonge mensen (met
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een belangrijke rol voor outreachend werk). Het theoretisch kader wordt dan ook
verruimd tot ‘Open Jeugdwerk’.3
De basis van waaruit gewerkt wordt zijn de noden van de jongeren. In een vrijwillige
context vergroten we samen met hen hun groeikansen. Dit soort jeugdwerk kenmerkt
zich door zijn open karakter, het past zich aan op basis van wat de jongeren nodig
hebben. Op die manier kan het jeugdwerk zich afspelen binnen de muren van een
jeugdhuis, maar ook op straat of bij jongeren thuis.

3

De ECYC definieert Open Jeugdwerk als volgt:

Het doel van Open Jeugdwerk is om jonge mensen op basis van hun vrijwillig engagement, ontwikkelingskansen
en leerervaringen te bieden die hen in staat stellen om een actieve rol te spelen in een democratische
samenleving, en om aan zelfontwikkeling te doen. Dat kan in jeugdhuizen, jeugdclubs, jeugdcentra,
jeugdprojecten, en op straat of in de publieke ruimte, via vindplaatsgericht jeugdwerk, pleinwerk en andere
vormen van outreachend werk..
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3. Doelgroep
Vagevuur neemt een bijzondere plek in in het Vlaamse jeugdwerk landschap. Slechts
weinig werkingen slagen er in om zo een breed scala aan jongerengroepen samen
te brengen. Sinds onze inzet op het Droomfabriek project, waar we nog meer
aandacht geven aan jongeren die moeilijk de weg naar het jeugdwerk vinden, komt
dit nog duidelijker naar voor. Het is uniek dat Vagevuur zowel BUSO jongeren,
hangjongeren, middenklasse jongeren, meisjes met een migratieachtergrond,
jongeren uit een opvanghuis en anderstalige nieuwkomers weet te bereiken met zijn
werking.
Onze doelgroep wordt als volgt omschreven: alle jongeren uit de ruime omgeving
tussen de 14 en 30 jaar, met bijzondere aandacht voor jongeren in een
maatschappelijk kwetsbare situatie. 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.
De professionals die voor Vagevuur 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.
Dankzij de populaire jeugdhuiswerking bereiken we ook heel wat middenklasse
jongeren. Dit is een belangrijk element in onze visie van leefwereldverbreding tussen
jongeren. 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. 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).
9
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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 zijn we al een aantal jaar aan een
verjonging bezig. De nadruk is meer komen te liggen op jongeren tussen 16 en 18
jaar. Ook de kern van het jeugdhuis (Het Conclaaf) bestaat hoofdzakelijk uit deze
leeftijdscategorie.
Ook in het jeugdhuis besteden we extra aandacht aan jongeren die meer
ondersteuning nodig hebben. Een deel van onze bezoekers 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

4

Aangezien we niet werken met aanmeldingen is deze grafiek gebaseerd op schattingen op
basis van concrete observaties.
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vinden. De wisselwerking met de andere projecten is heel belangrijk omdat op die
manier heel verschillende jongeren met het jeugdhuis in contact komen.

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 2019 gingen we via deze methodiek
aan de slag met anderstalige nieuwkomers (Okan), Buso jongeren type 2 en type 3
(Broederschool), jongeren die op straat bereikt werden, meisjes met een
migratieachtergrond en de jongste groep jeugdhuisbezoekers. De Droomfabriek
werking is zeer efficiënt gebleken in het bereiken van groepen die minder vaak met
jeugdwerk in contact komen.
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 soms 'niet-georganiseerde jeugd' genoemd
omdat ze moeilijk aansluiting vinden bij het klassieke jeugdwerk. Ze bevinden zich
vaak in een maatschappelijk kwetsbare situatie. In 2019 werden er via de
outreachende methodiek 178 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. Tevens worden jongeren
ondersteund om drempels naar werk te verhelpen. We staan hier verder uitgebreider
bij stil.
Het Lucifer Art Project werd opgestart in 2014 en wordt steeds bekender bij de
Lokerse jeugd. Dit jaar werd er vooral op vlak van het interieur van de nieuwe
jeugdhuisruimte en de zomerbar veel bewondering geoogst. 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 2019 namen er
320 jongeren deel aan een van de creatieve activiteiten van Lucifer.
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4. Jeugdhuis T-Klub
Het jeugdhuis is een plek waar heel wat 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. Het jeugdhuis werkt ook vaak als een hub om
jongeren door te verwijzen naar andere projecten: bvb naar Lucifer om hun creatieve
ideeën verder vorm te geven.
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
12

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 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
13

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.
Dit jaar is de groep vrijwilligers van Het Conclaaf sterk gegroeid. Dankzij een
buddysysteem om jongeren stapsgewijs kennis te laten maken hebben we nu een
goed team van 14 jongeren (in 2018 waren dat er maar 6).

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
muziekevenementen, leren ze omgaan met audio en lichtapparatuur en leren ze
dj’en. Dit jaar hebben we ons helaas wat minder kunnen toeleggen op optredens:
door de verbouwingen was de kapelzaal een hele tijd niet beschikbaar. In 2019
hadden we 24 live-acts op ons podium staan (vorig jaar waren dat er nog 48).We
blijven wel een grote vraag voelen naar podiumkansen en optredens in Lokeren, dus
we hopen dat we op dit vlak snel de draad weer kunnen oppikken.

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
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organiseren in het jeugdhuis) tot vormingen rond actuele thema’s (zoals het
Energiecafé).

