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Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen (NBMV) zijn jongeren die noodgedwongen en zonder
ouders of familie hun vaderland hebben moeten verlaten. Ze zijn op de vlucht voor structurele
problemen en bedreigingen die hun persoonlijke integriteit hebben geschaad: oorlog, vervolging om
etnische, politieke of persoonlijke redenen, uitbuiting,...
Ze bevinden zich in een nieuwe, onbekende samenleving met een andere taal, andere gebruiken,
andere normen en regels, met andere instanties en maatschappelijke structuren. Ze zijn onbegeleid,
wat wil zeggen dat ze alleen, buiten het vertrouwde gezinsverband leven en een mentale, soms
traumatische bagage uit het verleden met zich meedragen. Daarbovenop kampen ze met dezelfde
uitdagingen, problemen en onzekerheden als iedere adolescent in ontwikkeling.
Het Kempens Ondersteunings- en begeleidingsproject voor NBMV komt op voor vluchtelingen in
adolescentie met de leeftijd van 15 tot 18 jaar. Wij realiseren twee acties ter ondersteuning van het
verblijf en de persoonlijke ontwikkeling tot zelfstandigheid. Hiervoor werken wij ook actief samen
met de wettelijke voogd.
1. Transitieplaatsen en persoonlijke begeleiding voor zeer kwetsbare NBMV i.s.m. Welzijnszorg
Kempen (27 OCMW’s)
2. Ondersteuning Pleegzorg voor NBMV i.s.m. Pleegzorg Provincie Antwerpen
Gedetailleerde voorstelling van het project:
1. Transitieplaatsen en persoonlijke begeleiding voor zeer kwetsbare NBMV i.s.m.
Welzijnszorg Kempen (netwerk 27 OCMW’s)
Tijdens het voorgaande EVF project voor minderjarige asielzoekers (2010-2015) heeft Cirkant zich
gespecialiseerd in de begeleiding van kwetsbare NBMV jongeren naar zelfstandig wonen. Deze
doelstelling loopt in samenwerking met Welzijnszorg Kempen (WZK), vereniging en netwerk van 27
Kempense OCMW’s.Hierbij betrekken we ook andere partners, zoals vb. huisvestingsverenigingen,
hogescholen, sociale huisvestingsmaatschappijen...
a. Het project zal actief op zoek gaan naar divers woon- en verblijfsaanbod
(noodopvang, studio, kamer, groepswonen, doorgangswoningen OCMW’s ...) in onze
regio, ifv. transitie naar zelfstandig wonen op de privémarkt en/of sociale huisvesting
(SHM, SVK...)
b. Het project voorziet in een aanbod van expertisedeling voor OCMW’s rond werken
met de doelgroep, gaande van aanspreekpunt / coaching / intervisie, tot mee

uitwerken en ondersteunen van een concreet groepsaanbod (vb. P2P) en individuele
begeleiding
c. Het project voorziet in ondersteuning en toeleiding naar definitieve huisvesting /
school / toeleiding tot werk / vorming / taalbad / vanuit een directe samenwerking
met de leefloonverstrekker, het lokale OCMW
d. Het project voorziet in een brugfunctie naar gespecialiseerde hulp rond ernstige
problemen: Cirkant aanbod BJZ, Integrale Jeugdhulp, Tejo Kempen, geestelijke
gezondheidszorg, Solentra …
e. Voor zeer kwetsbare NBMV voorziet het project integrale individuele begeleiding tot
verzelfstandiging. Dit is een aanbod Contextbegeleiding ifv. Autonoom Wonen
(CBAW) waarvoor Cirkant een exclusieve erkenning kreeg door Agentschap
Jongerenwelzijn , met intensieve schoolse en/of werkgerelateerde contacten.

2. Ondersteuning Pleegzorg voor NBMV i.s.m. Pleegzorg Provincie Antwerpen
NBMV-jongeren kunnen vanuit de opvangstructuur doorstromen naar een pleegzorg-gezin. We
geloven in de duurzame kwaliteit die tijdelijk verblijf in een gezinssysteem kan bieden, waarvan de
voordelen opwegen tegen residentieel verblijf of (al te snel) zelfstandig wonen. Afhankelijk van het
persoonlijk profiel, de leeftijd en de specifieke noden zoeken we een aanbod op maat van de
jongere.
Voor deze doelstelling werken we samen met Pleegzorg Provincie Antwerpen (PPA), afdelingen
Turnhout en Geel en richten ons in eerste fase op de module ‘ondersteunende pleegzorg’:
a. Het project zal bijdragen tot de werving/selectie van gezinnen (vb. specifieke kanalen
aanbrengen en ondersteunen, deelnemen aan wervingsacties, kandidaten
informeren, deelnemen aan screening...)
b. Het project zal bijdragen tot de vorming en coaching van de ouders (en
professionelen) ifv. doelgroep NBMV
c. Het project kan actief bijdragen tot de verzelfstandiging van de jongere als die het
gezin zal verlaten, hetzij:
 via een voorbereidend proces i.s.m. het persoonlijk netwerk (‘op eigen
benen’)
 via integrale woonbegeleiding van zeer kwetsbare jongeren i.s.m. het
persoonlijk netwerk
d. Het project voorziet in een brugfunctie naar gespecialiseerde hulp rond ernstige
problemen: Cirkant aanbod BJZ, Integrale Jeugdhulp, Tejo Kempen, geestelijke
gezondheidszorg, Solentra …
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