
Contrabas 
begeleiding met overnachtingen 
voor gezinnen met jonge kinderen 

Contrabas is een deelwerking van Malpertuus, een organisatie 
van mfc Combo

Onverwacht ging mijn vrouw er vandoor met de 
kinderen. Ze had de liefde van haar leven ontmoet. 
Een leegloper eerste klas. Ik wil niet dat mijn 
kinderen bij hem wonen. Ik ben ze al regelmatig 
gaan terughalen, nadat zij ze weer eens zonder 
afspraak te vroeg uit de klas meenam.  
De politie is al vaker tussengekomen. Mijn 
advocaat is ermee bezig, maar dat duurt zo lang. 
Een CLB-medewerker sprak over het  
ondersteuningscentrum jeugdzorg, Daar had ik 
nog nooit van gehoord, Iemand zoekt daar nu 
uit wat er in afwachting best gebeurt met de 
kinderen,

Zo kan het niet langer

Je hebt al dikwijls geprobeerd om de dingen te veranderen, maar 
dat is niet zo gemakkelijk. Naast het grootbrengen van je kinderen 
(met alle daarbij horende uitdagingen) vragen andere zorgen vaak 
ook veel tijd en energie. Financiële problemen, een echtscheiding, 
werk kwijt, een te kleine woning of noem maar op. Zoek je hulp of 
ondersteuning bij de opvoeding van je kind(eren)? Misschien kan 
Contrabas je gezin helpen.

Wat doet Contrabas? 
Contrabas helpt gezinnen met kinderen om moeilijkheden in 
de opvoeding aan te pakken. We zorgen voor een intense 
ondersteuning van je zoon of dochter en het hele gezin. 
De begeleiding vertrekt vanuit de bezorgdheden en  
vragen die in het gezin leven en zoekt hoe er opnieuw een 
positieve sfeer kan ontstaan. 

We vangen je kind tijdens de week op in een huiselijke 
omgeving. In principe komt je kind ‘s weekends naar huis. 
De begeleiders bereiden deze weekends steeds samen 
met jullie voor. Stap voor stap kan je kind meer thuis 
wonen, bijvoorbeeld op feestdagen of tijdens vakanties. 
In overleg met jullie en andere betrokken hulpverleners 
wordt bekeken of je kind meer of minder vaak in Contra-
bas verblijft. Ook de jeugdrechter kan hierover beslissen. 

Meer informatie ?
Meer informatie over de opvang en gezinsbegeleiding 
door Contrabas vind je op 

www.mfccombo.be/malpertuus/contrabas

Of bel naar 016/61 76 70 

Of mail naar malpertuus@mfccombo.be

www.mfccombo.be

mfc Combo
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Bukenstraat 44 | 1910 Buken

  



Voor wie ? 
Je zoon of dochter komt bij Contrabas terecht na door-
verwijzing van de jeugdrechter of een jeugdhulpverlener 
(vb. CLB-medewerker, iemand van Kind en Gezin of een 
consulent bij het OCJ of VK). Het is een kleine leefgroep 
van zes kinderen tussen 6 en 12 jaar, die tijdelijk niet 
volledig thuis kunnen wonen. 

Hoe ziet een dag eruit voor je kind bij 
Contrabas? 
‘ s Ochtends wekken we je kind en na het ontbijt brengen 
we het naar school. Na de lessen halen we je kind op. 
We zorgen dat het zijn huiswerk maakt en kan spelen. Op 
woensdagnamiddag staan er allerlei activiteiten gepland, 
zoals knutselen of naar de speeltuin gaan. Elke avond 
wordt er samen gegeten. Tegen bedtijd begeleiden we je 
kind naar zijn eigen kamer en ronden we de dag af met 
een avondritueeltje.

Hoe verloopt een begeleiding? 
We doen er alles aan om je kind zo snel als mogelijk weer 
thuis te laten wonen. Hiervoor zorgen we voor begeleiding 
van je kind, jullie gezin en eventueel andere betrokkenen. 

• Individuele begeleiding van je kind

Je kind krijgt bij Contrabas een individuele begeleider (IB) 
aan wie hij/zij alles kan vertellen. Over de ruzie op school. 
Over zijn/haar beste vriendje. Over hoe het in het weekend 
geweest is. Of over papa en mama die uit elkaar gaan. 
Individuele begeleiding betekent ook samen dingen doen. 
Bijvoorbeeld in de tuin ravotten, samen een sportclub zoe-
ken of een gigantische knikkerbaan in elkaar knutselen.
De individuele begeleider houdt ook contact met de school 
van je zoon of dochter en volgt het huiswerk op

• Begeleiding van het hele gezin

Bij een plaatsing sta je als ouder bij ons niet buitenspel. 
Jullie kennen jullie zoon of dochter immers best.  
Samenwerking met de ouders staat bij Contrabas  
centraal. Samen met de jeugdrechter, consulent en/of andere 
jeugdhulpverlener(s) zoeken we uit wat best is voor je kind. 
We stellen een plan op met de stappen die nodig zijn om je 
kind weer thuis te laten wonen.

Herken je dit ?  
«Vroeger ging alles goed. Ik bracht Bilal (9 jaar) 
naar school en kon hem ‘s avonds net op tijd in 
de opvang ophalen. Ik had een goede job. Toen 
leerde ik mijn nieuwe vriend kennen. In het begin 
was alles geweldig. Ik moest niet meer werken. 
Hij was de kostwinner. Zo kreeg ik meer tijd voor 
mijn zoon en mezelf. Heerlijk. Na een jaar ging 
het mis. Mijn nieuwe vriend gaat steeds vaker op 
cafe. Hij keert boos naar thuis terug en slaat me. 
Bilal verdwijnt dan naar zijn kamer. Mijn vriend 
heeft nog nooit een vinger naar hem uitgestoken, 
maar ik hoor mijn zoontje regelmatig huilen. Wat 
moet ik doen ? Ik heb geen geld om te verhuizen en 
kan niet terug naar mijn oud werk. Ik wil niet dat 
Bilal ongelukkig is».

«De jeugdrechter maakt zich zorgen om niets.  
De rechter vindt dat wij niet goed voor de  
kinderen zorgen. Ze zegt dat ze haar  
‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ moet 
opnemen. Vorige keer was er sprake van een 
pleeggezin. Over mijn dood lijk. Ik wil zelf voor mijn  
kinderen zorgen. Ons huis is te klein en in de 
winter is het erg koud, maar ik zie mijn  
kinderen toch graag. Ik wil niet dat Freya (6 jaar) 
en Bob (7 jaar) naar een pleeggezin gaan. Dan zie 
ik ze nooit meer terug».

Kinderen grootbrengen is niet altijd even gemakkelijk. 

Op TV, bij de buren of bij klasgenoten lijkt het altijd 

vanzelf te gaan. Maar elk gezin heeft momenten waarop 

het moeilijker loopt. En je als ouder niet meer weet hoe 

je een situatie best aanpakt.

Naast het verblijf biedt Contrabas dus ook begeleiding en 
ondersteuning voor het hele gezin. De contextbegeleider 
(CB) van Contrabas voert gesprekken met de ouders en 
eventueel met andere betrokkenen. We organiseren  
meedoedagen (waarop je als ouder samen met je kind 
komt spelen, huiswerk maken, in bad en in bed stoppen 
of gewoon even praten met je kind als het zich verdrietig 
voelt) en groepsbijeenkomsten met andere gezinnen (om 
samen na te denken over opvoeding, tips uit te wisselen, …).




