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— De krant van de Federatie Abbé Froidure —

EDITO
Beste vrienden,
Speciaal vandaag had ik graag met u
een kort uittreksel gelezen uit het laatste boek van Frédérique Lenoir “ Petit
traîté de vie intérieure” ( Kleine handleiding voor een innerlijk leven), een
echte aanrader... Op pagina 38 staat
een uitspraak van Abbé Pierre die mij
erg aangesproken heeft omdat zij volgens mij weergeeft wat wij voelen als
wij een organisatie met een humanitair
doel ondersteunen. “Wij kunnen niet
gelukkig zijn zonder de anderen.”

De heer Hans De Vliegher en de heer Jozef Forrier leggen aan de andere leden
van de Federatie waaron en hoe deze samenwerking tussen instellingen
plaatsgevonden heeft.

DE PATIO
Veel voorzieningen die kinderen en jongeren in
moeilijkheden begeleiden, zijn vandaag relatief klein,
wat wel zeer positief is voor de jongeren die daar een
bijna familiale sfeer terugvinden.
Deze situatie die zeer gunstig is op het vlak
van opvoeding en psychologie kan nog
versterkt worden onder andere door :

• de mogelijkheid om geruisloos door te
verwijzen van de ene werkvorm naar de
andere werkvorm navenant de behoeften van het moment …

• alle competenties inzake opvoeding te
bundelen en via intervisie uit te wisselen ;

• het bundelen van krachten om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen
Voor al deze redenen hebben enkele instellingen van West-Vlaanderen Noord –

Wij allemaal, de lezers van Infos
Froidure, de opvoeders, de weldoeners, de sympathisanten, wij ervaren
ergens dat gevoel van mede-lijden
dat zo intens leeft bij de Dalaï Lama
en wij doen ons best om daarnaar te
handelen.
Bij het lezen van dit nummer zal u
weer opnieuw vaststellen dat de hulp
en de steun die u ons schenkt door uw
werk of door uw giften en legaten,
wel degelijk bijdraagt tot een betere
wereld voor de kinderen die ons werden toevertrouwd. Bedankt daarvoor.
Baron Paul van der Straten Waillet
Voorzitter
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• specialisatie van de verschillende directeurs : daardoor kan het hoofd te geboden worden aan de administratieve
complexiteit van alle geldende reglementeringen i.v.m de jeugdbescherming,
arbeidsinspectie …

Inderdaad wij kunnen niet gelukkig
zijn zonder een liefdevolle relatie met
andere mensen. Maar de stichter van
Emmaüs die Abbé Froidure zelf ook
ontmoet heeft, wou nog meer zeggen
namelijk dat wij niet echt gelukkig kunnen zijn als wij weten dat andere mensen ongelukkig zijn zonder iets te doen
om hen te helpen. Natuurlijk kan geen
enkel mens alle lijden van de wereld op
zijn schouders nemen. Maar het feit dat
wij aandacht hebben voor hen die lijden
en die het lot op onze weg zet, het feit
ook dat wij alles doen wat wij kunnen
met onze mogelijkheden om het lijden
te helpen lenigen en te werken aan een
betere wereld, dat alles opent ons hart
en blijft het groter maken...
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waarvan 3 die tot nu toe aangesloten waren
aan onze Federatie- enkele jaren geleden
besloten nauwer te gaan samenwerken en,
meer recent, te fuseren in een enkele vzw
« De Patio ».

De Patio stelt zich tot doel, via een intense
samenwerking en afstemming tussen de
partners een inhoudelijke op maat gesneden hulpaanbod en een structurele meerwaarde te creëren voor de hulpvragers en
de betrokken organisaties.

De partners van de Patio zijn :
• Cruushove vzw, Brugge, erkend als begeleidingstehuis voor 18 adolescente
jongeren
• De Kerseboom, Brugge met thuisbegeleidingsdienst (capaciteit 20), begeleid
zelfstandig wonen (capaciteit 16),.
• BAAB, Bureau voor alternatieve afhandeling, Brugge, organiseert gemeenschapsdiensten voor jongens en meisjes tussen
12 en 18 jaar die door het parket of de
jeugdrechter zijn doorgewezen na een
als misdrijf omschreven feit.
• De Schoor , Brugge dagcentrum voor 10
begeleidingen van 12 tot 18 jarigen.
• Kleine Dennen, Knokke Heist, begeleidingstehuis voor 18 jongens en meisjes
van 3 tot 21 jaar.

De vroegere onafhankelijke vzw’s worden
nu afdelingen van « De Patio » vzw.

Het is duidelijk de intentie van alle partners
een solide organisatie op te bouwen waar
de verschillende afdelingen communicatief
en open samenwerken, waar de ingezette
middelen optimaal aangewend worden en
waar de kwaliteit van de zorg aan de minderjarigen duidelijk verbeterd zal kunnen
worden.

