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Beste Vrienden,

De “Kleine Dennen”
in Duinbergen
Men kan zich moeilijk
voorstellen dat deze
oude kleine hoeve
typisch voor de streek,
een voorziening
huisvest waar kinderen
opgevangen worden.
Zij verschillen in niets
van andere kinderen
dankzij de dagelijkse
inzet van de ploeg van
de “Kleine Dennen”.

Deze kleine hoeve ligt op een domein
van bijna een halve hectare in het hart
van Duinbergen, op een paar honderd
meter van het strand en van de velden.
Vroeger werd er pluimvee gekweekt
maar nu is er reeds 62 jaar één van
de voorzieningen van de Federatie
Froidure gehuisvest.” Abbé Froidure
had het hoeveke gekregen om er een
centrum op te richten voor Brusselse
kinderen met gezondheidsproblemen,”
legt directeur Jozef Forrier uit. “Maar
het tehuis werd niet erkend door het
Ministerie van Gezondheid. In 1971 bij
de dood van de Abbé heeft het tehuis
talrijke problemen gekend op gebied
van financiën, logistiek en administratie. Maar de toenmalige voorzitter van
de Federatie heeft echt gevochten voor
het voortbestaan van het tehuis. Men
zocht naar een gezin om het tehuis te
beheren. Er waren toen niet veel
opvoeders en ik heb mij samen met
mijn vrouw die ook opvoedster is,
kandidaat gesteld.”Dat is nu dertig jaar
dat Jozef, Lut en hun twee zonen lief
en leed gedeeld hebben van de “Kleine
Dennen” en vooral dat zij een voorziening heropgebouwd hebben die dreigde in een ruïne te vervallen.

EEN GROTE FAMILIE
Nu kunnen achttien kinderen opgevangen worden in dit tehuis. Op dit ogenblik zijn het er zestien en bijna evenveel
personen zorgen voor die heel speciale

en vooral heel jonge bende. “Wij hebben veel kleine kinderen onder de zes
jaar, gaat hij verder. En er zijn nog veel
aanvragen. Tussen Blankenberge en
Brugge zijn wij het enige opvangtehuis
voor kinderen. Bovendien zijn wij één
van de enige voorzieningen uit de
streek die kinderen aannemen die nog
niet naar school gaan.” En heel die
ploeg leeft als in een grote familie.
“Onze kinderen zijn nu volwassen en
wonen niet meer hier maar ze zijn hier
wel opgegroeid juist zoals de andere of
toch bijna. Zij waren bijna broers en
zusters. Als wij tijdens het weekend
naar ons buitenverblijf in de Ardennen
gingen, waren er ook altijd andere kinderen mee. We sliepen onder hetzelfde
dak, we stonden samen op. Nu wonen
wij juist hiernaast maar wij blijven
samen met hen eten.” Op het kleine
domein rondom het huis van de
“Kleine Dennen” ligt er een grote tuin
met een voetbalveld, een klein speelplein en een kippenhok. “Zo hebben
wij verse eieren. Vroeger was er ook
een groentetuin maar die hebben we
moeten opgeven.” De kleine hoeve
werd in de loop der jaren vergroot. De
kinderen slapen in dubbele of individuele kamers. Er werden twee studio’s
ingericht voor de oudsten die begeleid
zelfstandig wonen. Elke stap in de
renovatie of uitbouw werd door de
Federatie Froidure van dichtbij
gevolgd. ”Sedert de jaren 79-80 heeft
zij ons gesteund financieel, materieel

Eens te meer geeft dit nummer
van Infos Froidure u een paar
getuigenissen van het werk in
onze instellingen. Vijf en zeventig
jaar geleden is Abbé Froidure
begonnen met zijn werk om
minstbedeelden te helpen,
vandaag is dit nog steeds een
noodzakelijkheid. Wij doen ons
best om de toekomst van onze
instellingen te verzekeren, de
meesten werden nog door Froidure
gesticht en wij zorgen er ook voor
om onze opvoedingsmethodes
steeds aan te passen aan de
huidige wereld.
De Klein Dennen in Duinbergen
bestaat sinds 62 jaar, het Prins
Albert begeleidingstehuis viert
haar 65ste verjaardag. Habbekrats
in Gent is heel wat jonger, maar
verspreid haar dynamische actie al
in Kortrijk, Antwerpen en Halle.
Mogen wij u herinneren dat wij
meer dan 500 kinderen herbergen
in onze instellingen en dat wij
duizenden jongeren jaarlijks
ontvangen in de Openluchtwerken
en bij Habbekrats.
De verantwoordelijken van onze
instellingen hebben de vakanties
van hun kinderen al voorbereid,
sommigen keren in hun families
voor een tijdje terug, anderen gaan
op kamp of naar zee en anderen
blijven in het begeleidingstehuis.
Dit alles vergt tijd en toewijding.
Zoals u kunt vaststellen, beste
vrienden en beste lezers, is het
werk van onze opvoeders zeer
ruim en het houdt nooit op, maar
zonder uw steun zou dit prachtig
werk ook niet mogelijk zijn.
Vergeet onze Kinderen alstublieft
niet.
Baron Paul van der Straten Waillet
Voorzitter

en logistiek. Dankzij haar hebben wij in
1999 een lening kunnen aangaan
tegen gunstige voorwaarden want wij
betalen geen intrest op het geleende
geld. Zo hebben wij de twee studio’s
kunnen bouwen, de parking kunnen
vernieuwen en het gebouw kunnen
herschilderen.”

