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Op 27 januari was iedereen present

( de kinderen, het personeel, de raad van

bestuur, de burgemeester, de donateurs )

om samen het vertrek van Dominique

Verweire als directrice te vieren,

na 40 jaar ononderbroken trouw aan de

kinderen en hun families.

Tevens werd Laurent Pollet voorgesteld als

haar opvolger, om met veel dynamisme en

ervaring dit spannend avontuur verder te

zetten.

Met een mix aan emoties en ongeduld kijkt

het personeel uit naar deze nieuwe

opportuniteit, synoniem van vernieuwing

en frisse energie.

Hoe toevallig kan het zijn dat we begin

januari een brief ontvingen van een

ex-jongere uit onze opvang, nu 43 jaar,

waarin we het volgende lezen:

"Goedendag beste kinderen.

Mijn naam is Nancy.

Jullie kennen me niet, maar we hebben wel

iets gemeen: ook ik heb, net zoals jullie,

gewoond in Les Petits Sapins in Waterloo.

Ik wil jullie een Gelukkig Nieuwjaar toewensen,

en jullie op het hart drukken om te genieten

van de pauzeknop die jullie in dit huis wordt

aangeboden.

Tracht te genieten van het leven en de rust

die jullie hier vinden, en geef het een plaatsje

in je hoofd, in je hart.

Jullie hebben allen recht op een betere

toekomst en op de mogelijkheid om dat ook

waar te maken.

Geloof in de dag van morgen, uw toekomst

hangt af van U en de keuzes die je maakt.

Het leven is niet alleen lijden,

maar biedt je ook mooie dagen.

Van harte,

Nancy"

Deze brief onderstreept het belang van een

goed opvangtehuis.

Daarom is het belangrijk om te

benadrukken dat onze manier van

werken niet mogelijk zou zijn zonder

de steun van onze donateurs.

We krijgen onvoldoende middelen en

het is dank aan deze steun dat we de

kinderen waar we ons over ontfermen

net dat ietsje meer kunnen bieden.

Dat ietsje meer dat hen toelaat om

zich evenwaardig aan hun

leeftijdsgenoten te beschouwen,

en om het nodige vertrouwen in zich te

dragen om de toekomst met sereniteit

tegemoet te zien.

Ook Giovanna wil getuigen over haar

jaren die ze heeft doorgebracht bij

Les Petits Sapins in Waterloo.

"Ik denk veel aan jullie, aan dat prachtig

huis waar ik de regels van het leven heb

geleerd die ik vandaag toepas in mijn huis

en voor mijn kinderen.

Het vertrouwen, de regelmaat, het respect,

de hygiëne, de verdraagzaamheid, het

zichzelf overtreffen, zovele waarden die in

mij zijn gegrift. Ik heb nu een bijhuis van

mijn onderneming geopend.

Les Petits Sapins waren voor mij een

opvang, een warme thuis, een loopbrug en

dat alles was voor mij een springplank!

Bij elke twijfel denk ik aan de opvoeding die

ik hier gekregen heb, en welke ik nooit bij

mijn ouders zou gehad hebben.

Mijn verblijf bij Les Petits Sapins heeft mijn

leven gered.

Giovanna"

Een bladzijde wordt omgedraaid,

het volgende wordt al beschreven.

De kinderen zijn er nog steeds.

Bedankt aan ieder van jullie

Dominique Verweire

afscheidnemende directrice

Wie zijn we?

Les Petits Sapins in Waterloo is een

dienst voor residentiële opvang, gesticht

in 1982, en is erkend voor de opvang van

15 jongeren tussen 3 en 18 jaar.

Deze jongeren worden aangebracht door

de diensten van jeugdzorg,

jeugdbescherming of de jeugdrechtbank,

als gevolg van ouderlijk falen

(alcoholisme, psychiatrische

problemen, ...).

