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Hoedje af !

De eerste vier maanden zitten erop. En ik geniet van de 
hoge kwaliteit van de BAL-opleiding voor vrijwilligers. 
Die zit verduiveld knap in elkaar. De eerste twee 
maanden ‘horen, zien en zwijgen’. Vooral dat verplichte 
zwijgen is een grote troef omdat het je dwingt om je 
uitsluitend te concentreren op wat je ziet en hoort. 
Je zit niet te denken over wat je nu meteen weer 
moet inbrengen. Dan kun je achteraf leren uit de 
antwoorden op je vragen: “Waarom pikte je dit op? 
Waarom liet je dat liggen? Waarom reageerde je toen 
zo?’.

Bij momenten schudde het mijn wereldbeeld door elkaar. Zoals bij een uit de hand gelopen vechtpartij op 
school. Ik dacht eerst: waarom komt dit nu in godsnaam tot bij parket en bemiddeling? Maar ik ontdekte hoe 
die jongeren met angst en schuldgevoelen zaten. Ik zag hoe dat uitspreken tegenover de bemiddelaar - en 
later tegenover elkaar - enorm bevrijdend werkte. Er zitten weer wat extra vooroordelen in mijn papiermand.

Het observeren gaf mij ook rust. Ik zag en hoorde dat je ook met jaren ervaring soms meteen raak zit en 
soms een spoor volgt dat je daarna weer verlaat omdat het niet ter zake doet. En ja, dat ook een ervaren 
bemiddelingsrot nog de krop in de keel krijgt als ze een puber ziet worstelen met de gevolgen van het 
wegmoff elen van dat toff e topje in de C&A. 

Daarna volgde de training in gesprekstechnieken op het weekend. Al was dat voor mij wat te kort. En daar zie 
ik het enige minpuntje tot nu toe: we oefenden elke gespreksfase maar één keer in rollenspel. Ik miste daar 
de ketting: oefenen - bespreken - opnieuw oefenen om de feedback toe te passen. Maar tegen de sfeer met 
collega’s Lie en Johan, DOB’er Bart en trainers Myriam en Dominique, zeg ik gewoon ‘U’.

Sinds het weekend neem ik stap voor stap onderdelen van het bemiddelingsgesprek op. Met de ruggensteun 
van mijn coach die me subtiel en met positieve feedback het rechte(re) pad opstuurt, en in overleg het 
voortgangsritme afl ijnt. Die uitvoerig ingaat op al mijn vragen. En ik ben me er goed van bewust dat je 

je als coach in die setting ook zelf heel 
kwetsbaar opstelt. Bedankt, Dominique, 
dat je dat doet.

Natuurlijk, denk ik dan: “Je hebt gewoon 
geluk dat je beste coach van allemaal 
trof!’ Mijn voetbaldochter vindt dat ik 
dat duidelijker kan formuleren: “Allez pa, 
zeg toch gewoon: Dominique is de Marc 
Wilmots van de coaches!”

Jaak
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Knock knock knocking on heaven’s 

door…

Er was nog nooit…Er is nu
een POORT, een TOEGANGSPOORT, een 
INTERSECTORALE toegangspoort in de 
jeugdzorg, en dit sinds maart 2014.

INTEGRALE jeugdzorg…. 
Samenwerken, afstemmen,  nieuwe procedures, 
nieuw jargon,…

Om het doolhof van (bijzondere en andere) hulp 
te versimpelen.
Om snel gepaste hulp te krijgen, zorg op maat.

Altijd vertrekkend vanuit de kracht van de jongere en zijn gezin.
Met maximale participatie.
Krachtgericht.

Die poort is er voor de hulp die zo ingrijpend is dat ze niet rechtstreeks toegankelijk is. Hulpverleners melden 
samen met de cliënt aan bij de toegangspoort via een A-document. De toegangspoort - of ‘t is te zeggen, de 
mensen die daar werken - kijkt welke hulp best is.

Op dit moment is het niet eenvoudig voor hulpverleners en cliënten om de weg in het nieuwe landschap te 
vinden, om de juiste procedures en administratieve (snel?)wegen te berijden - zeker niet als “het technisch 
systeem” ook nog hapert…

We gaan hier geen verdere uitleg geven over die nieuwe jeugdhulp. Daar bestaan websites en brochures voor 
- op maat geschreven met  een  verklarend woordenboek voor de nieuwe procedures, de moeilijke woorden.

