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EDITO
Beste lezers en vrienden van de  
Federatie Froidure,

Pasen is het feest van het leven uit de 
dood. Daarom wordt deze feestdag 
gevierd in de lente, het seizoen waarin 
nieuw leven ontspringt in de natuur. 
Natuurlijk denken we hierbij dezer dagen 
aan de wederopstanding en het nieuwe 
leven na Corona.

De vaccinatiecampagne loopt en biedt 
uiteindelijk uitzicht op een min of meer 
normaal leven met Corona. Alleen zijn het 
onze jongeren die het langst zullen moeten 
wachten op die deur naar de vrijheid,  
zij komen pas als allerlaatsten aan bod. 

En uiteraard is het zwaar geweest voor 
iedereen, jong en oud, maar de impact  
op de jongeren die in een precaire sociale 
en familiale situatie vertoeven is natuurlijk 
enorm. 

Er wordt veel ingezet op digitaal onderwijs 
en contact. Maar men gaat voorbij aan 
het feit dat veel kinderen en jongeren 
in kansarme gezinnen geen computer 
hebben thuis, of indien ze er één krijgen 
via de school, die niet kunnen gebruiken 
omdat ze geen internetverbinding hebben, 
of omdat hun entourage ook niet weet hoe 
er mee om te gaan. Deze jongeren gaan 
panikeren omdat ze voelen dat ze de rol 
moeten lossen, of ze worden moedeloos 
en haken af.

Daarom ook zetten onze instellingen 
dubbel in op het blijven bereiken en 
ondersteunen van deze jongeren.  
In hartje Brussel werkt Habbekrats aan 
een prachtig project in hun nieuwe locatie. 
Met een veelvoud aan energie en fantasie 
proberen ze de Brusselse jeugd op te 
vangen en te stimuleren in hun eigenbeeld. 
En in Knokke-Heist investeert de Kleine 
Dennen in een nieuwbouw die de jongeren 
een warm en veilig onderkomen zal 
bieden.

Voor beide instellingen begint een nieuw 
leven, een nieuwe lente …

Dank voor uw blijvende steun en uit  
naam van alle Froidure kinderen wens  
ik U een Zalig Pasen! 

Johan Christiaens, 
Secretaris-generaal
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Een eerste beeld van de stad

Wie een stad bezoekt en niet goed 
weet hoe en waar te beginnen, wendt 
zich tot de dienst toerisme. 

Dat is overal duidelijk. Een groene i 
zet iedereen op weg. Ik droomde ja-
ren terug van zo’n J. Een duidelijke 
plaats in elke stad, waar elk kind, elke 
jongere terecht kan voor kleine en 
grote vragen, de weg naar de jeugd-
herberg, het programma van een fes-
tival… tot en met kleine en grote hulp-
vragen. Nog beter zou het zijn, indien 
zo’n jeugdpunt ook meteen kinderen 
en jongeren zou onthalen, vormen, 
animeren en begeleiden. Een com-
pleet jongerenhuis met doorlopend 
een vrije en vlotte toegang. Het lot 
bracht mij in 2014 op de Brusselse 
Grote Markt waar goedverdienende 
chocolatiers bereid bleken hun huis te 
delen. SURPLAS was geboren.

Idealisme is echter een superkracht

Ze zet ons aan om wonderen te ver-
richten. Dat is ook in Brussel het geval. 

HABBEKRATS SURPLAS 
NEEMT EEN NIEUWE START

Habbekrats bereikt er veel ‘onbereik-
bare jongeren’ in het hart van de stad. 
Realiseert stadsspelen en uitstappen, 
neemt de jongeren 100 dagen per 
jaar mee op kamp, begeleidt hen bij 
hun huiswerk en biedt hen een warme 
thuis waar elke dag wordt gekookt en 
boterhammen worden gesmeerd. Dat 
is niemand ontgaan. Ook de Koning 
en Koningin niet, die zich kwamen 
vergewissen dat er in centrum Brus-
sel een echt warm hart voor kinderen 
klopt.

