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Gezinsbegeleiding
Als ouder krijg je een belangrijke plek in onze begeleiding. 
Jij kent je zoon of dochter immers best. Jullie blijven 
altijd de papa of mama. Tijdens de begeleiding hebben we 
gesprekken bij jullie thuis of in de voorziening. 

Ons uitgangspunt: elk gezin kan eigen oplossingen vinden 
voor hun moeilijkheden. Mfc Combo ondersteunt jongeren 
en ouders in die zoektocht. Indien mogelijk woont elk 
kind, elke jongere, best thuis. Mfc Combo doet er alles 
aan om dit te realiseren, in jullie eigen tempo.

Individuele begeleiding
Je kind krijgt een begeleider aan wie het alles kan  
      vertellen. Over de ruzie op school. Over zijn/haar beste 
vriend. Of over papa en mama die uit elkaar gaan. 

Individuele begeleiding betekent ook samen dingen doen. 
Bijvoorbeeld de fiets herstellen, samen een sportclub zoeken 
of een gigantische knikkerbaan in elkaar knutselen.

Schoolbegeleiding
Naar school gaan is belangrijk voor een kind en dat 
verloopt niet altijd even vlot. Mfc Combo houdt nauw 
contact met de school en volgt alles mee op. Tijdens het 
huiswerkmoment bekijkt een begeleider samen met je 
kind de schoolagenda en ondersteunen we je kind bij het 
studeren en maken van taken.

Groepswerking
Sommige kinderen begeleiden we in groepsverband. Zo 
leren kinderen met elkaar omgaan. Er worden activiteiten 
gepland met de hele groep, maar er zijn ook momenten 
waarop je kind zich in zijn eentje bezig houdt. Een groep 
telt nooit meer dan 10 kinderen.

Meer informatie ?
www.mfccombo.be 

Of bel naar 016/23 73 32

Of mail naar info@mfccombo.be

www.mfccombo.be



 

Ouderwerking
Tijdens groepsbijeenkomsten met andere gezinnen  
wisselen jullie tips en oplossingen uit. We organiseren 
ook meedoedagen waarbij ouders, kinderen en jongeren 
samen activiteiten doen.

Overnachten
Je zoon of dochter kan bij mfc Combo blijven slapen in 
een leefgroep. Het aantal nachten dat je kind in de  
voorziening blijft, spreken we samen af en eventueel ook 
met de andere betrokken hulpverleners of de jeugdrechter.
Je zoon of dochter krijgt bij ons een kamer waar hij/zij 
slaapt, huiswerk maakt, spulletjes bewaart, enz.  
’s Ochtends wekken we je kind en na het ontbijt gaat het 
naar school. Na de lessen komt je kind terug naar hier. 
Elke avond wordt er samen met de andere kinderen van de 
groep gegeten. Tegen bedtijd begeleiden we je kind naar 
zijn eigen kamer en ronden we de dag af.

Kamertraining
Sommige oudere jongeren willen zelfstandig leren wonen. 
Mfc Combo helpt hierbij met een trainingsformule waarbij 
ze in een studio verblijven in een huis van mfc Combo.  
Onder begeleiding leren ze wat zelfstandig wonen 
allemaal betekent: zelf koken, je studio onderhouden, 
alleen zijn, enz. Altijd is er een begeleider aanwezig die 
bereikbaar is voor je zoon of dochter.

Zelfstandig wonen
Ook jongeren vanaf 17 jaar die zelfstandig wonen op een 
kamer of studio buiten de voorziening kunnen door mfc 
Combo begeleid worden. Dan komt een begeleider 1 of 2 
keer per week langs en bespreekt hoe het is om op eigen 
benen te staan. Je zoon of dochter krijgt ook op praktisch 
en/of administratief vlak ondersteuning.

Wie, wat waar ?
Mfc Combo heeft 4 afdelingen: Malpertuus, Dam+,  
Trommel+ en Surdo.  

• MALPErTuuS

Malpertuus begeleidt 28 gezinnen met kinderen tussen 
6 en 18 jaar in verschillende deelwerkingen. Contrabas 
is de leefgroep voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Asap 
is de leefgroep voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Voor 
beide groepen zijn overnachtingen mogelijk. Nobel geeft 
jongeren vanaf 16 jaar kamertraining. Daarnaast begeleidt 
het team van Nobel ook +17jarigen die zelfstandig wonen 
buiten de voorziening.

Contact 
Mfc Combo – Malpertuus, Bukenstraat 44, 1910 Kampenhout
Tel: 016/ 61 76 70 - Fax: 016/ 61 76 79 
Mail: malpertuus@mfccombo.be

• DAM +

Dam+ begeleidt 20 gezinnen met kinderen tussen 6 en 18 
jaar. 10 jongens en meisjes tussen 6 en 16 jaar komen naar 
de groepswerking en gaan elke avond naar huis. 10 meisjes 
vanaf 10 jaar kunnen overnachten in Dam+.

Kinderen grootbrengen is niet altijd even gemakkelijk. 

Elk gezin heeft momenten waarop het moeilijker is. En 

dat je als ouder niet meer weet hoe je een situatie best 

aanpakt. De verschillende afdelingen van mfc Combo 

kunnen je kinderen en je gezin hierbij helpen!

Contact 
Mfc Combo – Dam+, Vaartstraat 139, 3000 Leuven
Tel: 016/ 22 27 02 - Fax: 016/ 89 08 66
Gsm: 0486/ 61 38 66 of 0473/ 52 71 78
Mail: damplus@mfccombo.be 

• TrOMMEL+ 

Trommel+ begeleidt 13 gezinnen met kinderen tussen 6  
en 14 jaar. Alle kinderen sluiten aan bij de groepswerking. 
Slechts enkele kinderen blijven overnachten.

Contact
Mfc Combo – Trommel+, Werkmanssteeg 51/53, 3300 Tienen
Tel: 016/ 82 17 51 - Fax: 016/ 82 17 52 - Gsm: 0473/ 99 06 29
Mail: trommelplus@mfccombo.be  

• SurDO 

Surdo biedt begeleiding aan huis voor het hele gezin en 
organiseert groepstrainingen met andere gezinnen.

Contact  
Mfc Combo – Surdo, Parkstraat 185, 3000 Leuven
Gsm: 0477/ 22 19 63
Mail: surdo@mfccombo.be

Wat doet mfc Combo ?
Als organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg zorgt mfc Combo voor 
integrale begeleiding van gezinnen met kinderen en jongeren 
tussen 0 en 18 jaar. Mfc Combo biedt verschillende soorten  
begeleiding, in functie van de zorgen en jullie wensen.  
De begeleiding is dus op maat van elk gezin en wordt uitgewerkt 
door een begeleider van mfc Combo, samen met andere  
jeugdhulpverleners en/of de jeugdrechter.

Welke hulp kunnen je kind en je 
gezin krijgen ? 
Mfc Combo gaat doelbewust met het hele gezin aan de 
slag. Zowel het kind, als de ouders, broers/zussen worden 
betrokken bij de begeleiding. Eventueel ook grootouders 
of andere betrokkenen; zoals de school, hulpverleners, 
familieleden of mensen die belangrijk zijn voor jullie gezin. 
Samen bekijken we wat jullie willen bereiken. Hiervoor 
hebben we een breed aanbod aan begeleiding op maat.

 


