
Eind vorig jaar lanceerde het Agentschap een projectoproep in het kader van haar nationale 

projectfinanciering (begrotingsartikel 533.01 ten bedrage van 921.574 euro). Deze oproep kende een 

groot succes, er kwamen maar liefst 66 projectaanvragen binnen voor een totaalbedrag van iets meer 

dan 4,2 miljoen euro. 

Uiteindelijk werden 19 projecten door het Selectiecomité weerhouden. 

- Verhoging deelname asielzoekers aan maatschappelijk leven (NEW);

- Tegemoetkomen aan de specifieke opvangnoden en behoeften van kwetsbare doelgroepen;

- Versterken kennis asielzoekers inzake waarden en normen van de Belgische samenleving (NEW);

Deze verschillende projecten geraken intussen stilletjes aan op kruissnelheid. Opdat jullie, als 

opvangstructuren maximaal op de verschillende initiatieven een beroep zouden kunnen doen, 

bezorgen we jullie bij deze graag een overzicht. 

Projecten in het kader van de 
nationale projectoproep 2017

Projecten per thema
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Prioriteit I : Verhoging deelname asielzoekers aan maatschappelijk leven

Prioriteit II : Tegemoetkomen aan de specifieke opvangnoden en behoeften van kwetsbare doelgroepen

Prioriteit III : Versterken kennis asielzoekers inzake waarden en normen van de Belgische samenleving
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Projectuitvoerder
The Belgian Cricket Federation 

Website van het project
http://www.cricket-belgium.com/

Begin en einddatum van het project 
01/03/2017 tot 31/12/2017

Geografisch bereik
Het project richt zich op de aangesloten cricket clubs in België en de opvangstructuren die zich in de buurt

bevinden. Er zijn cricket clubs over het hele land: 

Wat is de doelgroep van dit project?
Asielzoekers (+11j) uit collectieve opvangstructuren in Regio Noord en Zuid.

Doelstelling van het project
- Bieden van een positieve dagbesteding  aan asielzoekers via activiteiten en toernooien

- Faciliteren  van de toegang tot cricket clubs voor asielzoekers

- Vertrouwd maken van cricket clubs met dit doelpubliek

Voornaamste activiteiten van het project
- Organiseren crickettoernooien voor collectieve opvangstructuren in Regio Noord en Zuid

- Aanbieden van coach opleidingen en scorer cursussen aan medewerkers van collectieve opvangstructuren 

- Bezorgen van cricket kits aan opvangstructuren

- Informeren van cricket clubs inzake de specificiteit van asielzoekers-doelpubliek 

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur een bewoner naar dit project toeleiden?
Om een geografisch evenwicht te bewaren zal er vanuit de Cricket Federatie contact opgenomen worden met 

opvangstructuren. De eerste contact-name verloopt daarbij steeds via de Fedasil-projectopvolger

Het is wel steeds mogelijk om direct contact op te nemen met een lokale cricket club in de buurt. 

De verschillende clubs vind je op:

http://www.cricket-belgium.com/

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd doorgeven 
worden aan de Fedasil contactpersoon voor het project:
Thierry Bonamis   (e-mail: Thierry.Bonamis@fedasil.be)

Cricket: A stepping Stone
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Projectuitvoerder
CRéSaM asbl

Website
www.cresam.be (thématique « exil »)

Begin- en einddatum van het project
van 01/02/2017 tot 31/12/2017

Geografisch bereik
Regio Zuid

Wat is de doelgroep van dit project?
Leraars en onderwijzers van de DASPA-klassen in regio zuid.

Doel van dit project
-De onderwijzers de kans geven om te overleggen over gemeenschappelijke problemen;
-De onderwijzers de mogelijkheden geven om hun leerlingen beter te begeleiden;
-De onderwijzers kennis laten maken met de hulpdiensten voor mentale gezondheid in hun streek;
-Een synthese maken van de aangekaarte vragen en moeilijkheden.

Voornaamste activiteiten van dit project
-Twee opleidingen/intervisies organiseren, dit wil zeggen 12 halve dagen overleg voor de onderwijzers van de 50 scholen
-Een cursus voorbereiden voor de deelnemers
-Een synthese maken van deze 12 halve dagen overleg

Hoe kan een geïnteresseerde structuur een bewoner naar dit project toeleiden?
Niet van toepassing

Positieve of negatieve feedback in verband met het project en/of ter verbetering van het project mag altijd 
doorgegeven worden aan de projectopvolger van Fedasil: Celine Navarro  (Celine.navarro@fedasil.be)

Hulp voor onderwijzers DASPA-klassen
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Projectuitvoerder
Domus Medica vzw