EEN TEHUIS VLAKBIJ KNOKKE
De voorziening is gelegen vlak bij één
van de rijkste gemeenten van België.
Dat zou bijkomende problemen kunnen geven voor de kinderen die er al
genoeg hebben... Maar de directeur is
zich bewust van deze situatie en heeft
daar altijd oplossingen voor gezocht.
”Als men de kinderen ziet is het moeilijk hen te onderscheiden van andere
kinderen en zeker niet door hun kleding. Wij krijgen ook subsidies van de
gemeente. Wij hechten er veel belang
aan om hun beleefdheid aan te leren.
vervolg verso »

» vervolg van recto

Zij leren ook zich fatsoenlijk te gedragen
in de maatschappij, zij leren koken en
strijken. Al wat belangrijk is om te weten
eens dat zij op eigen benen staan als zij
meerderjarig worden.”Over het algemeen
zijn de resultaten van jongvolwassenen die
uit de “Kleine Dennen” komen goed tot
zeer goed. ”Eens 18 jaar gaan zij wat op
zoek naar het leven maar zij vallen al vlug
met hun twee voeten op de grond en
vinden hun plaats in de maatschappij.
Sommigen werken nu als tuinier, als groenteleverancier, als afwasser in een restaurant, als opvoeder, als huisbewaarder in
een school, als administratief bediende, als
huisvrouw... Van hen die bij ons weggegaan zijn is het slechts met één persoon
slecht afgelopen.” Het geheim? De dagelijkse inzet van de opvoeders. “Onze ploeg
streeft er altijd naar dat de kinderen zich
goed voelen en dat zij hun gevoelens kunnen uitdrukken. En daar houden wij ook
rekening mee. De jongere moet begrijpen
wat er in zijn of haar leven gebeurt. De
kinderen zien dat hun ouders met ons in
contact zijn, dat zij met ons praten, dat zij
ons vertrouwen, dat wij goed overeenkomen met hen en dat wij als er een vraag
gesteld wordt wij die direct beantwoorden. Die relatie is heel belangrijk. Later als
zij meerderjarig zijn, beseffen zij het
belang van een voorziening die goed
gestructureerd is en die hen begeleidt in
de goede en minder goede momenten
van het leven. Natuurlijk worden zij vaak
terechtgewezen en stellen wij hun voortdurend grenzen die ze moeten respecteren
maar er is altijd iemand die luistert om hen
te steunen en te begrijpen.”

Interview met Jozef Forrier,
directeur van de “Kleine Dennen”
Sedert zijn aankomst in
de “Kleine Dennen”
dertig jaar geleden,
heeft Jozef Forrier heel
wat veranderingen
meegemaakt, zowel
positieve als negatieve
in de voorziening zelf,
bij de jongeren, bij hun
ouders en in de verschillende administraties.
Welke veranderingen heeft u kunnen
vaststellen tijdens die dertig jaar?
“In het begin werden de kinderen
geplaatst door de jeugdrechter en werkten wij heel weinig met hun ouders.
Nu werken wij veel meer vanuit hun
totaalsituatie. Wij trachten zoveel mogelijk middelen te vinden en oplossingen te
zoeken voor de kinderen samen met hun
ouders. En ik kan zeggen dat van onze

jongeren 50% terugkeren naar hun familie, 35% hier blijven tot ze meerderjarig
zijn en 15% in een gastgezin terechtkomen. Dat is een belangrijke verandering.
Toch moet ik vaststellen dat in sommige
gevallen wij hen te vroeg naar hun familie
moeten laten weggaan. Wij weten dat er
risico’s aan verbonden zijn maar de druk is
sterk en zoals ik al gezegd heb is er een
grote vraag en zijn de plaatsen beperkt.”
Hoe is de relatie met de ouders?
“Steeds meer en meer ouders hebben het
financieel moeilijk maar vooral psychologisch hebben zij problemen waardoor zij
niet voor hun kinderen kunnen zorgen.
Er zijn natuurlijk ook de drank- en drugsproblemen maar meer en meer worden
wij geconfronteerd met problemen van
psychiatrische aard. Die ouders moeten
soms begeleid worden via een ambulante
ondersteuning. Dat betekent voor de
kinderen al een handicap van bij het
begin. Nog heel jong moeten ze reeds een
grote verantwoordelijkheid nemen: alleen
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Een goed jaar geleden sloegen de jeugddienst Habbekrats, de vzw Kindergeluk
en de Stad Antwerpen de handen in
elkaar om samen het architectenbureau
DHP en de NV Interbuild een nieuw jeugdcentrum te openen in het centrum van
Antwerpen. Er werd voor gekozen om een
voormalig stadsmagazijn, gelegen aan de
Prekerssraat nr. 14 om te bouwen tot
een multifunctioneel jeugdontmoetingscentrum met vijf centrale functies: “ontmoeten, bewegen, beleven, ontdekken
en genieten”. Het gebouw kreeg een
industriële, open look en werd uitsluitend
opgetrokken uit duurzame materialen.