1/1: nieuwjaarsfeest
16/1/2019: Conclaaf nieuwjaarsdrink
30/1/2019 – 6/2/2019: verbouwingsweek: samen met de vrijwilligers wordt er
intensief aan de nieuwe jeugdhuisruimte gewerkt
6/2/2019: Feestelijke opening nieuwe jeugdhuisruimte
20/2/2019: Burenavond
26/2/2019: Streekbierenavond: valentijnseditie
9/3/2019: Games avond
25/3: Drugpunt mocktails in instuif
29/3/2019: Verjaardagsfeest
14/4/2019: Parijs-Roubaix op groot scherm
10/5: Holy Space: Maera, Pete&Pan, Gracerooms, Keepers Brew
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24/5: Lokerse feesten: Pitch stage dj-contest in Vagevuur
28/5: art united: 8 musea, 4 jeugdhuizen
30/5: startavond Lokerse voedselteams
14/6: droomsessie KTA Lokeren
22/6: School is Out

29/6: BBQ
01-31/7/2019: Opbouw van de zomerbar en aanleg nieuwe terras jeugdhuis
13/7: Lowfest: Lowmad, greenstone, electric mole, monkey Juice
2/8:

startdag zomerbar: Los Flamencolico’s

7/8:

filmnamiddag

14/8: kindernamiddag
17/8: tweedehands verkoop + rommelmarkt
21/8: kindernamiddag
27/8: springkasteel namiddag
31/8: Vagevuur goes live: live Radio
16

1/9:

afsluitavond zomerbar: Sitting Duck + workshop pinata’s maken

6/9:

Guess who’s back: dj simple

13/9: Guess who’s back: Poa Anua
17/9: energiecafé
20/9: Guess who’s back: Dj Mc Shuffle
27/9: Guess who’s back: 2 wasted
14/9: sweet sixteen
25/9: burencafé
4/10: ladies night
5/10: verhuurfuif
11/10: workshop fair fashion
18/10: Workshop decoratie met Broederschool
19/10: verhuurfuif
23/10: energiecafé
24/10: decoratie helloween fuif
31/10: Helloweenfuif: the haunted chapel
7/11: workshop Velt: stadstuinieren
8/11: bday party
16/11: Optredens KLUIS: Imperial Triumphant, Alterage, Soul grip, Kosmokrator,
lustrous, ddent
23/11: Verhuur locatie
29/11: brewski for life
3/12 tot 13/12: Blokspot
7/12: verhuur fuif
11/12: burencafé
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13/12: après-ski fuif
20/12: bday party
21/12: drop-out
27/12: halal kip en gebakken beenhesp christmass diner
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Individuele begeleiding

Een goed contact met de jongeren is belangrijk voor Vagevuur. Dankzij het goede
contact met de jongeren komen er ook vragen naar boven die over meer gaan dan
enkel vrijetijdsbesteding. Vagevuur gaat uit van een brede en geïntegreerde visie op
het jeugdwerk en heeft zich daarom ook het label ‘Open Jeugdwerk’ aangemeten.
Persoonlijke problemen en welzijnsvragen worden dan ook niet uit de weg gegaan.
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
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-So5.
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
2019 leert ons dat er rond volgende thema’s jongeren begeleid werden:
5

Haven is een coöperatie van jongeren, jeugdhuizen en gemotiveerde partners. Samen zorgen
we voor een veilige proeftuin waar jonge ondernemers de ruimte en tijd krijgen om te
experimenteren met hun eigen project. Zo kunnen ze op een veilige manier de levensvatbaarheid
van hun eigen onderneming testen terwijl ze de nodige ondernemerschapscompetenties
ontwikkelen. Meer info: www.havencoop.be
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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
info@vagevuurvzw.be
09/348.20.30
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5. VIP werk en project Ondernemerschap (IDEE-FIX)
Het vindplaatsgericht jeugdwerk (VIP werk)6 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.
Het project '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.

6

Uitgebreide info over de methodieken en basisattitudes van het vindplaatsgericht jeugdwerk is te
vinden op onze website www.outreachtips.be

21

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 werden de afgelopen vijf jaar reeds acties, activiteiten en vormingstrajecten
opgezet mbt tewerkstelling en ondernemerschap: voorbeelden uit 2019 zijn de
toeleiding en begeleiding van jongeren in Haven cvba-so, de jobstudentenbeurs ism
ACV, de samenwerking met vzw Parcours ivm gemeenschapsdienst, de opstart van
Refu Interim in Lokeren en het ondersteunen en toeleiden van vrijwilligers binnen de
eigen organisatie. Tevens werden heel wat jongeren individueel begeleid rond
tewerkstelling (solliciteren, CV, motivatiebrief,...) en de daarmee gepaard gaande
drempels (thuissituatie, psychisch welzijn, dakloosheid, verslaving, eenzaamheid,...)
Ook (creatief) ondernemerschap bij jongeren wordt in het project aangemoedigd en
ondersteund. Voorbeelden van afgelopen jaar zijn het inrichten van de
jeugdhuisruimte, buitenkoer en zomerbar van Vagevuur door vrijwilligers, het
ondersteunen van het creatief proces en bieden van podiumkansen aan rappers,
dichters en muzikanten, het bieden van tentoonstellingsruimte voor grafisch
kunstenaars (prachtige grafitti piece van Kitsune Jolene in T-Klub), 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 in 2019 was de opstart van en
samenwerking met Refu Interim in Lokeren, het werken rond politiek/de
verkiezingen, de oprichting van een wekelijks voetbalmoment met jongeren op straat,
het begeleiden van de jeugdwerking vanuit de moskee, de uitbouw van een
buurtwerking rond Vagevuur, het voortdurende gesprek met jongeren ivm
radicalisering en Schild&Vrienden,...
Dit alles wordt op vraag van geëngageerde jongeren en op hun maat en tempo
vormgegeven.
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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:
belemmerende factoren bij doelgroep jongeren in kaart brengen en kwalitatieve
signalering ivm jeugdwerkloosheid
Vorming organiseren met de jongeren om enerzijds hun inspraak in het beleid te
vergroten en anderzijds hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten
Ontmoetingsmomenten opzetten tussen jongeren, werkgevers en organisaties
(vdab, interims,...) die hen verder kunnen helpen in hun zoektocht naar werk.
Aanspreekpunt zijn voor jongeren ivm problemen die een weerslag hebben op hun
kansen op de arbeidsmarkt. Waar nodig individuele begeleiding en doorverwijzing.
Acties opzetten
SD2:
ideeën en dromen van jongeren in kaart brengen en hen motiveren om er iets mee
te doen
Ondernemende competenties bij jongeren stimuleren
Vorming op maat over ondernemerschap opzetten en jongeren de nodige tools
aanreiken om zelf aan de slag te gaan
Ontmoetingsmomenten opzetten tussen jongeren, succesvolle ondernemers en
organisaties om elkaar te inspireren en van elkaar te leren.
Inzetten op netwerkvorming en -verbreding bij doelgroep jongeren
communicatie, toeleiding en coaching van jongerenvennoten binnen HAVEN Cvba
SD3:
Niet enkel oog hebben voor tewerkstellingsproblematiek, maar ook andere
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.
Naast formele momenten ook informele momenten stimuleren.
Verzamelen van signalen en deze doorspelen naar koepels, 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.
Begin 2019 werd met een groep jongeren een nieuwe jeugdhuisruimte ingericht: een
vaste groep vrijwilligers werd begeleid in het uitwerken van hun ideeën voor het
interieur en de inrichting van een gezellige buitenkoer. Hetzelfde gebeurde in juni en
juli met de buiteninrichting van de zomerbar.
Exemplarisch hiervoor is de grafitti-piece die door Jolien Dewaele, aka Kitsune
Jolene, op de muur in T-Klub geplaatst werd. Deze jonge kunstenares kreeg de kans
om haar talent tentoon te spreiden, werd begeleid inzake promo en prijssetting.
Daarnaast werd haar ook info over Haven cvba-so gegeven en werden gesprekken
gevoerd over mogelijke aansluiting (zie verder).