Website van het project
www.domusmedica.be

Begin- en einddatum van het project
van 01/03/2017 tot 31/12/2017

Geografisch bereik
Regio Noord

Wat is de doelgroep van dit project?   
Huisartsen in Vlaanderen en Brussel

Doelstelling van het project:
Informeren huisartsen over de thematiek van asielzoekers (praktijkvoering, preventie, pathologiën, 

administratieve procedures) zodat er een betere zorg geboden kan worden

Voornaamste activiteiten van het project: 
- Opmaak van een LOK-pakket ‘Huisarts en Asielzoeker’ (nodenbepaling, aftoetsing, samenstelling)
- Organiseren van Train- the-Trainer om opleiding rond dit pakket 
- Testfase  waarbij enkele opgeleide trainers tijdens 3 lokale  huisartsenbijeenkomsten huisartsen opleiding 
geven, gevolgd door evaluatie van het pakket en bijsturen waar nodig
- Uitrollen project naar andere huisartsenbijeenkomsten om zodoende +/- 450 huisartsen te bereiken

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur een bewoner naar dit project toeleiden?
Niet van toepassing voor dit project

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd doorgeven 
worden aan de Fedasil projectopvolger: Anne-Marie Hoogewys (Anne-marie.hoogewys@fedasil.be)

LOK “Huisarts en Asielzoeker”
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Projectuitvoerder
Internationaal Comité

Website van het project
http://icvzw.be/page/refugee-unite

Begin- en einddatum van het project
van 01/03/2017 tot 31/12/2017

Geografisch bereik
Provincie Limburg 

Wat is de doelgroep van dit project? 
Het project richt zich tot individuele asielzoekers zowel als groepen die minder dan vijf jaar in België en in 

collectieve of individuele opvang verblijven.

Doelstelling van het project:
- Asielzoekers bewust maken van de kracht van het verenigingsleven
- Asielzoekers versterken in hun leiderschap en netwerken vanuit het verenigingsleven rond hen  bouwen om zo 

het integratieproces voor deze gemeenschappen van nieuwkomers vergemakkelijken

Voornaamste activiteiten van het project: 
- Toeleiden van asielzoekers naar infoactiviteiten over het verenigingsleven.
- Verhogen deelname asielzoekers aan culturele en maatschappelijk activerende activiteiten.
- Ondersteunen van asielzoekers zodat ze zichzelf en hun gemeenschap helpen verenigen, informeren, 
sensibiliseren en mobiliseren.
- Bieden van nazorg aan de na beëindiging project

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur een bewoner naar dit project toeleiden?
Er zal actief contact genomen worden door Internationaal Comité met de betrokken opvangstructuren. De eerste 
contact-name verloopt daarbij steeds via de Fedasil projectopvolger

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd doorgeven 
worden aan de Fedasil projectopvolger: Guy Aerts (Guy.Aerts@fedasil.be)

Refugee Unite
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Projectuitvoerder
KBVB – Pro League – Voetbal Vlaanderen – ACFF (Belgisch voetbal)

Website van het project
Communicatie via www.belgianfootball.be
www.proleague.be
www.voetbalvlaanderen.be
www.acff.be 

Begin- en einddatum van het project
van 01/03/2017 tot 31/12/2017

Geografisch bereik
Collectieve en Individuele opvangstructuren in Regio Noord én Zuid 

Wat is de doelgroep van dit project?
1.  Asielzoekers: zo breed mogelijk, d.w.z. zowel mannen als vrouwen, minderjarig als meerderjarig
2. Alle opvangstructuren en organisaties die vragen hebben omtrent voetbalparticipatie van asielzoekers
3. Amateur -en professionele voetbalclubs 

Doelstelling van het project
- Asielzoekers helpen bij het aansluiten en integreren in een voetbalclub.
- Voetbalclubs helpen bij het inschrijven en integreren van asielzoekers in hun club. 
- Drempels verlagen en/of wegnemen.
- Aanbieden van een dienstverlening op maat.

Voornaamste activiteiten van het project
- Ontwikkelen van een informatieve brochure voor de voetbalclubs & opvangstructuren i.v.m. de aansluiting en 
verzekering van asielzoekers.
- Organiseren van infosessies over voetbal en asielzoekers voor clubs, organisaties,… .
- Aanbieden begeleiding op maat voor clubs en opvangstructuren.
- Ondersteuning van de clubs inzake transport en materiaal. 
- Organiseren van een afsluitende en inspirerende conferentie met voorstelling van een good-practice toolkit.

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur een bewoner naar dit project toeleiden ?
Er werden reeds 2 lijsten aangelegd: één met deelnemende & geïnteresseerde clubs en één met geïnteresseerde 
opvangstructuren. Deze lijsten kunnen worden opgevraagd via integratie@footbel.com. 
Momenteel wordt nagegaan welke clubs en structuren kunnen worden gematcht om daarna de begeleiding op te 
starten. 