Hoe zit dat dan voor ons, voor Alba met haar ondersteunende modules?

Goed nieuws! 
Wij zijn rechtstreeks toegankelijk voor de niet rechtstreeks 
toegankelijke hulp; voor jongeren die al een hulpverleningstraject 
lopen in de bijzondere jeugdzorg.

Of anders gezegd: je moet niet langs de toegangspoort om Alba- 
specifi eke ondersteuning te vragen/ krijgen.
Simpelweg: 
Lage drempel!

Op deze manier kunnen we fl exibel en snel  inspelen op de vragen.

Laat ze maar komen!
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Ondersteunende begeleiding en ontheming in 201(3)4…

In de verschillende nieuwsbrieven van 2013 kon je al 
lezen over een dienst ondersteunende begeleiding en 
de verschillende werkvormen of krachtgerichte 
ervaringstrajecten; ontheming, time-out, KET (korte 
ervaringstrajecten), dagactiviteit, BIV (bemiddelen in 
voorzieningen). 

We schreven over begeleidingsdagen en ondersteuning 
bieden in bestaande begeleidingstrajecten in de regio 
Vlaams-Brabant en Brussel. Tussen al die cijfers door 
vernoemden we ook onze meeste klassieke werkvorm; 
namelijk de onthemingen. Voor vele lezers datgene 
waardoor jullie onze organisatie leerden kennen.  We 
hadden er in 2013 5 op het programma staan, waaronder  2 
duotochten voor jongens. Graag blikken we nog eens terug 
hoe dat vorig jaar gelopen is.

Na de (beleids)storm van 2012 overwonnen te hebben, 
begonnen we met een ervaren Max als begeleider aan onze 
eerste tocht.  Hij dacht met twee te kunnen vertrekken, 
maar in laatste instantie haakte er nog een jongere af. 
Het duo startte in Arles en de wind blies hen (letterlijk) 
richting Santiago. Ze sloegen zich echter door deze moeilijke 
weersomstandigheden en beleefden beiden een mooie 
tocht. Het gaat hen na de tocht nog steeds voor de wind!

De tweede ontheming van 2013 was een combinatie van 
stappen en werken. Tine was pas 16 geworden toen ze 
ons vroeg om op ontheming te gaan, maar 3 maanden 
stappen zag ze niet zitten. Tine en Ingrid stapten van 
Bouillon tot in St-Claude, in de Jura. Onderweg konden 
ze rekenen op veel gastvrijheid; het is blijkbaar een 
hoek van Frankrijk waar weinig pelgrims gezien worden. 
Ingrid en Tine deden er iets langer over dan gepland 
door aanhoudende blessures.  Dankzij een oersterke Tine, 
veel moedige meestappers en een mentaal sterke Ingrid 
bereikten ze uiteindelijk onze bevriende Wim. Nog 4 
weken werkten ze mee aan het bouwen van een 2e hut 
op het domein “Montavoix”. Er wordt in de streek nog 
steeds gesproken over Tine’s uitstekende kookkunsten. 

Boris en zijn jongens, beter bekend als de Walking Bulls 
hadden er vanaf het 1e moment heel veel goesting in. Ze 
vertrokken in Vezelay, voor veel pelgrims een mythische 
plek, om vervolgens via de Camino Del Norte richting 
Santiago te wandelen. Ze verslonden de kilometers één 
voor één, maar zelfs Bulls krijgen ook tegenslagen te 
verwerken. Hier en daar wat gezondheidsproblemen 
zorgden voor moeilijkheden, maar ze overwonnen ze 
keer op keer. Tot die ene keer er overmacht was. De 
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appendix van Dennis  wou niet meer mee en hij 
kwam 2 weekjes vroeger dan voorzien naar huis. Ze 
zagen elkaar terug tijdens onze “terugkomdagen”. 
We blikken in Herent  2 dagen samen met hen 
terug op de tocht en staan vooral stil bij hoe het 
nu verder moet vooraleer ze gevierd worden met 
de nodige bloemen en pluimen. Hun tocht was een 
mooi verhaal van wandelende stieren dat hier nog 
lang zal nagalmen. 