Verder werd in 2019 ingezet op uitbreiding van de vaste vrijwilligersploeg met nieuwe
vrijwilligers die vooral tijdens de middaginstuiven en de happy hour op vrijdagavond
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bereikt werden. Deze jongeren brachten nieuwe ideeën aan, organiseerden
activiteiten en namen verantwoordelijkheden op waardoor ze ook een sleutel en
alarmcode van het jeugdhuis kregen om dit helemaal op zelfstandige basis te kunnen
doen. In het najaar van 2019 werd een aanzet gegeven tot het verzelfstandigen van
de vrijwilligerswerking van het jeugdhuis: zij krijgen in de toekomst een eigen budget
en meer autonomie inzake beslissingen en aankopen.
In 2019 zou er geen nieuw Youthstart-traject plaatsvinden. Deze opleiding rond
ondernemerschap werd te kostelijk en duurde te lang voor jongeren om het vol te
houden. Om deze reden wilden we in 2019 zelf een vormingstraject rond
ondernemerschap aanbieden met workshops die door mensen van verschillende
organisaties gegeven werden. We hebben er echter voor gekozen om geen
maandelijkse algemene workshops voor groepen in te richten, maar eerder in te
zetten op persoonlijke begeleiding op maat. De reden hiervoor was dat de vragen die
we kregen van jongeren per project/idee te specifiek waren om te veralgemenen naar
een groepsworkshop. Jongeren werden dus individueel of in kleine groep begeleid
inzake hun specifieke vragen of noden.
Ook werd er met jongeren deelgenomen aan vormingsmomenten die door Haven
cvba-so werd aangeboden (zie verder)
De werking mbt HAVEN cvba-so werd in 2019 geïntensifieerd. Hieronder een
overzicht de ondernemerschapsbegeleidingen in het kader van Haven:
A., een Lokerese jongere die met zijn zeefdrukzaak Koeketiene één van de eerste
coöperanten bij Haven was, rondde het traject af en besloot om niet onder het statuut
van zelfstandige verder te gaan met zijn zaak. A. werd begeleid in het afronden van
zijn Haven-traject en samen met hem werd gezocht naar nieuwe mogelijkheden. Zo
werd hij begeleid in het zoeken naar werk en het solliciteren. Hij heeft nu een
voltijdse job als werknemer bij het zeefdrukbedrijf Nookyalur. Een job die hem perfect
past en waarin hij zijn passie kan leggen. Verder werd met hem zijn idee uitgewerkt
om 'Fuck up nights' voor Havenjongeren te organiseren. Hierbij wordt er stilgestaan
bij mogelijke valkuilen in het traject.
S., die met haar yogaschool Geluksv(l)inder coöperant bij Haven was, heeft haar
traject afgerond en gaat nu als zelfstandige ondernemer verder. Haar yogasessies
trekken veel volk, haar businessplan is goed uitgewerkt en haar inkomsten zijn goed.
S. onderneemt nu volledig op eigen benen.
Grafittikunstenares Kitsune Jolene overwoog begin 2019 om zich aan te sluiten als
coöperant bij Haven. Met haar werden oefeningen rond het opstellen van een
businessplan en rond prijssetting gedaan. Informatie over het Haventraject werd haar
uit de doeken gedaan. Jolien besloot echter om nog minimum een jaar te wachten
met het aanvragen van een zelfstandigenstatuut.
In het voorjaar van 2019 pitchte R. haar stylingzaak voor theater en film voor de
Haven-jury. Haar project werd goedgekeurd en ze werd toegelaten als coöperant
binnen Haven. Tijdens het in orde brengen van alle documenten en aanvragen,
verbrak R. echter alle contact, waardoor haar Haven-traject niet is doorgegaan.
Met M., die ondertussen Haven-coöperant is met zijn lederbewerkingszaak Focal
Plane, werd een heel voorbereidend traject afgelegd waarin hij zijn inhoudelijk
businessplan en financieel plan vorm gaf. In juni pitchte M. voor de Haven-jury. Zijn
project werd toegelaten en in oktober ging M. officieel van start onder het studentondernemer statuut. Met Focal Plane beoefent hij de ambacht van het maken van
lederen gadgets zoals portefeuilles, tabakzakjes, riemen en gadgets voor fotografen.
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Twee jongeren werd in april info verschaft over de werking van Haven. Zij wilden
graag toetreden met een verdienmodel dat zij via online smartphone gebruik hadden
uitgewerkt. Dit bleek echter juridisch niet mogelijk omdat het over speculatieactiviteiten ging. Er werd met deze jongeren een gesprek gevoerd over de risico's en
gevaren van online speculeren.
Verder werden twee Lokerse jongeren ondersteund in de uitwerking van hun idee om
samen een kledinglijn op te starten. Zij hebben interesse om, als hun businessplan
wat verder gevorderd is, coöperant te worden bij Haven. De werking van Haven werd
uit de doeken gedaan. Zij worden verder opgevolgd met als doel om misschien in
2020 van start te gaan binnen Haven.
Tijdens de zomermaanden van 2019 ging de tweede editie van Vagevuur zomerbar
door. Vanuit Idee-Fix werden jongeren ondersteund om van het interieur van de
buitenkoer iets gezellig te maken en gaven Selina en Jolien een yogaworkshop voor
volwassenen en kinderen. Net als vorig jaar werd een groep jongeren ondersteund
en begeleid voor de uitbating van de zomerbar.
Daarnaast bleven we in 2019 oog hebben voor het werken met jongeren rond
maatschappelijke tendenzen.
Zo werd er met Jongeren van marokkaanse origine een wekelijks zaalvoetbalmoment
georganiseerd en werd er met Jeugdwerking Imam Malik samengewerkt om
toenadering tussen (jongeren)gemeenschappen te bevorderen. Deze jeugdwerking
werd ondersteund in het organiseren van een voetbaltoernooi. In de toekomst wordt
gewerkt aan andere gezamenlijke activiteiten.