Haar missie is de kinderen op te vangen

met het oog op de reïntegratie in hun

familie, en hen een adempauze te

bezorgen en even tot rust te laten komen.
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Feestelijke avond bij Les
Petits Sapins in Waterloo !

Les Petits Sapins

waren voor mij een

opvang, een warme

thuis, een loopbrug

en dat alles was

voor mij een

springplank!

Spullenhulp, 85 jaar
sociaal engagement

Dominique Verweire,

40 jaar directrice
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Beste lezer en sympathisant van de Federatie

Froidure,

In haar jaarlijks verslag stelt de Koning

Boudewijn Stichting vast dat 40% van de vzw’s

hun financiële situatie zag verslechteren in

2022 en dit hoofdzakelijk als gevolg van de

energiecrisis en de daarmee samenhangende

losgeslagen inflatie.

Een even groot deel van de vzw’s stelt een

afname vast van giften van particulieren en

vreest dat deze trend zich in 2023 zal

voortzetten.

Steeds meer verenigingen (39% in 2022 t.o.v.

31% in 2021) putten uit hun financiële reserves,

om zo goed en zo kwaad als het kan stand te

houden.

Ook onze Federatie zit in dat scenario,

na tegenvallende inkomsten uit onze giften over

het afgelopen jaar.

Conclusie:

Na de Covid-19-pandemie, waarvan de gevolgen

nog steeds voelbaar zijn, is het nu de inflatie

en de gevolgen van de oorlog die de financiële

basis van de vzw’s verzwakt en hun

toekomstperspectieven onder druk zet.

Nochtans verdient onze Federatie het meer dan

ooit om gesteund te worden!

In deze moeilijke tijd spelen onze voorzieningen

en diensten een sleutelrol in de opvang van de

kansarme kinderen en hun families, waarvan

het aantal toeneemt als gevolg van de

opeenvolgende crises.

Ze creëren banden, zorgen voor menselijke

warmte en versterken het sociale weefsel.

Hun rol is op heel wat niveaus fundamenteel.

Ze bevorderen het samenleven en creëren

beweging in de samenleving, reflectie en

solidariteit.

U kan daartoe bijdragen door uw gift.

Die steun creëert de warme verhalen

die U in dit nummer kan lezen.

Hartelijk dank hiervoor,

Vrolijk Pasen!

Johan Christiaens

Secretaris-generaal

EDITO

Le journal de la Fédération Froidure

Jeugdcentrum SCRATCH feestelijk
geopend op het Kiel in Antwerpen!

Op zaterdag 4 februari is

jeugdcentrum Kiel feestelijk

omgedoopt tot SCRATCH.

De nieuwe naam en het nieuwe

aanbod werden op de feestelijke

opening bekendgemaakt. In opdracht

van stad Antwerpen startten

Habbekrats, Battle Droids en Kras

met dit nieuwe project op het Kiel.

De drie organisaties creëerden,

door hun krachten te bundelen,

een inspirerend open huis en urban

ontmoetingsplek voor, door en met

de jeugd.

De nieuwe naam, SCRATCH, en het

nieuwe concept werden samen met

de jongeren en de buurt, tijdens het

openingsfeest en onder grote

belangstelling bekendgemaakt.

Kinderen en jongeren konden er

deelnemen aan verschillende

workshops, en zo proeven van het

uitgebreide aanbod dat Habbekrats,

Battle Droids en Kras creëerden.

Door elkaar aan te vullen willen deze

drie organisaties, met steun van stad

Antwerpen, op het Kiel een nieuw

verhaal schrijven.

Schepen voor jeugd Jinnih Beels:

“Dat nieuw verhaal werd niet alleen voor

jongeren geschreven, maar ook door en

met hen. Zowel de voorwaarden voor

de invulling als de naam werden mee

door hen bepaald. Zo kan elk kind en

iedere jongere er zijn plek en

ontspanning vinden, of dat nu is voor

beweging, welzijnsondersteuning of

ontmoeting. Ook de buurt zal er gebruik

kunnen maken van de ruimte, op die

manier wordt SCRATCH een open huis

voor zowel de jongeren als voor de hele

wijk.”