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd doorgeven 
worden aan de Fedasil projectopvolger: Toon Delodder (Toon.delodder@fedasil.be)

Iedereen op het veld!
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Uitvoerder
Les Scouts ASBL

Site web
www.lesscouts.be

Begin- en einddatum
van 01/02/2017 tot 31/12/2017

Geografisch bereik
Regio Zuid

Doelgroep
Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar in de opvangstructuren van Regio Zuid
Vrijwillige begeleiders (gemiddeld tussen 18 en 25 jaar) die de kinderen/minderjarigen begeleiden

Doel van dit project 
- De toegang tot scoutsverenigingen vergemakkelijken voor jonge asielzoekers of vluchtelingen, waardoor ze 
sneller deelnemen aan het verenigingsleven.

Voorgestelde activiteiten
- De aanvragen van de diensten en van derden opvolgen
- De diensten (minstens) pedagogische ondersteuning bieden aangepast aan het kader van de scouts
- De begeleiders en de rest van de omkaderende structuur sensibiliseren en opleiden
- Financiering zoeken om de toegang tot scoutisme mogelijk te maken zonder financiële drempel

Hoe kan een geïnteresseerde structuur een bewoner naar dit project toeleiden?
Indien een structuur al een contract heeft met een dienst in de buurt of over de contactgegevens van de 
verantwoordelijken beschikt, kan deze er rechtstreeks contact mee opnemen. Zo niet, kan de structuur contact 
opnemen met de federatie om de contactgegevens te laten bezorgen. Iedereen kan de federatie contacteren 
(diensten, leden, opvangcentra, verenigingen, ouders, enz.) om steun te krijgen. 
Tel 02/508.12.00 Mail: lesscouts@lesscouts.be of rechtstreeks refugies@lesscouts.be

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd doorgeven 
worden aan de Fedasil projectopvolger: Celine Navarro  (Celine.navarro@fedasil.be)

Opvang van jonge asielzoekers of vluchtelingen in scoutsverenigingen
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Projectuitvoerder
Stebo vzw

Website van het project 
pagina op www.vuurwerkt.be (in ontwikkeling)

Begin- en einddatum van het project
van 01/03/2017 tot 31/12/2017

Geografisch bereik
Provincie Limburg

Wat is de doelgroep van dit project? 
Begeleiders in individuele en collectieve opvangstructuren
Asielzoekers in individuele en collectieve opvangstructuren

Doelstelling van het project
- Via hun methodiek asielzoekers helpen een passende zinvolle dagbesteding vinden waardoor ze meer 
deelnemen aan het maatschappelijke leven.
- Trainen van begeleiders in de toepassing van deze methode 

Voornaamste activiteiten van het project
- Doorontwikkelen en testen van de begeleidingsmethode ‘Vuurwerkt’ op maat van asielzoekers
- Ontwikkelen van een trainersmap voor begeleiders met tips en tricks voor toepassing van de Vuurwerkt-
methode op maat van asielzoekers 
- Online beschikbaar maken van een trainersmap (via een login) op www.vuurwerkt.be
-  Organiseren van disseminatie-activiteiten

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur idealiter een bewoner naar dit project toeleiden?
Er zal actief contact genomen worden door Stebo met de betrokken opvangstructuren. De eerste contact-name 
verloopt daarbij steeds via de Fedasil projectopvolger

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd doorgeven 
worden aan de Fedasil projectopvolger: Guy Aerts (Guy.aerts@fedasil.be)

Een methodische opstap naar een inclusieve dagbesteding
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Projectuitvoerder
Vlaamse Atletiekliga

Website van het project
http://www.atletiek.be/club/clubondersteuning#doelgroepen

Begin- en einddatum van het project
van 01/02/2017 tot 31/12/2017

Geografisch bereik
Regio Noord

Wat is de doelgroep van dit project? 
Alle asielzoekers in collectieve opvangstructuren

Doelstelling van het project
Mensen toeleiden naar laagdrempelige initiatieven van atletiekverenigingen
Deze integratie wordt als volgt opgebouwd:
Organisatie van activiteiten op de plaats waar de doelgroep zich bevindt OF vertrekkend vanuit de plaats waar de 
doelgroep zich bevindt
Organisatie van activiteiten waar de doelgroep zich bevindt maar waar ook autochtone personen kunnen aan 
deelnemen
Toeleiding van asielzoekers naar de reguliere trainingssessies van de atletiekvereniging

Voornaamste activiteiten van het project
Voor jeugd:
Kids’ Athletics: atletiekgerichte spelvormen waarbij basistechnische vaardigheden van lopen, werpen en springen 
aan bod komen
Externe atletiekkampen
Initiatielessen atletiek 
Voor jong-volwassenen en volwassenen:
Start to run initiatieven waarbij de deelnemers evolueren van niet-sporten naar 5km lopen op eigen tempo. 
Jogactiviteiten voor meer geoefende sportievelingen
FitFree activiteiten met een conditioneel programma dat zowel indoor (circuitvorm) als outdoor kan 
georganiseerd worden.