Tevens werden met een groep jongeren die flirten met Schild&Vrienden herhaaldelijk
gesprekken gevoerd ivm radicalisering en racisme. Deze groep bleef welkom in
Vagevuur en werd in contact gebracht met OKAN-leerlingen en vrijwilligers van RefuInterim.
De opstart van Refu-interim in Lokeren werd gefaciliteerd door Vagevuur, met als
doel erkend vluchtelingen een sociaal netwerk te bieden en de nederlandse taal te
oefenen samen met vaste vrijwilligers. Refu-interimmers werden regelmatig
uitgenodigd om de vrijwilligersgroep te versterken bij de opbouw van grotere
activiteiten.
Ism Vzw Parcours begeleidden we een jongere die vanuit justitie een
gemeenschapsdienst opgelegd kreeg. Hij voerde opgelegde taken uit, maar kreeg
ook de kans om met zijn talenten aan de slag te gaan. Dit resulteerde in het schrijven
van een rapnummer met zijn persoonlijke ervaringen en een live optreden op het
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feest van Vzw Parcours, in aanwezigheid van juridisch personeel.
Met een aantal jongeren die een alternatieve manier van reizen wilden ontdekken,
werd een liftreis van 9 dagen georganiseerd.
Daarnaast werd in 2019 de buurtwerking verder uitgebouwd, waarbij maandelijkse
communicatie met buren van Vagevuur via deur-aan-deur gesprekken en
buurtbrieven verliep. Daarnaast werden 3 buurtcafé's georganiseerd. Jongeren werd
geleerd hoe om te gaan met mogelijke overlastklachten uit de buurt.
Verder was 2019 het eerste werkjaar zijn van de nieuwe legislatuur van het lokaal
bestuur. In 2019 trachtten we het nieuwe stadsbestuur oog en oor te laten hebben
voor de dromen, bezorgdheden en wensen van Lokerse jongeren. Dit deden we door
schepenen uit te nodigen voor een rondleiding en gesprek. Daarnaast werd er in
kader van samenwerking ook communicatie opgezet met de nieuwe korpschef van
de Lokerse politie.

Individuele begeleiding
Van de verschillende projecten binnen Vagevuur 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
27

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 2019 waren dit de belangrijkste thema’s:
- tewerkstelling
- vraag naar sportinfrastructuur
- dakloosheid/betaalbare woning
- druggebruik
- racisme & politie
- vraag aangepaste ontmoetingsplaatsen / verveling
- ondernemen
- vrijwilligerswerk

Overzicht
We geven hieronder een chronologisch overzicht van de verschillende activiteiten en
begeleidingen:
Activiteiten:
25/3:
5/4:
10/4:
10/5:

