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1. Goedkeuring vorige verslagen 

Vorig verslag 28/10/2021 wordt goedgekeurd. 

2. Situering: Duurzaam solidair zijn met het Zuiden, een uitdaging voor de jongeren 

van D'Broej - Centrum West (Live your life) – D’Broej vzw, Deelwerking Centrum 

West  

Met het project “Duurzaam solidair zijn met het Zuiden, een uitdaging voor de jongeren van 

D’Broej – Centrum West” wil D’Broej vzw – Centrum West tieners en jongeren bewust maken dat 

zij door hun kleinere en grotere acties een verschil kunnen maken. De bedoeling is dat zijn hun 

consumptiegedrag vanuit deze ervaring in vraag stellen en veranderen. 

In een intensief voortraject zullen de tieners zich informeren over de situatie van weeskinderen 

in de streek van Marrakech en in Marokko. Er wordt voldoende aandacht besteed aan de 

fundamentele rechten van het kind. 

Het hoogtepunt van het project is een korte inleefreis tijdens de krokusvakantie in Tahanaout. 

Hier worden de jongeren in contact gebracht met de weeskinderen en zullen ze instaan voor 

pedagogische en educatieve activiteiten. Zij zullen meewerken aan de verdere logistieke uitbouw 

van het weeshuis en ook huiswerkondersteuning geven in het plaatselijk schooltje. 

De groep bestaat uit elf jongeren (meisjes en jongens). Zij komen allen zelf uit precaire situaties 

en sommige van hen hebben een niet evident schoolparcours achter de rug. 

Het gebrek aan schoolmateriaal blijkt één van de grootste noden te zijn. De jongeren zullen 

fondsen en materiaal hiervoor inschakelen. Ze zullen ook ervoor zorgen dat dit op jaarlijkse 

wijze gebeurt.  

Het initiatief is er gekomen op vraag van de jongeren. Zij hebben spontaan verwezen naar hun 

thuisland en de situatie van de kinderen ter plaatse.  

De totale projectkost bedraagt 9.870 euro. De deelnemers leveren een bijdrage van €1.650,00, via 

verschillende acties verzamelen de jongeren 1.500 euro. Dit project ontvangt ook een subsidie 

van 800 euro van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. D’Broej vzw Deelwerking Centrum West 

vraagt aan de VGC een subsidie van €5.000 aan. 



3. Advies: Duurzaam solidair zijn met het Zuiden, een uitdaging voor de jongeren 

van D'Broej Centrum West (Live your life) – D’Broej vzw, Deelwerking Centrum 

West  

De jeugdraad vindt het een straf project en mooi dat jongeren zich engageren. De inleefreis zal 

een zeer grote een impact hebben op de jongeren.  

De doelgroep is duidelijk omschreven. De jeugdraad vindt het positief dat, de zin om dit project 

te realiseren, vanuit de jongeren zelf komt. 

De samenwerkingen met de aangegeven partners kunnen een meerwaarde zijn voor het project, 

maar de jeugdraad vindt dat het voor en na traject onvoldoende uitgewerkt is in het dossier.  

De uitgaven zijn niet buitensporig of problematisch, maar algemeen is de begroting niet 

concreet genoeg.  

De jeugddraad mist een concrete uitwerking van het project om de gehanteerde methode 

volledig te beoordelen. Het project wordt weinig planmatig uitgewerkt. De jeugdraad vraagt zich 

af in welke mate de betrokken jongeren ervaring hebben met het geven van 

huiswerkbegeleiding. Hebben de jongeren hierrond een opleiding gevolgd? 

De jeugdraad suggereert om samen te werken met organisaties (NGO’s) die specifiek financiële 

middelen vrijhouden voor inleefreizen van jongeren. 

De jeugdraad concludeert dat het idee, het potentieel en de algemene doelstellingen zeer 

geloofwaardig zijn, maar dat hele uitwerking van het dossier inclusief voor en na traject 

onvoldoende uitgewerkt is om de doelstellingen te behalen en geeft daarom een negatief advies. 

4. Brief schoolvakanties 

Tijdens de laatste vergadering van de werkgroep werd er afgesproken om een brief te schrijven 

naar de Nederlandstalige en Franstalige minister van onderwijs. 

Op deze brief is er feedback gekomen, Neal past de brief aan op basis van de feedback.  

Vanuit de jeugdraad moeten we een positie innemen. We hebben een afgedekt eenduidig 

standpunt nodig.  

Er is ook een 2de discussie nodig om ons uit te spreken over de leerachterstand die de kinderen 

kunnen oplopen. Hiervoor hebben we nog geen algemeen standpunt.  

5. Dalend aantal aanwezigheden WG Beleid + dalend aantal ingediende projecten 

 

- Vragen aan de afwezigen wat hun reden zijn om niet te komen.  

- Doodle maken om een moment te prikken in februari. 

- Extra aandachtspunt voor het nieuwe jaar 

 

- Gevoel van de werkgroep dat er een dalende lijn is in de ingediende projecten. Het gevoel 

klopt. 

- Communicatie als aandachtspunt 



- Corona kan een factor spelen 

 

= blijven inzetten op communicatie, afwachten maar blijven monitoren en binnen een 

jaar dezelfde oefening maken om te evalueren.  

 

Jeugdraad XL → 11/01 om 18u00 @ TBA 

WG Beleid → Doodle 