Uitgebreid aanbod

SCRATCH biedt een laagdrempelig en

gevarieerd aanbod. Elke woensdag,

vrijdag en zaterdag zal SCRATCH een

gezellige ontmoetingsplek vormen

voor jeugd uit de buurt.

De 'straat' en de 'village' vormen een

open huis waar alle kinderen en

jongeren welkom zijn om te komen

spelen, sporten of gewoon zonder

zorgen samen te komen in een

warme omgeving.

De overige dagen organiseren ze bij

SCRATCH een vrijetijdsaanbod in

groepsverband. Daarnaast starten er

ook uiteenlopende lessenreeksen

waar kinderen en jongeren gratis

kunnen proeven van nieuwe

activiteiten zoals skaten, freestyle

hiphop dans, dj-ing, afrodans,

graffiti,…

SCRATCH

‘SCRATCH’, een naam die verwijst

naar een veelgebruikt Engels

gezegde: ‘starting from scratch’, wat

zoveel betekent als vanuit niets

opnieuw iets waardevols opbouwen.

Met SCRATCH wil men een nieuw

verhaal schrijven op het Kiel,

één waarbij elk kind en elke jongere

zich thuis voelt, geïnspireerd kan

worden en deel kan uitmaken van een

groter geheel.

"Want er zijn heel wat jongeren te

bereiken in de buurt. Hier wonen

ongeveer zevenduizend jongeren.

Zij zijn de human battery van de stad,

als we hen veel bieden, krijgen we ook

veel terug”, zegt Dries Boeye van

Habbekrats.

Voor, door en met jongeren

Het nieuwe project is nog volop in

opbouw en bevindt zich nu in een

eerste try-out fase.

Habbekrats, Battle Droids en Kras

gaan nu samen met de kinderen en

jongeren, die een centrale rol spelen,

verder werken aan een inspirerend

aanbod. Ze doen dit ook in nauwe

samenwerking met de buurt. De jeugd

krijgt ook inspraak bij het ontwerp

van een logo en een nieuwe huisstijl.

"De jongeren zijn de

human battery van

de stad, als we hen

veel bieden, krijgen

we ook veel terug..."

Habbekrats in
Antwerpen

Voor Habbekrats is SCRATCH een

tweede grote jeugdcentrum in

Antwerpen.

Reeds sinds 2007 heeft de dienst met

‘FOR TEENS’ een grote werking in de

historische binnenstad meer bepaald

in de volkswijk Sint-Andries.

Een voormalige stoomwasserij werd

er omgevormd tot een multi-

disciplinair en kwaliteitsvol

jeugdcentrum van 2000 m².

FOR TEENS herbergt onder meer een

overdekte speelhal,

een jongerenrestaurant,

een studio en een sportkelder.

Al 15 jaar lang vinden de meest

kwetsbare kinderen en jongeren van

de stad er een geïntegreerd aanbod

van vrije tijd, vorming en

hulpverlening.

De werking heeft een enorm goede

reputatie zowel bij de Stad Antwerpen

als bij de jeugd zelf.

Ook heel wat kinderen en jongeren uit

de omliggende stadswijken zoals het

Kiel vonden in FOR TEENS

vriendschap, warmte en respect.

Het waren deze jongeren zelf die

Habbekrats vroegen om zich

kandidaat te stellen voor een nieuwe

werking op het Kiel.

Info: www.habbekrats.be
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Project in de kijker : 't Laar in Brugge

Juillet - Août - Septembre 2022

We nodigen u graag uit op de gratis

juridische infosessie ‘Hoe kan ik, naast‘Hoe kan ik, naast

familie en vrienden, ook schenkfamilie en vrienden, ook schenken ofen of

nalaten aan een goed doel?’nalaten aan een goed doel?’