Drugpunt mocktails in instuif
rapnummer schrijven met gast
rapnummer schrijven met gast
jobkaravaan ism ACV
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13/5: rapnummer schrijven met gast
15/5: rapnummer schrijven met gast
16/5: optreden + expertisedeling feest HCA Oost-Vlaanderen
11/7: roadtrip naar limburg met gast
24-31/7:
liftreis naar Zwarte Woud met gasten
6/9: gesprek jongeren Fair Fashion project
20/9: met Kaoutar (stagiaire) op straat
25/9: buurtcafé
7/11: opstartvergadering zaalvoetbal
8/11: afspraken zaalvoetbal
18/11: zaalvoetbal
25/11: zaalvoetbal
2/12: zaalvoetbal
9/12: zaalvoetbal
11/12: burencafé
16/12: zaalvoetbal
28/12: voetbaltoernooi JIM
Begeleiding ondernemerschap:
7/1: hulp opstellen sollicitatiebrief gast
11/1: begeleiding gemeenschapsdienst gast
11/1: voorbereiding sollicitatiegesprek gast
18/1: begeleiding + evaluatiegesprek gemeenschapsdienst gast
23/1: gesprek sollicitatie gast
29/1: hulp opstellen CV gast
22/3: gesprek gast ivm oprichting zaak
21/2: coachclub in Vagevuur
07/3: begeleiding jongere instap Haven
9/4: AV Haven
27/6: Focal Plane financieel plan + businessplan
4/9: begeleiding Focal Plane
18/9: begeleiding Focal Plane
19/9: coachclub + pitch Focal Plane
25/9: aansluiting Focal Plane bij Haven
21/11: coachclub Haven
Hulpvragen/Doorverwijzingen:
11/1: hulp verhuis gast
11/1: crisisbegeleiding jongere
1/3: spreekuur burgemeester met gast ivm politiegeweld
22/5: verhuis gast
4/10: voedselbedeling Vzw Toevlucht met gast
24/10: met gast naar Mohamed Achaibi van DIV ivm islam in westerse wereld
30/10: tewerkstelling 2 gasten
6/11: sollicitatietraining + cv gast
29/11: met gast naar OCMW aanvraag leefloon
Vergaderingen/Overleg:
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14/1: caseoverleg hulpverlening gast
17/1: voorbereiding gastles ondernemen met Katrin van Haven
26/3: vergadering gemeenschapsdienst
27/3: welzijnsraad
1/6: AV Vzw
3/6: LOD (lokaal overleg drugs)
13/6: voorbereiding work@haven
14/6: voorbereiding liftreis met gasten
4/10: werkbespreking
9/10: gesprek DIV ivm overlast
14/10: gesprek Jan van Formaat ivm convenant
22/19:
gesprek Leen Van Eetvelde (jeugdconsulente) en Nele Bulens (Huis
van het Kind)
31/10:
gesprek JIM jeugdwerking moskee ivm voetbaltoernooi +
samenwerking
6/11: gesprek schepen van welzijn, diensthoofd samenleving
27/11: evolutiegesprek personeel RVB
29/11: gesprek voetbaltoernooi JIM
2/12: overleg ivm gast
19/12: gesprek korpschef ivm Vagevuur

Vormingen/expertisedeling:
21/1: gastles ondernemen GO! Atheneum Lokeren
04/2: gastles Vagevuur VLOT-school
12/3: heroriëntatie straathoekwerk: workshop
13/3: info over werking Vagevuur aan hogeschoolstudenten sociaal werk
21/3: gastcollege KULeuven
4/4: heroriëntatie straathoekwerk
16/4: interview ivm rondhangen
17/4: interview ivm communicatie Haven
6/6: dag van beroepskracht Formaat
21/6: Verenigde Straten
1/10: gastles Postgraduaat Sociaal Werk
16/10: politiek debat Lokerse Queesten
19/11: workshop vpjw voor BIP - Brussel
29/11: 20 jaar MSOC Lokeren
10-12/12: Workshop straathoekwerk

Contactgegevens VIP werk / IDEE-FIX:
Ward Christens
Kazernestraat 7
9160 Lokeren
ward@vagevuurvzw.be
0487/85.43.49
09/348.20.30
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6. Lucifer Art project
Lucifer bereikt jongeren door middel van artistieke activiteiten, zowel lokaal als
bovenlokaal. Onze focus lag dit jaar meer op de kruising van toegepaste kunst én
technische vaardigheden: interieur, upcycling
en buiteninrichting.
Dit jaar werd onze eigen locatie onze
uitvalbasis en belangrijkste totaalconcept. De
place to be om onze kennis en kunsten aan
het grote publiek te tonen. De inrichting van
onze gebouwen zelf zijn te omschrijven als
het meest ambitieuze upcycling project in de
wijde omtrek en een constant work in
progress. Meer en meer vinden mensen van
heel Vlaanderen en zelfs nationaal en
internationaal de weg naar ons jeugdhuis om
zich te laten inspireren door onze manier van
aanpak of aan onze workshops deel te
nemen. Door verbouwingswerken door de
stad werd een deel van onze locatie gesloopt.
Dit was net het deel waar de instuifruimte van
het jeugdhuis zich bevond. Hierdoor kregen
wede uitdaging om een andere leegstaande
ruimte om te toveren tot een aantrekkelijk
jeugdhuis. Met een heleboel jongeren
maakten we een mooie jeugdhuisruimte
volledig uit recuperatiematerialen (tafels,
wanden, verlichting, toog,… werden allemaal
zelf gemaakt) Een uitdaging waar heel veel
verschillende technieken bij elkaar kwamen
zowel op artistiek (grafisch ontwerp, design, interieurvormgeving, e.d) als op
technisch vlak (hout bewerking, metaalbewerking,e.d.)
In de aanloop naar de zomer bouwden we op dezelfde wijze een prachtige
zomerbar op.
Het zeefdrukluik van Lucifer is een vast en belangrijk onderdeel van het project.
Ondertussen beschikt Lucifer over het enige verplaatsbare zeefdrukatelier waar
gewerkt wordt met belichtingstechniek. Daarnaast worden we vaak aangesproken
door andere projecten waarmee wij onze expertise delen. We bieden workshops aan
aan zowel particulieren als verenigingen en scholen.
Ook in 2019 werkten we intensief samen met de OKAN klassen. Hier verzorgt
Lucifer de volledige sociaal artistieke begeleiding (de andere elementen van het
traject worden binnen Droomfabriek verder besproken). Het is artistiek cultureel
samenwerkingsproject tussen Vagevuur, de ontvangstklas voor anderstalige
nieuwkomers (OKAN) van het KTA in Lokeren en Het stadsmuseum.
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We kozen er voor om dit jaar minder in te zetten op workshops dan vorig jaar. We
merkten dat het risico bestond dat de workshops de andere creatieve projecten
zouden verdringen. Toch werden er nog 14 worskshops gegeven: pyrografie,
zeefdruk, upcycling en cardboard wars.
Op 3 grote fuiven die dit jaar doorgingen in onze kapel werden de jeugdhuisjongeren
ondersteund en geholpen door de artistieke medewerker om de inrichting en
decoratie te doen. We hebben intussen naam gemaakt in Lokeren om creatief en
gek ingerichte feesten te organiseren. In 2019 waren dat de School's Out fuif,
Helloween fuif en Après-ski party.
Lucifer speelde ook een belangrijke rol in de Lokerse Queesten en het tot stand
komen van het Fair Fashion kunstwerk dat nu de gevel van het Cultureel Centrum
siert. Dit wordt verder toegelicht.