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur een bewoner naar dit project toeleiden?
Om een geografisch evenwicht te bereiken zal er vanuit de Vlaams Atletiek liga  contact opgenomen worden met 
opvangstructuren. De eerste contact-name verloopt daarbij steeds via de Fedasil projectopvolger.
 Het is wel steeds mogelijk om direct contact op te nemen met een lokale atletiek club in de buurt. 

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd doorgeven 
worden aan de Fedasil contactpersoon voor het project: Tom Marynissen (tom.marynissen@fedasil.be)

Sociale integratie via laagdrempelige atletiekactiviteiten
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Projectuitvoerder 
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Website van het project
 www.vlaanderenvrijwilligt.be

Begin- en einddatum van het project 
van 01/05/2017 tot 31/12/2017

Geografisch bereik
Collectieve en individuele opvangstructuren Regio Noord

Wat is de doelgroep van dit project?
- Alle organisaties die met vrijwilligers werken
- Lokale besturen (en OCMW’s)
- Opvangstructuren en hun partners
- Bewoners die vrijwilligerswerk willen/kunnen doen

Doelstelling van het project
- De huidige knelpunten inzake vrijwilligerswerk door asielzoekers zijn in kaart gebracht.
- Medewerkers van de opvangstructuren zijn beter geïnformeerd over de vrijwilligerswet of kunnen de relevante 
informatie snel terugvinden.
- Medewerkers van de opvangstructuren kunnen vluchtelingen beter begeleiden om aanvrijwilligerswerk te doen.

Voornaamste activiteiten van het project
- Detectie van knelpunten  inzake vrijwilligerswerk door vluchtelingen. 
-Organiseren focusgroepen met enkele organisaties om kritische succesfactoren te detecteren.  
- Ontwerpen staalkaart van organisaties waar vluchtelingen vrijwilligerswerk kunnen doen.
- Ontwikkelen van een dossier vluchtelingen op de website
- Verspreiden van informatie in het netwerk.
- Voorzien van 1 à 2 infosessies en beknopte handleiding over de vrijwilligerswet voor medewerkers uit de 
opvangstructuren

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur een bewoner naar dit project toeleiden?
De informatie over dit project zal gecommuniceerd worden via de website/vrijwilligersdatabank: www.
vrijwilligerswerk.be

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd doorgeven 
worden aan de Fedasil projectopvolger: Nelle Lauwerysen (Nelle.Lauwerysen@fedasil.be)

Vrijwilligerswerk en vluchtelingen
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Projectuitvoerder
çavaria vzw

Website van het project
www.safehavens.be

Begin- en einddatum van het project
van 01/02/2017 tot 31/12/2017 (verderzetting 2016)

Geografisch bereik
Regio Noord

Wat is de doelgroep van dit project? 
LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) asielzoekers in individuele en collectieve opvangstructuren 
Medewerkers uit het opvangnetwerk en andere professionals die LGBT asielzoekers begeleiden

Doelstelling van het project
- Verhogen zelfredzaamheid van de doelgroep door hen te informeren over hun rechten en door hun sociale 
netwerk te verruimen.
- Versterken van de dienstverlening van medewerkers uit het opvangnetwerk, advocaten en andere professionals.

Voornaamste activiteiten van het project
- Inhoudelijke uitbreiding  van een e-learning platform voor medewerkers en andere professionals
- Organiseren van een vormings-tweedaagse voor medewerkers 
- Rekrutering en opleiden referentiepersonen onder de medewerkers 
- Organiseren van collectieve bijeenkomsten voor LGBT asielzoekers in de nabijheid van hun opvangstructuur om 
ze in contact te brengen met elkaar en met vrijwilligers uit LGBT verenigingen.
- Ontwikkelen van een online informatiebundel voor asielzoekers.

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur een bewoner naar dit project toeleiden?
De e-learning module kan doorlopen worden via http://safehavens.be/e-learning/. 
Voor de andere activiteiten (opleiding, LGBT bijeenkomsten, …) zal er actief vanuit çavaria contact opgenomen 
worden met de opvangstructuren. De eerste contact-name verloopt daarbij steeds via de Fedasil projectopvolger

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd doorgeven 
worden aan de Fedasil projectopvolger: Toon Delodder (Toon.delodder@fedasil.be)

Safe Havens
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Projectuitvoerder
Minor-Ndako

Begin- en einddatum van het project
van 01/03/2017 tot 31/12/2017

Geografisch bereik 
Gans regio Noord voor de werving van kandidaat pleeggezinnen 
Regio Brussel – Vl Brabant, West Vl, Oost Vl voor de specifieke begeleidingsondersteuning.

Wat is de doelgroep van dit project? 
Prioritaire doelgroep is NBMV jonger dan 13 jaar, die wensen opgenomen te worden in een pleeggezin. 
Aanvullende doelgroep zijn NBMV ouder dan 13 jaar die eveneens wensen opgenomen te worden in een 
pleeggezin.