Tijdens deze infosessie krijgt u alle

informatie met betrekking tot de

verschillende soorten testamenten, het

opmaken van een testament, het opnemen

van één of meerdere goede doelen in uw

testament en de belangrijkste stappen die

u hiervoor moet nemen.

Indien u dit wenst kan u vooraf bij een

juridische expert terecht voor een gratis

individueel adviesgesprek

(max 2 personen max 20 minuten),

en dat in alle discretie.

Praktische informatie

Donderdag 25 mei 2023 in de Koningin

Elisabethzaal, Carnotstraat 4,

2018 Antwerpen.

Spreker is Lars Everaert, jurist van

Testament.be

Programma :

13u: deuren open

13u tot 14u30: mogelijkheid tot 20

minuten gratis individueel advies bij een

juridische expert

14u30 tot 15u45: juridische infosessie

‘Schenken en nalaten aan het goede doel’

15u45: genieten van een hapje en een

drankje

Reserveren voor zowel de infosessie als

het adviesgesprek is noodzakelijk.

Inschrijven kan via infodesk@froidure.be

of op 0474/312.555

Indien u 20 min gratis individueel advies

wenst te boeken gelieve het uur te

specifiëren: 13u/13u20/13u40/14u.

Wij kijken er naar uit u te mogen

verwelkomen.

Wie zijn we?

't Laar is een O.O.O.C.:

een onthaal-, observatie- en

oriëntatiecentrum, afdeling van

vzw De Patio in Brugge.

Wij zijn werkzaam binnen het agentschap

Opgroeien. Sinds 1981 staat 't Laar in voor

de begeleiding en opvang van jongeren.

In 2022 hebben we ons huis verbouwd en

onze werking grondig vernieuwd.

We willen hiermee nog beter inspelen op

de huidige vragen.

Wij begeleiden jongens, tussen 12 en

21jaar, en hun ouders.

Je kan rechtstreeks bij ons terecht of

aangemeld worden door een andere dienst

zoals het CLB, het

Ondersteuningscentrum Jeugdzorg,

de sociale dienst van de jeugdrechtbank,

het CAW…

Je kan bij 't Laar terecht wanneer je als

jongere nood hebt aan een klankbord of

een andere, neutrale mening.

Soms heb je nood aan opvang.

Soms heb je als ouder nood aan

ademruimte, nieuwe inzichten en

perspectieven.

Soms heb je als hulpverlener nood aan

overleg, feedback, handvaten of

diagnostische steun.

Ambulant of residentieel...

Bij een ambulante diagnostiek is er

wekelijks contact.

We plannen individuele gesprekken en

gezinsgesprekken.

We spreken af in ons centrum maar

kunnen ook bij de jongere langskomen.

Indien gewenst wordt schoolbegeleiding

aangeboden of deelname aan

groepsactiviteiten.

Indien de situatie thuis moeilijk houdbaar

is, kan ook geopteerd worden voor een

residentiële diagnostiek, een tijdelijk

verblijf in onze leefgroep of studio.

Tijdens een verblijf in onze leefgroep

stimuleren en begeleiden we de contacten

met thuis.

In de weekends kan de jongere naar huis.

Ook school en vrijetijdsbesteding kunnen

worden verdergezet.

't Laar beschikt ook over een bed voor

crisisopvang.

Contactgegevens :

www.depatiovzw.be

hetlaar@depatiovzw.be

050/33.78.80

DE FEDERATIE FROIDURE

ONDERSTEUNT OOK IN 2023 DE

WERKING VAN 't LAAR

Het woonhuis van 't Laar heeft in 2022

een ware facelift gekregen. Niet enkel de

aanblik is mooi, maar vooral het extra

comfort van de dubbele beglazing is een

echte meerwaarde.

Dankzij U, beste lezer, beste donateur,

heeft de Federatie Froidure deze werken

mede gesubsidieerd voor een bedrag

van 4.000€. We betaalden ook 1.1125€

als vrijetijdsbudget voor de jongeren.