Nog eens tijd voor een meisje: Nelly en Lut waren de 
zonnetjes in huis tijdens hun 5-daagse voorbereiding 
in Herent. Het humeur van de  immer goedlachse Lut 
werkte aanstekelijk voor Nelly. Geen rugzak was te 
zwaar, geen kerktoren te ver. Met zo’n ingesteldheid 
kom je ver, dus dachten deze dames het eens op 
een andere manier te proberen; ze vertrokken in 
Rocamadour en liepen richting Herent. Ze genoten 
van de mooie natuur en de mensen onderweg. 
Halfweg kon Lut niet meer verder door 
omstandigheden, maar kon Ann haar vervangen. 
Ann bleek ook een goed zonnetje te zijn. Ze kwamen 
met de glimlach het erf op gewandeld net voor de 
feestdagen.  Lut kwam hen opwachten met een 
zalig ontbijt in haar mand.

Op datzelfde moment was William samen met Jan op 
stap. Hun start was minstens even indrukwekkend als 
die van de Walking Bulls, hier boven beschreven. Hun 
eerste wandelpassen waren ook vanuit Vézelay. Het 
pad lag dus al eff en, met dank aan hun voorgangers. 
De ene tocht is uiteraard de andere niet en bij 
momenten hing het vervolg aan een zijden draadje. 
Iedere keer opnieuw vonden ze terug de nodige 

moed en energie om hun tocht tot een succesverhaal 

te maken. Het was een mooi duo en met grote 

fi erheid bereikten ze hun einddoel.

Ook dit jaar plannen we onthemingen. 6 om precies 

te zijn : 4 tochten en 2 werkprojecten. Sinds deze 

maand is onze eerste onthemingstocht van 2014 en 

route… Twee moedige dames vertrokken in Nimes 

met de neuzen richting Santiago. De trouwe lezers 

onder jullie lezen daar later meer over.

Bert
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In februari werkte onze Luce - materiaalmeester, logistiek 

manager, manusje-van-alles - zijn laatste werkdag. We hebben 

nog niet echt afscheid genomen, want offi  ciëel gaat hij pas op 1 
juni op pensioen, maar willen hem hier alvast in de bloemetjes 
zetten. Omdat hij er hier echt niet onderuit kan. 

Luce begon ooit, op 1 september 1999 als logistieker bij wat 
toen nog gewoon Oikoten was; 15 jaar later - en ook enkele 
renovaties en verbouwingen later - trekt hij de deur van Alba 
achter zich toe. 
Luce, we gaan je missen! Wie moeten we nu bellen als er 
weer eens iets moet opgelost worden? Wie gaat er onze dag 
opfl euren met een kwinkslag, een spreuk uit de oude doos, 
een massage,  een schunnige grap...? Maar, we wensen je veel 
vreugde en (stap)plezier in de komende jaren, en een dikke 
dikke danku voor al het harde werken!

Dag lieve Luce,

Enkele jaren geleden schreef ik een lied,
voor alle mannen die op pensioen gaan,
misschien herken je er iets van jezelf in,
misschien ook niet,
lees, zing en geniet!

O zalig pensioen (Aux Champs Elysées)

Hij kuiert vrolijk langs de straat
niks te doen, altijd te laat
een grapje hier, een knuff el daar 
voor iedereen.

Voor een klapke staat hij klaar
een koffi  e hier, een pintje daar.
Wie is dat toch, die trage man? 
hij heet Lucien!

O zalig pensioen!
O zalig pensioen!
Zonneschijn overdag
regenbui in de nacht
wat we laten, wat we doen
het gras blijft groen.

Hij zei “ik heb een rendez-vous”

in een kelder om de hoek 
er zijn gitaren en muziek
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en romantiek.

Ik ging dan maar met hem mee

we zongen, dansten alle twee.

Wie gaat er dag en nacht op stap?

het is Lucien.

O zalig pensioen!

O zalig pensioen!

Zonneschijn overdag

regenboog in de nacht

wat we laten, wat we doen

het gras blijft groen.

Geen vrouw geen kind, niks dat hem bindt

geen mail geen facebook, die hem vindt

geen kat geen hond, geen kip geen haan

die naar hem kraait.

Geen job geen baas, geen klus geen haast

geen huis geen kot, God noch gebod.

Wie is nu toch die vrije man?

hij is Lucien!

O zalig pensioen!

O zalig pensioen!

Zonnebui  regenschijn

een plastic heup dat doet geen pijn

wat we laten, wat we doen

het gras blijft groen.
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