Doelstelling van het project:
Pleegzorg wordt in Vlaanderen geregeld door een decreet. De uitvoering is toevertrouwd aan erkende 
pleegzorgdiensten. Zij hebben expertise op het vlak van de selectie, vorming en begeleiding van pleeggezinnen, 
het statuut en de financiering van het pleeggezin, het openvallen van een aantal rechten door de erkenning als 
pleeggezin, … 
Minor Ndako wil deze pleegzorg-expertise aanvullen met expertise rond NBMV en het cultuursensitieve aspect 
inbrengen. Daarnaast zorgt Minor- Ndako voor een nabije aanwezigheid bij de opgestarte pleeggezinnen en 
jongeren. 

Voornaamste activiteiten van het project: 
- Werven van kandidaat pleeggezinnen van diverse afkomst
- Toeleiden van NBMV naar pleegzorg
- Ondersteunen van de bestaande pleegzorgdiensten om de selectieprocedure cultuursensitief te maken en 
beter  aan de specifieke noden van NBMV te laten beantwoorden
- Ondersteunen van pleeggezin, pleegkind, pleegzorgbegeleider, voogd 
- Uitbouwen van versnelde pleegplaatsingen voor jonge NBMV
- Adviseren van het beleid en betrokken actoren

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur een bewoner naar dit project toeleiden ?
- Bij (1) nood aan info over pleegzorg in het algemeen of de aanvraagprocedure, (2) nood aan ondersteuning om 
te verkennen of pleegzorg een mogelijke piste is en (3) bij weerstand of wantrouwen bij het stellen van de vraag 
tot pleegzorg? kan contact opgenomen worden met Karen Six: 0489 29 58 01 of pleegzorg@minor-ndako.be
- Voor een aanvraag tot pleegzorg, dient de voogd doorverwezen te worden naar het Aanmeldpunt uit de regio

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd doorgeven 
worden aan de Fedasil contactpersoon voor het project: Eveline Moulart (Eveline.Moulart@fedasil.be)

Cultuursensitieve ondersteuning van pleegzorg voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
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Projectuitvoerder
NATURE vzw 

Website van het project
www.nature.be

Begin- en einddatum van het project
van 01/02/2017 tot 31/12/2017

Geografisch bereik
Nationaal. De begeleiding zal in het Nederlands en/of Engels plaatsvinden.

Wat is de doelgroep van dit project? 
NBMV en minderjarige asielzoekers > 12 jaar

Doelstelling van het project
- Creëren aan de hand van begeleidingsdagen in tocht vorm van laagdrempelig en veilig forum om heftige of zelfs 
traumatische ervaringen een plek te geven 
-Helpen van jongeren zich te ‘wortelen’ in een nieuwe omgeving 
-Kans bieden aan jongeren om veiligheid en vertrouwen te ervaren 

Voornaamste activiteiten van het project:
- Inzetten van minimaal 35 begeleidingsdagen in tochtvorm
- Uitwerken van een praktisch draaiboek voor het begeleiden van de tochten
- Bijscholen van vrijwillige en vaste medewerkers
- Inrichten van intervisie voor therapeuten
- Inrichten van 3 feedback- en evaluatiesessies met alle betrokken begeleiders
- Afstemmen aanbod aan de noden van de opvangstructuren

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur een bewoner naar dit project toeleiden?
De toeleiding naar dit project verloopt via NBMV cel –FHQ. Contact name kan telefonisch of via mail FHQ_
MENA@fedasil.be, met een duidelijke beschrijving van de noden. De NBMV cel zal oordelen of deze Time-Out 
geschikt is voor de jongere. Indien dit het geval is, zullen verdere instructies gegeven worden om aan de Time-
Out deel te nemen.

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd doorgeven 
worden aan de Fedasil projectopvolger: Tim Lagrange (Tim.Lagrange@fedasil.be)

Time Out’doors
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Projectuitvoerder
PraxisP (KU Leuven)

Website van het project
http://ppw.kuleuven.be/home/PraxisP/aanbod-kinderen-jongeren-gezinnen

Begin- en einddatum van het project
van 01/01/2017 tot 31/12/2017 (verderzetting 2016)

Geografisch bereik
Regio Noord

Wat is de doelgroep van dit project? 
Opvangbegunstigde kinderen en jongeren (niet-begeleid of in gezinsverband)

Doelstelling van het project
- Uitbouw van kinderpsychiatrische zorg binnen collaboratieve zorgnetwerken met kinderpsychiatrische diensten 
(UPC KU Leuven) en relevante zorgpartners in regio Vlaams-Brabant
- Organiseren van een duurzame samenwerking binnen die kinderpsychiatrische hulptrajecten
- Aanbieden van twee mogelijke vormen van collaboratieve zorg:

Voornaamste activiteiten van het project
- Aanbieden van twee mogelijke vormen van collaboratieve zorg:
(i) Een therapeutisch traject met een kind, jongere en (waar mogelijk) zijn gezin waar ambulante 
kinderpsychiatrische assessment, diagnostiek, en behandeling een integraal deel vormt van de therapeutische 
ondersteuning van de opvangbegunstigde binnen de projectwerking.
(ii) Een toeleiding traject waarbij de projectwerking in staat voor de doorverwijzing naar een externe 
kinderpsychiatrische zorgverlener (i.e., outreach/residentieel, UPC KU Leuven en/of YUNECO). 
- Organiseren nauw overleg tussen kinderpsychiatrische zorgverleners, de projectwerking, en andere relevante 
actoren. 