MHdB

Er wordt naar een maximale samenwerking
tussen de afdelingen gestreefd:
• ruimere, meer gediversifieerde en meer
flexibele hulp en dienstverlening dankzij
het gebruik maken van mekaars competenties en specifieke positioneringen.
• wederzijdse verrijking via gedeelde kerncompetenties en specifieke opdrachten
• samenvoeging en optimale aanwending
van de materiële en financiële middelen
• ontwikkeling van en medewerking aan
nieuwe initiatieven/projecten : er zijn nu
reeds 3 nieuwe projecten in volle gemeenschappelijke ontwikkeling.

• ‘t Laar, Brugge, onthaal-, oriëntatie- en
observatiecentrum voor 10 adolescente
jongeren.
• ‘t Groot Hersberge, Torhout, begeleidingstehuis voor 17 adolescente jongeren. (vanaf 1.1.2012)

INFORMATIE : FISCALE ATTESTEN 2010
Wij melden U dat de fiscale attesten voor 2010
verstuurd werden op 20 april 2011.
We danken U voor uw steun
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OPGELET !
Giften zijn
in 2011 fiscaal
aftrekbaar
vanaf € 40.

VZW BEGELEIDINGSCENTRUM STAPPEN.
Vijf jaar geleden ontving de Federatie Abbe
Froidure een aanzienlijk legaat van een
Gentenaar. Het testament voorzag dat zijn
erfenis moest dienen om minstbedeelden
jongeren in de regio Gent te helpen. De
Federatie had toen geen instelling in deze
streek! Wij zijn dus op zoek gegaan naar
jeugdvoorzieningen in Gent. Zo zijn wij in
contact gekomen met Vzw Stappen (alsook
met Habbekrats en Kondenz). Het bedrag
van het legaat van onze vrijgevige Gentenaar, werd aldus volledig besteed aan jongeren van de streek Gent.

Het begeleidingstehuis Stappen biedt residentiële opvang aan 21 meisjes tussen
14 en 18 jaar (verlengbaar tot 21 jaar). De
meisjes worden, omwille van problemen in
hun leefsituatie, door een Jeugdrechtbank
of het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg,
aan Vzw Stappen toegewezen.

Op 21 februari 2011, heb ik de gelegenheid
gehad om Mevrouw Maureen Pollentier,
verantwoordelijke coördinator van Stappen
te ontmoeten. Het aangenaam gesprek,
het bezoek aan de voorziening en aan de
nieuwe studio’s, waren voor mij een bijzonder interessante ervaring.

Op basis van de mogelijkheden en de vragen van de meisjes en hun eigen steunfiguren, wordt telkens een individueel begeleidingstraject samengesteld.

Verschillende woonformules worden aan
de meisjes aangeboden: Basisgroep, Basisstudio’s, Kamertraining, Polyvalente studio’s, Begeleid zelfstandig wonen, Contextbegeleiding.

Mevrouw Maureen Pollentier, verantwoordelijke coördinator van Stappen.

Eigen steunfiguren worden maximaal betrokken bij de begeleiding. Ouders worden
zoveel mogelijk aangesproken vanuit hun
verbondenheid en hun verantwoordelijkheid. De terugkeer naar het eigen gezin
blijft altijd mogelijk.
Toen wij, 5 jaar geleden, in kontact kwamen met Vzw Stappen hadden zij plannen
om nieuwe studio’s te bouwen. Dank zij
de steun van de Federatie (en van andere
sponsors) staan de 7 nieuwe studio’s nu ter
beschikking van de meisjes!
Samen met Priester Froidure, moet onze
vrijgevige Gentenaar nu vanuit de Hemel
glimlachen. Hij mag tevreden zijn, zijn laatste edelmoedige wil werd volledig gerespecteerd.

PvdSW
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DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID (RSZ)
SPEELT SINTERKLAAS !

O

p 7 december l;l. werd de FAF uitgenodigd in de kantoren van de
RSZ vlak naast het Zuidstation. Wij waren
totaal verrast toen wij in een enorme vergaderzaal kwamen die omgevormd was
tot een prachtige speelgoedwinkel. Een
echt sprookje voor kinderen: Playmobiles, Fisher price, puzzels, gezelschapsspelen, poppen ... Wij wisten niet waar
eerst kijken, het lag er vol van en voor elk
wat wils.
Wij willen de algemene administrateur, de
heer Snyders, mevrouw Van De Velde en
de hele ploeg vrijwilligers van de afdeling
ECO 2 van harte bedanken. Het is inderdaad op hun initiatief dat het personeel
van de RSZ uitgenodigd werd om speelgoed in goede staat te schenken aan de
kinderen van de FAF ter gelegenheid van
Sinterklaas en Kerstmis. Dat is een fijne
attentie die ons heel veel plezier doet
en nog het meest aan alle kinderen van
onze voorzieningen. Hartelijk dank aan
alle edelmoedige schenkers.

PvdS
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Dit nummer wordt u gratis aangeboden.
Wij rekenen op uw vrijgevigheid om
onze actie te steunen.
Fiscaal attest voor giften vanaf 40 €.
Als lid van de Vereniging voor Ethiek in de
Fondsenwerving, verzekeren wij u transparante
rekeningen en toegang tot informatie.
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