En toen kwam Corona. De pandemie 
heeft een dubbel negatief gevolg voor 
het project van Habbekrats.  Uiteraard 
is er de nood van de meest kwetsba-
re kinderen die als een donkere wolk 
over het jeugd- en welzijnswerk hangt, 
maar daarnaast werden ook de Brus-
selse handelaren zwaar getroffen. De 
steun van de middenstand voor ons 
project bleef uit in 2020, de chocola-
dewinkel op de markt ging failliet en 
Habbekrats Surplas moest inpakken. 
Er resten ons nog  twee appartemen-
ten in de Sint-Hubertus Gallerijen, 
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vriendelijk ter beschikking gesteld 
door de eigenaar. Daar vinden de jon-
geren opvang en warmte.

Zo is het tot op vandaag. Je zou kun-
nen aannemen dat men voor minder 
zou wegvluchten uit Brussel. Maar 
dat gaat niet. Habbekrats verklaart 
zijn onvoorwaardelijke steun aan de 
jeugd van Vlaanderen en Brussel op 
basis van de rechten van het kind, in 
goede en in slechte tijden.

We rechtten onze rug en zetten door…
op zoek naar een nieuw onderkomen.

De buurt en het huis

Het is Kerstdag 2020. Je merkt het 
aan de lichtjes, de boom en de stal op 
de Grote Markt.

Voor de rest is alles leeg. Ik loop 
langs de koperen gedenkplaat die 
door de Koning en de Koningin werd 
ingehuldigd aan de gevel van het 
verlaten huis op de Grote Markt, ga 
op pad door het hart van de stad en 
maak foto’s van alles wat te koop en 
te huur staat en voldoet aan de door 
Habbekrats gestelde voorwaarden: 
centraal, goed zichtbaar, veel licht, 
duurzaam… Kortom, iets waar je kin-
deren in onder brengt als je verklaart 
dat zij het hoogste goed zijn. Het lukt. 
Op de hoek van de Bergstraat en de 
Beenhouwersstraat, in het Ilôt Sacré, 
vlakbij het Spanjaardenplein heeft 
een familie de oude huizen nieuw, 
comfortabel leven ingeblazen. Dit zou 
het ideale pand zijn. Tenminste, indien 

de eigenaars willen dat er kinderen in 
zouden ‘wonen’. De familie Van Poyer 
is eigenaar. Het blijkt een warme fa-
milie te zijn die zeer geëngageerd is. 
Zij zijn bijzonder gelukkig met het idee 
dat hun pand voor het welzijn van kin-
deren zou gaan dienen en stemmen 
in met een huurcontract waar ze zelf 
ook een stevig steentje toe bijdragen. 
Met de plannen van dit pand op zak 
ben ik naar private sponsors gestapt. 
Zij hebben zich geëngageerd om de 
huurprijs te betalen indien we erin sla-
gen een voorbeeldig, warm huis voor 
kwetsbare jongeren te realiseren. Het 
moeilijkste deel van de opdracht is 
geslaagd. 

Duurzaamheid en comfort

Wanneer we het nieuwe pand verken-
nen, staan we versteld van het bouw-
kundig hoogstandje dat de architect 
en de aannemer hebben verricht om 
van al die leegstaande panden in 
hartje Brussel comfortabele units te 
maken. ‘Ons’ niveau, het gelijkvloers, 
wordt in casco opgeleverd zodat we 
carte blanche hebben om het in te 
richten volgen onze eigen behoeften.

We beschikken over liefst 400m² 
ruimte, handig in te richten volgens 
het drieledige basisaanbod van Hab-
bekrats: ontmoeten, verwonderen en 
verbinden. Het huis lijkt voor Hab-
bekrats te zijn gebouwd. Ook qua 
materiaalkeuze en veiligheid heeft 
het pand grote troeven. Er werd en-
kel gebruik gemaakt van duurzame, 

brandvertragende materialen en er 
zijn twee vluchtwegen. Naar comfort 
toe is er vooral zeer veel licht, dankzij 
veel ramen die doorlopen tot aan het 
plafond dat zich op een hoogte van 
3.70 bevindt. Andere troeven zijn het 
historische karakter van het huis, de 
centrale ligging, de nabijheid van het 
Centraal Station, maar ook het vlak-
bij gelegen Spanjaardenplein dat na-
genoeg verlaten is en een leuk plein 
voor de kinderen van dit huis kan zijn. 
Ten slotte beschikt Habbekrats over 
een fietsvloot en een minibus, waar-
door we de hele stad (en ver daarbui-
ten) kunnen betrekken bij het project.