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur een bewoner naar dit project toeleiden?
De toeleiding naar dit project verloopt via de medische dienst - Regio Noord

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd doorgeven 
worden aan de Fedasil projectopvolger: Fabrice Vandenbussche (Fabrice.Vandenbussche@fedasil.be)

Collaboratieve zorgnetwerken in kinderpsychiatrische hulp
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Projectuitvoerder
SAM asbl

Website van het project
www.sam-asbl.be

Begin en einde van het project
van 01/01/2017 tot en met 31/12/2017 (verlenging 2016)

Geografisch netwerk
Regio Zuid en Noord

Doelgroep. NBMV
– NBMV met een problematisch gedrag die de orde in de opvangstructuur beïnvloedt. 
- NBMV met een problemen van fysiek of verbaal geweld
- NBMV die een zekere emotionele kwetsbaarheid vertonen
- NBMV die uit evenwicht gebracht werden door het niet-begeleid migratietraject 
- NBMV die nood hebben aan tot rust komen en zich even los te maken

Doel van het project
1. Dringende Time-Out :
Opvangen van jongeren die een probleem hebben in hun opvangstructuur
- Jongeren in een crisissituatie stabiliseren
- Jongeren die lijden identificiëren 
- Hulp bij het omgaan met hun emoties
2. Aangepaste Time-Out :
-  Relativeren van de situatie 
- Hulp bij het omgaan met hun emoties

Primaire activiteiten van het project
- Actief luisteren en een actieve aanwezigheid om snel een vertrouwensband te krijgen met de jongeren die de 
mogelijkheid biedt de situatie te stabiliseren ;
- Omgaan met situationele confrontaties met de jogneren;
- Individuele gesprekken met de referentiepersoon om de sleutelmomenten te formaliseren
- Recreatieve activiteiten (zwembad, billard, bowling ...) als een toegang om de vertrouwensrelatie te versterken, 
zodat de jongeren zich kunnen openen, uiten, ...
 - Artistieke workshops: de mogelijkheid bieden aan jongeren om intense momenten van concentratie van 
artistieke expressie te beleven door middel van het maken van schilderijen, tekeningen, graffiti ...
- Reflectie: Door het geven van praktische hulpmiddelen, de jongere in staat stellen om over zijn eigen situatie na 
te denken, zonder woorden.
- Sociaal-cultureel: de jongeren leren een situatie te relativeren van de situatie en hen anderen te leren 
aanvaarden. Verder ook hen laten nadenken over projecten en hen hun frustraties, emoties te verduidelijken. 
-Bewustwording van de jonge ...

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur een bewoner naar dit project toeleiden?
De toeleiding naar dit project verloopt via NBMV cel –FHQ. Contact name kan telefonisch of via mail FHQ_
MENA@fedasil.be, met een duidelijke beschrijving van de noden. De NBMV cel zal oordelen of deze Time-Out 
geschikt is voor de jongere. Indien dit het geval is, zullen verdere instructies gegeven worden om aan de Time-
Out deel te nemen.

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd doorgeven 
worden aan de Fedasil projectopvolger: Euphelie Hamelryckx (euphelie.hamelryckx@fedasil.be)

PAMEX
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Projectuitvoerder
Théâtre & Réconciliation

Website van het project
www.theatrereconciliation.org

Begin- en einddatum van het project
van 01/05/2017 tot 31/12/2017

Geografisch bereik
Opvangcentra regio Zuid

Doelgroep van dit project
Asielzoekers en NBMV met een bijzondere aandacht voor personen die met trauma’s kampen

Doel van dit project
- Contacten tussen deze verschillende personen via theaterworkshops en publieke voorstellingen
- Een extern network opstellen voor de bewoners
- De eerste verdeling uitvoeren van de personen die ernstige trauma’s hebben meegemaakt
- Sensibiliseren rond de problematiek van vluchtelingen via getuigenissen van de betrokken personen
 (voor de toeschouwers en lokale acteurs)

Voornaamste activiteiten van dit project
-  Theaterworkshops organiseren met de asielzoekers, samen met personen uit lokale verenigingen
- Lokale verenigingen vinden die willen deelnemen aan het project en hun publiek meenemen
- Een eindvoorstellen organiseren voor een publiek van asielzoekers en externe personen
- Een dagboek/blog bijhouden met de tekst van de voorstelling, getuigenissen,…

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur een bewoner naar dit project toeleiden?
De workshops gebeuren in centra na een preselectie. De info over het project zal op de website gepubliceerd 
worden.