Chronologisch overzicht:
januari en februari:
In januari en februari ligt op aanvraag van de jongeren van het jeugdhuis de focus op
het verbouwen en inrichten van een gloednieuwe instuifruimte in één van onze
lokalen. Met een gemengde ploeg van jeugdhuisvrijwilligers , iemand met een
alternatieve straf , mensen met een time-out project , artiesten (grafitti , upcycling) en
bouwkundige professionals onder begeleiding van de beroepskracht verbouwen we
een kale en kille ruimte om tot een gezellige instuifruimte voor het jeugdhuis. Deze
werd voor het grootste deel opgetrokken uit hergebruikte materialen.
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maart:
In maart wordt er voorbereid voor de werken aan onze kleine binnenkoer. We
kunnen daar op de hulp rekenen van iemand die voor een time-out project bij ons
terecht kwam. We doen enkele afbraakwerken en maken plannen voor de inrichting
van deze binnenkoer.
Maart staat ook in het teken van het openingsmoment van het OKAN-project van
2018-2019.
Nog in maart worden de eerste stenen gelegd voor een project dat de Lokerse
Queesten zal worden gedoopt. Hier zal in samenwerking met vorming plus worden
gewerkt rond 4 maatschappelijke thema’s (klimaat, buurt,Lokeren droomt, opvoeding)
met lokeraars van verschillende pluimage. Dit zal resulteren in 4 Queesten
(workshops , debatten , lezingen ,…) verdeeld over 2 weekends tijdens de Lokerse
feesten en dus ook als een deel van de inhoudelijke invulling van onze zomerbar.
Lucifer helpt hier logistiek ondersteunen en zet zich achter de vormgeving van de
klimaat queeste en de Lokeren droomt queeste.

april:
In april starten we naar jaarlijkse gewoonte met de kunstweek van Freinetschool De
Wingerd. Zij komen dit jaar voor de 4de keer naar ons jeugdhuis afgezakt voor een
intensieve workshopweek.
Voor De Lokerse Queesten en specifiek de Lokeren Droomt queeste werkt Lucifer
aan het ontwerp van Dromenvangers. We maken in ons atelier 15 opvallende
brievenbussen die voor een lange tijd in de openbare ruimte worden geplaatst om de
dromen van Lokeraars te "vangen". Zoals het bij Lucifer gewoonlijk gebeurd zijn
deze volledig vervaardigd uit gerecupereerd materiaal.
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mei:
In mei leggen alle vogels een ei. Ook bij Lucifer worden in mei plannen gesmeed
voor heel wat komende activiteiten en projecten. Zo worden de eerste brainstorms
voor onze zomerbar gehouden. Die gaat dit jaar door gedurende heel de maand
augustus.
Ook wordt het instaleren van een voedselteam in onze site geconcretiseerd en wordt
daarvoor een startdag georganiseerd.
We werken samen met het stadsmuseum voor een tentoonstelling rond kinderarbeid,
waar wij met Lucifer op de opening 2 workshops voorzien (zeefdruk en pyrografie).
We zitten samen met Ivan en Barbara van Velt! om de eerste figuurlijke zaden van
ons moestuinproject te planten.
Er komt een school uit keerbergen enkele workshops zeefdruk volgen net zoals een
delegatie van FEMA.
In mei wordt er bij ons ook een bijeenkomst georganiseerd in het ka der van ART
United. Brainstorm met 8 jeugdige musea, 4 hoogstartistieke jeugdhuizen en een
hoop jeugdig cultureel geweld rond artistieke interventies op Pukkelpop.
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juni en juli:
In juni en juli bundelen we al onze krachten om de zomerbar voor te bereiden. In juni
is dit vooral organisatorisch en logistiek. We stellen de programmatie samen
(optredens en activiteiten) , we bepalen een thema (Mexico) , leveranciers worden
gecontacteerd , sponsors aangesproken,…
In juli werken we aan de praktische uitwerking. De volledige inrichting van de
zomerbar wordt uitgevoerd door de Lucifer vrijwilligers. Opnieuw wordt veel gemaakt
uit hergebruikt materiaal en meubelen uit de kringloopwinkel en van sympathisanten.
In juni werden de jongeren ook begeleid en ondersteund voor de inrichting en
inkleding van de "School'sOut" fuif.
Daarnaast was er ook de start van een ambitieus street art kunstproject in
samenwerking met GROS Lokeren , Fair Trade en kunstenaar Matthias Uytendaele.
Rond het thema fair fashion. Wij werken in de zomer en in het begin van het
schooljaar met onze jongeren en met een aantal leerlingen uit de OKAN -Klas en alle
(jonge) Lokeraars met interesse aan een kunstwerk dat aan de gevel van het
Cultureel Centrum in Lokeren zal worden gehangen. Voor het kunstwerk wordt er
gewerkt met verschillende doodles, spreuken en tekeningen van jongeren die allen in
het werk vervat worden. Lucifer zorgt voor de inputmomenten met de jongeren
(zowel jongeren van het jeugdhuis, van de Okan klassen, van de broederschool en
jongeren in kamertraining) . Dit zal resulteren in een fairfashion event/tentoonstelling
en het kunstwerk zelf.
augustus:
In augustus staat alles in het teken van onze zomerbar. Nog voor de officiele
opening daarvan doen we een benefietoptreden voor de vrijwilligers van Refu Interim
(een organisatie die nieuwkomers inzet als vrijwilligers bij evenementen) zij helpen bij
het opbouwen en de uitvoering van De Lokerse Queesten.
Voor de opening van de zomerbar zelf organiseerden we optredens , workshops en
activiteiten voor de allerkleinsten onder ons , op dit elan gaan we verder voor de rest
van de maand augustus. Workshops , kindernamiddagen , filmvoorstellingen ,
optredens , brunch , pizza's , 2de handsmarkt , koken , degustaties , bar ,
buurtavonden , … alles waar Lucifer voor staat passeert de révu.
september:
De eerste helft van september wordt de zomerbar afgebroken en worden deze editie
en de samenwerkingen voor de Queesten geëvalueerd. Ook het nieuwe schooljaar
wordt in gang gezwengeld.
In de tweede helft van september starten we ook met een kennismaking van de
nieuwe OKAN-klas van 2019-2020.
Er starten in september ook aanpassingswerken aan ons gebouw die door de stad
worden uitgevoerd. Vanuit onze eigen expertise rond inrichting en bouw en als
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gebruikers van de locatie volgen we ook met Lucifer en ons technisch bouwteam de
werfvergaderingen met de aannemers en de stad op.
oktober:
In oktober start het project rond Fair Fashion. Dit project start met enkele
tekensessies onder begeleiding van Lucifer en kunstenaar Matthias Uytendaele.
Deze tekensessies zijn zeer laagdrempelig en los van taalbarrieres , zo kunnen we al
onze doelgroepen betrekken (anderstalige nieuwkomers, jeugdhuisjongeren,
'hangjongeren' en BUSO jongeren). De bedoeling is om uit deze tekensessies
beeldmateriaal te oogsten dat dan later in een compositie zal worden samengesteld.
Naast deze tekensessies organiseren we ook een fairfashion-event , waar we via
workshops en documentaires bezoekers te confronteren met dit thema. Alle
beeldmateriaal en artikels rond het thema fairfashion hangen aan grote ronde witte
plakaten waar zwarte stiften aan bevestigd zijn. Daarop kunnen bezoekers beeldend
hun gedachtenkronkels achter laten. Ook deze zullen worden opgenomen in het
eindresultaat. Eind oktober werd dit kunstwerk onthuld.
Nog eind oktober organiseert het jeugdhuis een Halloweenfuif. Lucifer staat in voor
het ontwerp van de affiche en voor de decoratie in de zaal , dit gebeurt in
samenwerking met BUSO school De Broederschool Lokeren.
november:
In november gaan de eerste workshopsessies door voor het museumproject met
OKAN 2019-2020. Na een brainstorm beslissen we dat we dit schooljaar focussen
op de sociaal-culturele bagage van de nieuwkomers zelf. Dit zal beeldend vertaald
worden in een soort van cultureel paspoort en met een persoonlijke koffer waarin ze
hun interesses en/of achtergrond kunnen tentoon stellen. De eerste sessies
proberen we hun verhalen scherp te krijgen door middel van analoge fotografie en
digitale fotografie. De latere sessies wordt er hands-on gewerkt aan de koffers zelf.
Ook RADAR Under Construction (jeugdhuizen bijeenkomst en vorming door
Formaat) staat op de agenda in november. Lucifer verzorgt daar de animatie tijdens
één van de avondsessies.
december:
Ook in december gaan er OKAN - workshop sessies door. Verder starten we met de
eerste concretiserende gesprekken rond Pppush It!!!. Dit wordt een crossover
festival in samenwerking met enkele Wase jeugdhuizen , musea, concertgebouwen,
culturele centra, concertfotografen en mediafiguren. Dit project biedt kansen voor
jongeren om hun talenten binnen fotografie, muziek en talrijke andere disciplines
verder te ontplooien. In Lokeren stappen wij samen in zee met Jeugdhuis Okapi om
het Lokerse luik van dit project in handen te nemen.

