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begeleiding voor jongeren
die even niet thuis wonen

Meer informatie ?

Meer informatie over de opvang voor jongeren en
gezinsbegeleiding door Asap vind je op:
www.mfccombo.be/malpertuus/asap
Of bel naar 016/61 76 70

Of mail naar malpertuus@mfccombo.be
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Bukenstraat 44 | 1910 Kampenhout

Asap is een deelwerking van Malpertuus, een organisatie van
mfc Combo
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Ben je tussen 12 en 18 jaar en is er een probleem
waardoor je tijdelijk even niet thuis kunt wonen?
Asap begeleidt jongeren en hun gezin die nood hebben
aan steun en hulp bij het samenleven thuis. In de
huislijke omgeving van Asap kom je tot rust. Samen
met je individuele begeleider en de gezinsbegeleider
werk je in dialoog aan een oplossing. We zorgen zowel
voor crisisopvang van maximum 2 weken, als voor
langdurige begeleiding.

Wat mag je verwachten?
«Goed dat ik niet hoef te kiezen en mijn tijd kan
verdelen tussen Asap en thuis.»
			Sandra,17 jaar

«Welke begeleiding krijg ik?
Dezelfde dagbegeleiding als de andere jongeren,
maar dan met een bed. Ik heb ook een IB.
Ze gaan ook naar mijn school en praten – jammer
genoeg – ook met mijn ouders.»
			Rachid, 16 jaar

«Ik kan hier altijd bij iemand terecht die moeite
doet om te helpen.»
			Yves, 14,5 jaar

«Eerst was het wat raar, maar nu vind ik het tof
dat mijn moeder af en toe naar de groep komt.»
			Rachid, 16 jaar

Wat doet Asap?
Asap biedt hulpverlening op maat. Jij en je omgeving (ouders,
familie, school, …) beslissen mee over de prioriteiten. Welke
doelen jullie willen bereiken. En hoe die problematische
opvoedingssituatie aangepakt wordt. In het hoofdgebouw van
Malpertuus is er ruimte voor een viertal jongeren, tussen 12
en 18 jaar, om tijdelijk te wonen. Je krijgt een eigen kamer
en wordt opgenomen in de leefgroep met de andere kinderen.

Voor wie ?
Asap richt zich op jongeren met problemen of een moeilijke thuissituatie en hun gezin. Jongeren kunnen zichzelf
aanmelden of aangemeld worden door de ouders, een
jeugdhulpverlener, de jeugdrechtbank of door een andere
deelwerking van mfc Combo.

Hoe verloopt een begeleiding?
Elke begeleiding is maatwerk en dus uniek. We vertrekken
telkens vanuit de specifieke situatie. Deze stappen komen
meestal terug. Eerst praat een begeleider met jou en je
ouders of eventueel andere betrokken partijen om te kijken
wat het probleem is en wat jullie precies willen bereiken.
Daarna spreken jullie
in dialoog concreet af
met de begeleider hoe
Asap gaat helpen.
En voor hoe lang.
Tijdelijk kom je bij
Asap wonen en je
pakt samen met je
individuele begeleider
en de gezinsbegeleider het afgesproken
probleem aan.

Het uniek van Asap: tijdelijke opvang
met een doelgerichte aanpak om de
thuissituatie weer leefbaar te maken
Wonen bij Asap betekent dat je hier tijdelijk een eigen
kamer hebt. Overdag ga je gewoon naar school of het
werk. Daarna kom je meteen naar Asap. Om je huiswerk te
maken. Wat tv te kijken. Met je individuele begeleider te
overleggen. En om mee te draaien in de leefgroep en het
huishouden, net zoals thuis.
Elke avond wordt er samen gegeten. Volgens een beurtrol help je mee koken, opruimen, je kamer poetsen, de
vuilbakken buiten zetten, … Hoe ouder je bent, hoe meer
verantwoordelijkheid je krijgt. Vanaf 16 jaar zorg je bijvoorbeeld zelf voor je eigen was en strijk. Elke donderdagavond
doe je mee aan de groepswerking. Ook tijdens het weekend
verblijf je bij Asap. Om op weekend te gaan bij familie of
vrienden heb je steeds de toestemming van je ouders en/of
de jeugdrechter nodig.
De hulp van Asap bestaat steeds uit:
- individuele begeleiding van de jongere
- begeleiding van het hele gezin
- groepswerking
De doelgerichte hulp komt telkens tot stand in dialoog met
alle betrokken partijen.