Huis in de Bergstraat
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Onze belofte

Habbekrats legt zichzelf een niet te 
onderschatten taak op. Het belooft 
om het nieuwe huis uit te bouwen tot 
een warme, veilige, kindvriendelijke 
plaats vol verwondering. Een thuis 
voor jongeren waar men dagelijks 
gratis en vlot kan binnenlopen, zich-
zelf mag zijn, zijn talenten mag tonen 
en grenzen kan verleggen. Een waar-
dig huis waar plaats is voor respect, 
vriendschap en vertrouwen en waar 
iedereen op gelijke manier wordt be-
handeld. Een plaats waar professione-
le mensen zorgen voor professionele 
oplossingen wanneer er zich ernstige 
problemen voordoen. Een overleg-
platform voor iedereen die zich inzet 
voor kinderen en jongeren. 

Een ontmoetingshuis voor kinderen 
uit Brussel, op zoek naar waardevolle 
ontmoetingen en belevenissen. Een 
vertrekpunt voor boeiende uitstappen 
in de stad en avontuurlijke kampen 

ver daarbuiten. Een uitstalraam waar 
iedereen een ongewoon eerlijke en 
kleurrijke inkijk krijgt in de wereld van 
het kind en de jongere.

Tot slot

We beleven een momentum. De Dik-
ke Van Dale zegt hierover: ‘het is een 
moment dat uitermate geschikt is om 
iets te ondernemen’. In dit geval heeft 
Corona vele deuren gesloten maar 
ons tegelijkertijd nieuwe inzichten 
verschaft in hoe kinderen en jongeren 
omgaan met tegenslag, vrijheidsbe-
perking en gevaar en op welke ma-
nieren we hen hiertegen kunnen wa-
penen.

Ook Habbekrats heeft een jaar lang 
leren vechten tegen Corona, samen 
met kinderen over heel Vlaanderen 
en Brussel en geleerd hoe veerkracht 
als wapen kan worden gebruikt om 
op korte tijd duurzame resultaten te 

EEN VERHAAL OVER HET GEBOUW VAN 
KLEINE DENNEN TE KNOKKE-HEIST 

Kleine Dennen … een verhaal van een gebouw dat ergens begon in de jaren ’20 van vorige eeuw.

Een verhaal van een gebouw dat dui-
zenden verhalen kan vertellen, een 
gebouw dat kinderen mee groot ge-
bracht heeft, een gebouw waarin treu-
rige momenten meegemaakt werden 
maar ook heel veel mooie, blije, leuke, 
emotionele momenten. 

Het oorspronkelijk gebouw werd op-
gericht in de jaren 20 en deed dienst 
als kippenkwekerij. 

In de jaren 60 werd het door Abbé 
Froidure omgebouwd naar een voor-
ziening voor kinderen in moeilijke 
omstandigheden. Het gebouw werd 
te klein, kreeg een aanbouw en door-
heen de jaren werden er nog vaak de-
len bijgebouwd.  In 1970 werd er een 
bijgebouw opgericht en in het jaar 
1979 werd Kleine Dennen een gezins-
vervangend tehuis. 

Dat er deel na deel werd bijgebouwd 
was destijds en gezien de beperkte 
middelen de beste keuze maar tijden 

veranderen, mensen veranderen, de 
jeugdzorg verandert, de context ver-
andert, de werking verandert... We 
zetten ons meer en meer in op de 
integratie van de kinderen in het so-
ciaal leven, we investeren heel sterk 
in de context en in de opvolging van 
de scholen. We gebruiken nieuwe 
methodieken en zetten in op buurt-
vervlechting.  Dit maakt het werk veel 
intensiever maar we zijn ervan over-

tuigd dat iedereen er de vruchten van 
zal plukken op korte en lange termijn.  

De werking en het jeugdhulpland-
schap veranderde maar het gebouw 
was niet meer geschikt om mee te 
veranderen. De indeling is niet lo-
gisch en maakt het moeilijk om vol-
doende toezicht te houden. De riole-
ring brengt veel problemen met zich 
mee. Er is veel vocht in de muren wat 
uiteraard heel ongezond is. Ik kan nog 
veel schrijven over de gebreken van 
het gebouw maar dat zal ik jullie be-
sparen... 