En wat plannen we als steun voor 2023?

Omwille van personeelstekort is de

werking in 2022 een tijd opgeschort,

maar nu is het team uitgebreid met een

aantal nieuwe,enthousiaste krachten en

de leefgroepwerking weer operationeel !

Tijdens de sluitingsperiode is er van de

nood een deugd gemaakt en hebben de

kamers van de jongeren een serieuze

opfrisbeurt gekregen.

Een resultaat waarop 't Laar terecht

trots mag zijn. Deze opfrissing was

hoognodig, maar niet evident met de

geringe middelen.

Nu er terug wat meer jong leven in huis

is, blikt 't Laar uiteraard vooruit naar

een verbeterde leefgroepwerking en

dagbesteding.

Want naast het voldoen aan de

dagelijkse basisbehoeften in de

leefgroep wensen zij extra in te zetten

op actieve, creatieve en verbindende

begeleidingsvormen waarbij de jongeren

een duwtje in de rug krijgen om zich

verder op een positieve en veerkrachtige

manier te ontwikkelen en mee vorm te

geven aan hun toekomstperspectief :

het inzetten op creativiteit en activiteit

ondersteunt het mentaal welbevinden

van de jongeren fundamenteel.

Daarom wil 't Laar de kelder ombouwen

en inrichten tot een creatieve ruimte,

met een ‘creativecorner’ en een ‘music

corner’

De Federatie Froidure wil de realisatie

van dit project financieel ondersteunen

door het subsidiëren van aankopen van

het benodigde materiaal.

Wil U specifiek aan dit project bijdragen,

vermeldt dan zeker bij uw gift

"ondersteuning project 't Laar"

Van harte dank voor uw bijdrage!

Soms heb je als

jongere nood aan een

klankbord of een

andere, neutrale

mening.

Soms heb je nood aan

opvang...

Twee snoezelkamers voor
het Instituut Louis-Marie!

We zijn fier U een afgewerkt project te

kunnen tonen, waarvoor U ons de middelen

hebt geschonken !

De Federatie Froidure heeft vorig jaar

20.000€ bijgedragen in de realisatie van

twee snoezelkamers voor de kinderen van

het Instituut Louis-Marie in

Thy-le-Château.

De verwenruimtes bevinden zich in twee

speciaal daartoe ingerichte containers.

Snoezelen (ook wel zintuigactivering of

sensomotorische stimulatie genaamd) is

een activiteit die aangeboden wordt aan

mensen met een, meestal ernstige of zeer

ernstige, verstandelijke of fysische

beperking.

De persoon wordt gedurende kortere of

langere tijd in een ruimte gelegd, waar

gedempt licht, zachte muziek, geuren en

meubilair dat een ontspannen houding

toelaat, zoals een zitzak, een kalmerende

invloed uitoefenen.

U kan zich het geluk van de kinderen

inbeelden, wanneer ze zich hier kunnen

ontspannen, en dat alles dankzij uw gift!

Ze danken U hiervoor van ganser harte...

Uitnodiging gratis infosessie
Een zorgeloos
testament voor
het goede doel
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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.

Wist je dat ... ?
Elke gift vanaf 40€ (op jaarbasis) geeft recht op een

fiscale aftrek van uw belastingen.

Zo zal een gift van 100€ U uiteindelijk maar 55€

kosten,

of een gift van 50€ zal U maar 27.5€ kosten.

U ontvangt uw fiscaal attest in de loop van het

kalenderjaar volgend op de datum van uw gift.

Spullenhulp : 85 jaar aan sterke sociale ambitie...
Spullenhulp, alom bekend als historische

actor tegen de sociale uitsluiting en

armoede in België, heeft zijn 85ste

verjaardag gevierd.