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd doorgeven 
worden aan de Fedasil projectopvolger: Fabrice Vandenbussche (Fabrice.Vandenbussche@fedasil.be)

Out of the box
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Projectuitvoerder
Vlaams expertisecentrum voor alcohol en andere drugs (VAD)

Website
www.vad.be

Begin- en einddatum van het project
van 01/02/2017 tot 31/12/2017

Geografisch bereik
Regio Noord (met uitbreiding naar Regio Zuid in geval van verlenging project). 

Wat is de doelgroep van dit project? 
De uiteindelijke doelgroep zijn asielzoekers in opvangcentra. De intermediaire doelgroepen zijn enerzijds 
begeleiders van asielzoekers in de OC en anderzijds professionelen in de categoriale alcohol- en 
drughulpverlening.  

Doelstelling van het project
- Promoten van een beleidsmatige aanpak van alcohol en drugs in de opvangstructuren voor asielzoekers met 
behulp van een draaiboek
- Verhogen van de expertise en competenties van begeleiders van asielzoekers in het omgaan met alcohol en 
druggebruik bij asielzoekers door laagdrempelige mogelijkheden aan te bieden voor identificatie, screening, 
begeleiding en educatie. 
- Vergroten van de kerncompetenties en attitudes van de alcohol- en drughulpverleners om cultuursensitief 
te werken en een antwoord bieden op structurele knelpunten (gebruik van tolken, terugbetaling,…) om de 
doorverwijzing van asielzoekers naar de categoriale alcohol en drughulpverlening te faciliteren.

Voornaamste activiteiten van het project
- Opstellen, uitwerken en testen van een draaiboek voor een alcohol- en drugbeleid in samenwerking met twee 
piloot opvangcentra en met medewerking van CGG-preventiewerkers.
- Uitwerken en pre-testen van methodieken voor begeleiders van asielzoekers die bruikbaar zijn bij het opmerken 
van gebruik, bespreekbaar maken van gebruik, inschatten, korte begeleiding en doorverwijzen. Hieronder vallen 
ook educatieve en sensibiliserende methodieken bruikbaar bij groepen van asielzoekers.
- Organiseren van een train-de-trainer voor begeleiders van asielzoekers in het gebruik van de ontwikkelde 
methodieken.
- Ontwikkelen van een aangepast vormingsaanbod voor hulpverleners in de categoriale A&D-hulpverlening 
waarbij rekening gehouden wordt met knelpunten bij de doorverwijzing van asielzoekers.

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur een bewoner naar dit project toeleiden?
- De opvangcentra van Sint-Truiden en Sint-Niklaas zullen als pilootcentra fungeren.
- Het uitgewerkte draaiboek van he A&D-beleid zal daarna over ganse regio verspreid worden. Dit draaiboek zal 
in principe volstaan om zelfstandig een A&D-beleid uit te werken. Ondersteuning en coaching bij dit proces kan 
steeds gevraagd worden aan de CGG-preventiewerkers Tabak-Alcohol-Drugs.
- Voor het gebruik van de methodieken in de toolkit kunnen begeleiders van OC in het najaar 2017 
een train-de-trainer volgen. 
Voor meer informatie kan de projectopvolger gecontacteerd worden.

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd doorgeven 
worden aan de Fedasil projectopvolger: Fabrice Vandenbussche (Fabrice.Vandenbussche@fedasil.be)

Alcohol- en drugbeleid in  opvangcentra voor asielzoekers 
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Projectuitvoerder
De Vrouwenraad 

Website van het project
www.vrouwenraad.be   www.vrouwenontmoetenvrouwen.net

Begin- en einddatum van het project 
van 01/01/2017 tot 31/12/2017 (verlenging 2016)

Geografisch bereik
Regio Noord: Antwerpen met gefaseerde uitbreiding naar Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams -Brabant

Wat is de doelgroep van dit project?  
Alleenstaande vluchtelingenvrouwen (met of zonder kinderen) en vluchtelingenvrouwen in gezinsverband die net 
erkend zijn en zich in de transitiefase bevinden.

Doelstelling van het project 
De Vrouwenraad wil met het buddyproject vluchtelingenvrouwen die net erkend zijn, toeleiden naar de reguliere 
huurmarkt en indien er ruimte is binnen de pool van buddy-vrijwilligers, bijdragen aan het uitbouwen van een 
sociaal netwerk en hen ondersteunen bij de start in hun nieuwe samenleving. 
Het project legt de nadruk op de versterking en participatie van vluchtelingenvrouwen én de participatie van 
Belgische vrouwen met name, vrijwilligers van de ledenorganisaties van de Vrouwenraad. 