We willen uiteraard dat de kinderen - 
kinderen die opgroeien in verontrus-
tende opvoedingssituaties – naast de 
begeleiding en de sterke ondersteu-
ning van ons team, in een veilig, ge-
zellig, net gebouw kunnen verblijven. 
Renovatie bleek niet haalbaar dus 
moest er een alternatief uitgewerkt 
worden. Samen met de architect werd 
een plan uitgewerkt. Hoofdoel was 

boeken. Het huis dat we in Brussel 
willen realiseren zet heel wat van die 
knowhow om in praktische en fysieke 
toepassingen en wordt op die manier 
een staalkaart voor iedereen die wil 
ondernemen ten voordele van kwets-
bare groepen. Het gebouw, de locatie 
in het hart van de stad, de invulling 
en de Habbekratsmethodiek (De To-
taalaanpak) beantwoordt bovendien 
nauwkeurig aan de doelstellingen 
zoals die zijn geschetst in het Be-
leidsplan Habbekrats 3.0: ‘Voluit voor 
Veerkracht’.

We zijn ervan overtuigd dat we, sa-
men met sterke publieke en private 
partners dit droomhuis kunnen ver-
wezenlijken en hopen hier zo snel als 
mogelijk mee aan de slag te kunnen 
gaan.

Chris Van Lysebetten
Algemeen Coördinator  

Habbekrats vzw.

Huidig gebouw Kleine Dennen
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EEN MOOI 
PAASGESCHENK

Dankzij de vrijgevigheid van 
chocoladefabrikant Neuhaus, 
heeft de Federatie Froidure 
120 kg kilo chocolade Paasei-
eren kunnen verdelen onder 
de kinderen van onze instellin-
gen. Het heeft 1200 kinderen 
een straaltje zon en een beetje 
hoop gebracht. In naam van al 
deze kinderen, willen we de fir-
ma Neuhaus hiervoor dan ook 
uitdrukkelijk bedanken!
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Dit nummer wordt U gratis aangeboden.
Wij rekenen op uw vrijgevigheid om
onze actie te steunen.
Fiscaal attest voor giften vanaf 40 €.
Als lid van de Vereniging voor Ethiek in de 
Fondsenwerving, en van Donorinfo, verzekeren 
wij u transparante rekeningen en toegang tot 
informatie.

een logisch gebouw dat toekomsti-
ge veranderingen in onze werking en 
in de jeugdzorg in het algemeen kan 
opvangen. Bijkomend doel was een 
plan uitwerken met minimale impact 
op de kinderen en op onze werking 
door, indien mogelijk, niet te moeten 
verhuizen gedurende de periode van 
de werken.

De context, de kinderen en het perso-
neel zijn sterk betrokken geweest in 
het proces dat leidde tot volgend plan 
van de architect: 

- Het bijgebouw (kamertraining en 
bezoekruimte) wordt afgebroken

- Op dit deel wordt de nieuwbouw 
geplaatst waarbij alle functies ver-
vat zijn in één gebouw.

Nieuwbouw straatzijde

Nieuwbouw tuinzijde

- Als de nieuwbouw klaar is, verhui-
zen we naar dit gebouw.

- Na de verhuis wordt het oorspronke-
lijk gebouw afgebroken en wordt er 
op deze plaats een tuin aangelegd. 

Een nieuw gebouw kent uiteraard een 
serieus prijskaartje. Er werd een dos-
sier opgemaakt bij het Vlaams Infra-
structuurfonds voor Persoonsgebon-
den Aangelegenheden, en we kregen 
onze goedkeuring én een subsidie. 
We hebben ondertussen enkele gif-
ten ontvangen, waaronder ook de gift 
van de Federatie Froidure waarvoor 
wij ongelooflijk dankbaar zijn.

We kunnen een plan uitwerken maar 
zonder financiële steun van organisa-
ties zoals de Federatie Froidure is de 
bouw van een nieuwe Kleine Dennen 
niet haalbaar.

Daarom vanuit het diepste van ons 
hart, DANK U WEL vanwege alle kin-
deren en alle medewerkers van Kleine 
Dennen!

Veronique Vergucht
Afdelingsdirecteur Kleine Dennen, 

afdeling van De Patio vzw