Contactgegevens Lucifer:
Wouter De Geest
Kazernestraat 7
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9160 Lokeren
09/348.20.30
lucifer.art.project@gmail.com
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7. Droomfabriek
Dankzij de steun van de Vlaamse overheid kon het Droomfabriek project ook in 2019
verder gezet worden. Via de subsidielijn ‘participatieprojecten’ van de Vlaamse
overheid krijgen we projectmiddelen voor een periode van 3 jaar: van 2018 tot en met
2020.
Met het droomfabriek concept bevragen we verschillende groepen jongeren 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 onze aanvraag gaven we aan dat we in 2019 8 meetingpoints gingen organiseren
met 4 verschillende doelgroepen. Uiteindelijk is daar nog een extra groep bij
gekomen: de type 2 en type 3 jongeren (in samenwerking met de Broederschool)
omdat daar zoveel vraag is naar vrijetijdsbesteding buiten de school of leefgroep
context. We geven hieronder een overzicht van de belangrijkste bijeenkomsten en
acties die we samen met de verschillende doelgroepen aflegden:
- Meisjeswerking: We maakten dit jaar een doorstart van de meisjeswerking. Deze
viel vorig jaar stil nadat de trekkende vrijwilliger dit niet meer kon opvolgen. We
organiseerden nieuwe meetingpoints (op 5/2, op 17/3 en op 13/5) met de meisjes en
merkten dat de vraag naar ontmoeting en activiteiten nog heel groot was. Samen met
4 vrijwilligers werd hieruit de meisjeswerking 'Diversa' opgestart. Het startmoment op
10/11 was een groot succes met 56 meisjes! De volgende bijeenkomst was op 24/11
en op 22/12 ging de groep samen schaatsen in Gent.
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- Anderstalige nieuwkomers: In 2019 zetten we onze samenwerking met de Okan
leerlingen verder ism het Atheneum: Op 19/3 was er een rondleiding in het
stadsmuseum, 23/3 de opening van de expo. Op 10 april deden we een workshop
percussie met de jongeren en op 24/7 een muziekworkshop. Op 5/11 hadden we een
meetingpoint met de nieuwe Okan groep (26 jongeren): we beslisten om rond het
thema dromen te werken. op 21/11 was het eerste werkmoment waar we
moodboards maakten. De Okan activiteiten bereiken telkens rond de 30 jongeren.
- Type 2 en Type 3 jongeren: We zetten onze samenwerking verder met de
Broederschool. Op 1/3 is er een meetingpoint. Een van de activiteiten die hieruit
voortkomt is samen pizza's maken. Dit doen we samen met de jongeren op 29/3
tijdens de opendeurdag en op 2/4 op locatie. op 2/9 is er een meetingpoint met de
nieuwe leerlingen, ze geven aan mee vrijwilligerswerk te willen doen in de
jeugdwerking en een artistiek project te willen doen (in samenwerking met Lucifer).
Op 24/10 en 10/10 komt er telkens een groep van 10 jongeren helpen voor de
decoratie te maken voor de helloweenparty in het jeugdhuis. Op 5/11 komen 8
jongeren een hele dag helpen klussen. Op 13/12 komt de hele school bij ons langs
voor een winterbbq met marshmellows.