Voornaamste activiteiten van het project
- Opvolgen van de buddywerking met de medewerkers van de betrokken LOI’s en opvangcentra in de regio 
Antwerpen bij het maken van de matchen (vluchtelinge-buddy) voor woonbegeleiding.
- Organiseren van vormingen voor buddy’s en vluchtelingenvrouwen over woonbegeleiding. 
- Organiseren van netwerkbijeenkomsten om ervaringen en informatie uit te wisselen. 
- Verankeren van de buddywerking met een lokale vrouwenorganisatie ( lid is van de Vrouwenraad) in de regio 
Antwerpen.

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur idealiter een bewoner naar dit project toeleiden 
 Voor het buddyproject werken we met een communicatiefiche die de sociaal assistent van een opvangcentrum 
of LOI kan invullen als er een vraag is van een erkende vluchtelingenvrouw naar een buddy voor woonbegeleiding 
vult de sociaal assistent van een opvangcentrum of LOI een specifieke communicatiefiche in. Deze fiche en alles 
bijkomende informatie kan bekomen worden bij Gart Goorden van de Vrouwenraad (tel. 02 229 38 28 of e-mail: 
nvr.ggoorden@amazone.be)

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd doorgeven 
worden aan de Fedasil projectopvolger: Eva Goossens (Eva.Goossens@fedasil.be)

Buddy’s voor vrouwelijke vluchtelingen
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Projectuitvoerder
vzw Oranjehuis 

Website van het project
www.vzw-oranjehuis.be

Begin- en einddatum van het project
van 01/02/2017 tot 31/12/2017

Geografisch bereik
Regio Noord

Wat is de doelgroep van dit project?
Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen tussen 14 en 18 jaar.

Doelstelling van het project
- Aanbieden van een Time-out structuur voor jongeren binnen het opvangnetwerk
- Bieden van een kwalitatieve opvang aan jongeren  binnen een gezond pedagogisch kader
- In kaart brengen van het netwerk van de jongere en jongeren inzicht leren krijgen in herstel, eigen aandeel
- Creëren van een rustmoment voor zowel jongeren als externe organisaties,
- Voorkomen van definitieve disciplinaire uitsluitingen

Voornaamste activiteiten van het project
- Opvangen van jongeren in Time-Out gedurende twee weken
- Uitwerken van een netwerkanalyse
- Aanbieden reflectietools aan de jongere en hem begeleiden in het reflecteren en aangaan van het herstelproces 
via herstelgerichte vragen, ervaringsleren, trajecten,…
- Aanbod in dagprogramma verkennen, zoeken naar kwaliteiten van de jongeren.

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur idealiter een bewoner naar dit project toeleiden?
De toeleiding naar dit project verloopt via NBMV cel –FHQ. Contact name kan telefonisch of via mail FHQ_
MENA@fedasil.be, met een duidelijke beschrijving van de noden. De NBMV cel zal oordelen of deze Time-Out 
geschikt is voor de jongere. Indien dit het geval is, zullen verdere instructies gegeven worden om aan de Time-
Out deel te nemen.

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd doorgeven 
worden aan de Fedasil projectopvolger: Tim Lagrange (Tim.Lagrange@fedasil.be)

Time-out NBMV
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Projectuitvoerder
Humanitarian Welfare Association

Website van het project
in opmaak

Begin- en einddatum van het project
van 01/03/2017 tot 31/11/2017

Geografisch bereik
Collectieve en individuele opvangstructuren in de Regio Antwerpen

Wat is de doelgroep van dit project? 
Afghaanse mannen en vrouwen (15+) uit collectieve opvang in Regio Antwerpen.

Doelstelling van het project
Organiseren van opleidingen rond gendergelijkheid en seksuele intimidatie opdat de deelnemers
- principes als gendergelijkheid en seksuele intimidatie beter kennen en begrijpen
- zich bewuster zijn van hun handelingen en welk effect deze kunnen hebben op anderen
- overtuigd zijn van het belang vrouwenrechten

Voornaamste activiteiten van het project
- Opleiden van Afghaanse trainers die vorming kunnen geven over Gendergelijkheid en Seksuele intimidatie.- 
- Organiseren van vijf vormingen door Afghaanse trainers rond Gendergelijkheid voor telkens 15 Afghaanse 
mannen en vrouwen samen 
- Organiseren van vijf vormingen door Afghaanse trainers rond Seksuele intimidatie voor telkens 15 Afghaanse 
mannen en vrouwen in gesplitste groepen 

Hoe kan een geïnteresseerde opvangstructuur een bewoner naar dit project toeleiden?
Er zal actief contact genomen worden door Humanitarian Welfare Association met de betrokken 
opvangstructuren. De eerste contact-name verloopt daarbij steeds via de Fedasil projectopvolger

Een positieve of negatieve feedback in verband met en/of ter verbetering van het project mag altijd doorgeven 
worden aan de Fedasil projectopvolger: Lore Kustermans (Lore.Kustermans@fedasil.be)

Societal Project