Wij rekenen op uw vrijgevigheid om
onze actie te steunen.
Fiscaal attest voor giften vanaf 30 €.

Als lid van de Vereniging voor
Ethiek in de Fondsenwerving,
verzekeren wij u transparante
rekeningen en toegang tot
informatie

Heeft u ook positieve veranderingen
vastgesteld?
“Natuurlijk en vooral vanuit de regering
die veel meer openstaat dan vroeger. Toen
moest een geplaatst kind tenminste tijdens
de schoolweek in de voorziening verblijven zoniet verloren wij subsidies. Nu is het
systeem veel soepeler. De kinderen kunnen
tijdens de week naar huis gaan. Wij
hebben ook steeds meer middelen om op
elke individuele situatie in te spelen. Wij
hebben meer ruimte. Ook de mentaliteit is
veranderd. Als vroeger een kind geplaatst
werd, werden de ouders gebrandmerkt.
Dat is nu minder zo. Men aanvaardt dat
men, als het nodig is, hulp van buitenaf
kan zoeken als er problemen zijn.”
Gesprek opgetekend door LDO

Helden op het Plein !

LDO

lay-out :
Anne de Wolf / Mircea Stefan

opstaan, zelf eten zoeken, koken, voor de
andere kinderen zorgen als die er zijn en
bovenop nog voor hun eigen ouders
zorgen. Dat is een enorme belasting voor
jongeren!”

Dankzij de openheid van het gebouw,
het werken met veel licht en glas en de
aanwezigheid van een leuk jongerenrestaurant dat voor iedereen toegankelijk is,
kan iedereen zich komen vergewissen van
de inzet en de kracht van de jeugd.

Habbekrats For Teen’s is slechts één van
de projecten waarmee Habbekrats reeds
achttien jaar een positief beeld wil ophangen van de jeugd. Als erkende jeugdvereniging organiseert Habbekrats overal in
het land projecten waarin kinderen vanaf
10 jaar als held worden geprezen. Daartoe
versterkt Habbekrats de jeugd met projecten gebaseerd op ontmoeting, vorming,
sport en avontuur, spel en cultuur, in een
open sfeer van respect. Tegelijkertijd werkt
Habbekrats sterk aan een positief imago
voor de jeugd. Onder het motto “Ieder
Kind is een Held” maakt men de maatschappij ervan bewust dat de creativiteit
en de kracht van de jeugd een waarborg is
voor onze toekomst. Dat is vandaag,
omwille van de crisis meer dan ooit het
geval. Een grote graffitimuur in het nieuwe Habbekrats For Teen’s in Antwerpen
ondersteunt alvast de heldenrol van de
jeugd: de kleurrijke held “Kratsman”

komt vastberaden het gebouw binnengevlogen. Klaar om de wereld te verbeteren!
Op donderdag 30 april opende de
Antwerpse Schepen voor Jeugd, Mevr.
Leen Verbist plechtig Habbekrats For
Teen’s in aanwezigheid van talrijke genodigden en een groep jongeren die hun heldenkunsten ten toon spreidden op het
hoogteparcours boven het Heldenplein,
centraal in het gebouw. De bouw van dit
Heldenplein kreeg de steun van de
Federatie Abbé Froidure en getuigt van
een gedurfd staaltje jongerenarchitectuur.
Op het overdekte plein bevindt zich een
avontuurlijk touwenparcours en een klimmuur en is er plaats voor ontmoeting,
sport en spel. Daarnaast kunnen jongeren
rustig op zoek gaan naar informatie en
advies in de schaduw van een massieve
olijfboom. Habbekrats nodigt alle kinderen en jongeren van 10 tot 18 jaar en hun
begeleiders graag uit om deel te nemen
aan originele en gedurfde jongerenprojecten in en rond het gebouw en overtuigt
daarmee iedereen dat in ieder kind een
ware held huist!
Meer INFO:

Habbekrats For Teen’s
Prekersstraat 14 – 2000 Antwerpen.
Tel. 03/257.38.49
GSM: 0478/084.614 tot -618
e-mail: antwerpen@habbekrats.be
Bekijk Habbekrats For Teen’s en de
Habbekratshelden op www.habbekrats.be