- jongste groep jeugdhuis bezoekers: Op 3/5 hadden we een meetingpoint met 14
jongeren. Ze gaven aan ervaring te willen opdoen in het opzetten van muzikale
activiteiten. We werkten een idee uit van een optreden waar de jongeren intussen
aangeleerd krijgen hoe ze het podium en geluidsmateriaal opzetten; artiesten
verwelkomen en op en afbouw tussen de bands (stagehands). De optredens gingen
door op 13/7: er waren een 80tal bezoekers en 10 organiserende jongeren. Om de
groepsbinding te versterken werd er met deze groep ook 2 keer pizza's gemaakt in
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onze houtoven op 12/6 en op 16/12. In de maand juli waren er ook 6 jongeren uit
deze doelgroep intensief betrokken bij de opbouw van onze zomerbar.
- ‘hangjongeren’: Met deze groep werden er geen aparte meetingpoints
georganiseerd, maar in de vele straatcontacten werden wel de dromen en noden
opgetekend. Een duidelijke vraag was de nood aan voetbalmomenten. Omwille van
tijdsgebrek door de droomfabriek beroepskracht werd dit verder opgevolgd door onze
straathoekwerker. Deze legde een traject af met de jongeren die resulteerde in
wekelijkse zaalvoetbalmomenten in de sporthal.(zie eerder). Met een aantal jongeren
ging de droomfabriek medewerker op 21/3 naar Gent naar een film over een graffiti
project op de Palestijnse muur (bij graffiti vzw)
Andere groepen: naast deze activiteiten waren er nog samenwerkingen met
jongeren uit de kamertraining van De KLink (Hagewinde), zij organiseerden samen
een verjaardagsfeest in het jeugdhuis. Er ontstond ook een samenwerking met Refu
interim: op 11/6 was er een bijeenkmst in onze werking met 16 vluchtelingen uit het
Waasland die interesse hebben om vrijwilligerswerk te doen.
Evaluatie
Het tweede projectjaar van de Droomfabriek was een succes. Bij de verschillende
doelgroepen konden we een aantal noden optekenen op basis van de meetingpoints
en konden we ook effectief met hen aan de slag om hierrond activiteiten op te zetten.
Het grootste succes is echter het effect van dit project dat we merken op onze
werking in het algemeen. De bereikte jongeren bouwen een band op met de
droomfabriek medewerker en leren via de activiteiten onze werking beter kennen en
hierdoor zien we dat ze ook los van de activiteiten meer en meer bij ons over de vloer
komen. Met de meisjes van de Diversa werking en met de jongeren van de
Broederschool is dit het meest opvallend: een aantal van hen springt geregeld binnen
om een babbeltje te slaan of komt samen met een paar vrienden naar het jeugdhuis
tijdens de gewone openingsuren. Hierdoor zien we ook een grotere diversiteit bij de
jongeren die we met het jeugdhuis bereiken. Het jeugdhuis is ook populair bij een
middenklasse publiek en op die manier zien we een interessante mix ontstaan die
zorgt voor netwerkverbreding en leefwereldverbreding van de bezoekers.
Wat minder goed liep is dat we voor een stukje slachtoffer zijn van ons eigen succes.
In onze planning voor 2019 gaven we al aan dat we er voor kozen om dit jaar geen 4
nieuwe doelgroepen te bevragen maar slechts 2 nieuwe groepen. Dit omdat de
meisjes groep, de type 2 en 3 jongeren en de anderstalige nieuwkomers duidelijk ook
nog nood hadden aan ondersteuning en ook met nieuwe vragen de weg naar ons
vonden. We merkten dat de droomfabriek medewerker wat overbevraagd werd.
Voor de doorstart van de meisjewerking was het aanvankelijk wat zoeken naar
geschikte vrijwilligers om dit te trekken. De droomfabriek medewerker is een man,
voor de meetingpoints was dit geen probleem, maar de meisjes gaven wel aan dat ze
het liest de meisjewerking enkel onder meisjes hielden. We waren dus wat extra
afhankelijk van vrijwilligers hiervoor. We leerden uit het stilvallen van de
meisjeswerking in 2018 dat het belangrijk was om een team te hebben die dit trekt en
niet alles op te hangen aan 1 persoon. Daarom hebben we op de meetingpoints ook
direct aandacht gehad voor verschillende koplopers die mee aan de kar wilden
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trekken en nu hebben we 4 dames die met veel enthousiasme de Diversa werking
vorm geven (en nog andere deelnemers geven aan ook mee te willen helpen). Onze
stagiaire Kaoutar heeft een grote rol gespeeld in de opstart van DIversa en waakt er
mee over dat er voldoende vrijwilligers zijn om de continuïteit van Diversa te
verzekeren.

Contactgegevens Droomfabriek:
Bjorn Lintacker
Kazernestraat 7
9160 Lokeren
09/348.20.30
bjorn@vagevuurvzw.be
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8. Werken aan structuurverandering
Eén van de hoofddoelstellingen van Vagevuur Open Jeugdwerk is zijn signaal- en
sensibiliseringsfunctie met betrekking tot achterstellingsmechanismen t.a.v.
maatschappelijke structuren en instituties. Vagevuur 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 / Droomfabriek
Bjorn Lintacker
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