Ondanks de verliezen door de

Coronacrisis blijft de onderneming in

tweedehandsspullen zijn economische

activiteit combineren met een sterke

sociale ambitie.

"Tweedehands is geen nieuwe

consumptievorm, maar een meer dan

noodzakelijke en toekomstgerichte

oplossing" bevestigt Emmanuel Bawin,

directeur-generaal van Spullenhulp. "Wat

wel nieuw is, is dat tweedehands een echte

rage is geworden."

Door haar populariteit bereikt de

tweedehandsmarkt een veel bredere

categorie van consumenten dan

voorheen.Deze omwenteling stelt

Spullenhulp in staat om nog meer

sociale acties te ondersteunen.

Elke gegenereerde euro wordt opnieuw

geïnvesteerd in de opvang van daklozen,

de vorming van of de sociaal-

professionele herintegratie van personen

die mijlenver staan van de arbeidsmarkt.

"Elke dag werken hier 1.000 medewerkers,

vrijwilligers, stagiairs of loontrekkenden

aan de ophaling of de verkoop van onze

spullen, of in de keuken van Spullenhulp."

Een circulair model

De laatste jaren wordt de

tweedehandssector geconfronteerd met

de opkomst van grote online platformen

in tweedehandsspullen. Een omslag die

een betreurenswaardige milieukost met

zich meedraagt.

"Bij Spullenhulp verdedigen we een

circulaire tweedehandsmarkt" verzekert

Emmanuel Bawin. "Hoe korter de

recyclageketen, hoe minder milieu-impact.

Hoewel we in dezelfde sector actief zijn,

zien we dat Vinted of andere fast-fashion

merken die hun cliënteel reductiebonnen

aanbieden in ruil voor het terugbrengen

van kledingstukken, een model

ondersteunen dat leidt naar

overconsumptie van kledij.

Idealiter moet de economische activiteit

rondom tweedehands ten goede komen

van actoren die een echte sociale impact

hebben op lokaal niveau. Daarom ook

blijven we erop hameren dat iedereen kan

bijdragen aan de sociale economie, onze

klanten zowel als de mensen die ons

tweedehandsspullen schenken."

Vertaald naar een artikel van Marie-Flore

Pirmez, Mediaplanet

Spullenhulp wint de
Trends Global Impact
Award 2022 !

We zijn fier U te melden dat Spullenhulp

de Trends Global Impact Award gewonnen

heeft. Deze onderscheiding wordt

uitgereikt door Trends en viert

ondernemingen die een positieve impact

hebben en een duurzame waarde creëren.

Bij Spullenhulp is de impact niet het

eindstation, het is vooral de weg er

naartoe: allen tesamen en in diversiteit.

Het is anders samenleven, voor een

rechtvaardigere et meer solidaire wereld.

Vereenvoudig de fiscale afwerking van uw gift
De FOD Financiën biedt vanaf dit jaar

de mogelijkheid om een gift te

registreren via het nationaal nummer

van de donateur.

Hierdoor zal uw gift automatisch

geregistreerd staan op uw

vooringevulde belastingsaangifte en

riskeert U niet meer de belastingsaftrek

mis te lopen omdat U de gift vergeet in

te vullen.

Het vermijdt ook het onvermijdelijk

fenomeen van per post verstuurde

attesten die verloren geraken of in een

verkeerde brievenbus belanden.

Wil U van deze mogelijkheid gebruik

maken, gelieve dan uw nationaal

nummer te vermelden bij uw

eerstvolgende gift.

Hebt U dit jaar reeds een gift gedaan,

dan kan U ons uw nationaal nummer

bezorgen via mail op

infodesk@froidure.be.

Vergeet uiteraard niet uw naam,

voornaam en volledig adres erbij te

vermelden zodat we het nationaal

nummer aan de juiste persoon kunnen

linken.

Hebt U moeite met mailen, dan kan U

ons de gegevens ook bezorgen op het

telefoonnr van ons secretariaat

0484/24.36.65.
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