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EDITO
Beste Vrienden,

VAN DE SCHAAMTE NAAR DE
WAARDIGHEID ...
DE STRIJD VAN PIVOT
40 jaar geleden installeerde Henri zich op
een voetpad in Beneden-Etterbeek met als
enig materiaal: kinderboeken en een grote
luidspreker om de aandacht te trekken van
de ergste kansarmen die in extreme armoede leven en gebukt gaan onder een
slechte reputatie. Al vlug kwamen welwillende vrienden hem vervoegen. Door het
contact met de kinderen die van nature
nieuwsgierig zijn en verrast waren die meneer met zijn boeken te zien, creëerde
Henri een eerste contact met hun families.
Pivot was geboren.

ken wat er nog overblijft aan wilskracht
om “eruit te geraken” als de ellende alles
lijkt vernietigd te hebben. Samen proberen
zij projecten op te starten met als doel de
herwaardering van elke persoon en van
elke familie in de leefwereld van hun wijk.
En die 40 jaar met projecten waarrond families samenkomen om zich weer op te richten, werden heel waardig gevierd tijdens
de drie laatste dagen van mei 2011.
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Reeds 40 jaar trachten de families en de
begeleiders van Pivot samen te ontdek-
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Dit artikel raakt ons diep want het
beschrijft een situatie die de
verantwoordelijken van onze
begeleidingstehuizen goed kennen
en waarover men bijna nooit spreekt.
De problematiek van kansarme
kinderen is enorm en de verantwoordelijkheid van de magistraten, van
de opvoeders, van de diensten voor
jeugdbijstand, van de begeleidingstehuizen en van de onthaalgezinnen is
ook enorm. Is er een mooier beroep
dan kinderen opvoeden? De uitdaging
is des te groter als het over kansarme
kinderen gaat.
De getuigenis die wij U in dit nummer
voorleggen is een eerbetoon aan allen
die zich elke dag inzetten om aan de
kinderen die hun zijn toevertrouwd het
beste van zichzelf te geven.
Mag ik er U ook aan herinneren dat
dit alles niet mogelijk zou zijn zonder
uw financiële steun. Nogmaals dank
U wel.

OPGELET !
Giften zijn
in 2011 fiscaal
aftrekbaar
vanaf € 40.

Baron Paul van der Straten Waillet
Voorzitter

Bureau Depot Bruxelles x

We danken U voor uw steun

De kranten brengen ons maar al te
zelden goed nieuws. Het Engelse
gezegde “Only bad news is good
news” vat dat heel goed samen.
De trein die op tijd aankomt dat
interesseert niemand maar de trein
die ontspoort is voorpagina nieuws
in de kranten. Dat is natuurlijk wel te
begrijpen. Toch heb ik onlangs in mijn
krant een goed nieuws gevonden dat
ook de krantenkoppen zou mogen
halen. De aangrijpende getuigenis van
een magistraat verdient inderdaad al
onze aandacht en bewondering.
U leest er een uittreksel uit in dit
nummer onder de titel “ Manu, een
prachtige levensles”.
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EEN COLLOQUIUM
Naast deze opmerkelijke tentoonstelling
heeft Pivot een belangrijk colloquium georganiseerd met als thema: “Samen strijden
tegen armoede”. In de prachtige trouwzaal
van het gemeentehuis van Etterbeek kwamen 120 deelnemers uit alle betrokken geledingen samen met eminente ervaringsdeskundigen.

EEN TENTOONSTELLING
Voor deze verjaardag werd het gemeentehuis van Etterbeek ter beschikking gesteld.
De families die in Pivot samenkomen, hebben zo met brio kunnen laten zien dat die
slechte reputatie helemaal niet klopt met
alles wat zij kunnen realiseren ondanks hun
heel moeilijke levensomstandigheden.
Als de bezoeker in het gemeentehuis binnenkwam werd hij verwelkomd door iemand
van Pivot om hem te begeleiden naar de
verschillende stands van de tentoonstelling.
Een tijdslijn met talrijke foto’s schetste de geschiedenis van Pivot en van de samen gevoerde acties om te vechten tegen de armoede.
• De stand Kampen toonde aan de talrijke kinderen en ouders de foto’s van de
mooie momenten die zij beleefd hadden
samen met de begeleiders van Pivot.
• De stand Wijkfeesten herinnerde eraan
dat Pivot niet onder een glazen stolp leeft.
• De stand Video liet de activiteiten, de
kampen en de feesten die men samen
meegemaakt had, opnieuw beleven.
• De stand Spreken en Schrijven liet zien
hoe belangrijk het is om zijn verhaal onder
woorden te brengen en het te durven neerschrijven om het te delen met anderen.
• De stand van het tijdschrift Debout toonde het werk van de journalisten van Pivot
die zo konden laten zien welke vaardigheden zij in Pivot verworven hebben.

• De stand Volwassenenklas getuigde
van de wil van de families en de ouders
om te leren lezen en rekenen en om te
leren leven om zo over te stappen van de
schaamte naar de waardigheid.
• De stand Kinderpivot was bijzonder
boeiend en zette hun realisaties goed
in de verf. De kinderen toonden aan de
aandachtige bezoekers wat zij dit jaar
allemaal gedaan hadden elke zaterdag
tijdens de kinderpivot.

De burgemeester van Etterbeek, de heer
Vincent De Wolf, deed het openingswoord.
De debatten werden geleid door Luc Colinet. Werkten mee: Dominique Knott van
Courant d’Air, Luc Lefèbvre van LST Namen,
Serge Lahaye van Tramontane, Françoise
De Boe, coördinatrice van de strijd tegen de
armoede in het centrum voor gelijkheid van
kansen, van Bernard De Vos, algemeen afgevaardigde van de dienst Kinderrechten, en
van Charles Burquel van Gerbe en Méridien.
Mireille, Chrystelle et Fernand hebben op hun
beurt opmerkelijke tussenkomsten gedaan in
naam van de families die in Pivot samenkomen. Samen hebben zij verwoord wat die
strijd tegen de armoede voor hen betekent.
“In Pivot heb ik andere mensen ontmoet
die dezelfde problemen hadden als ik.
Alleen was ik beschaamd, samen met de
anderen was ik fier op mijzelf, op mijn familie, op de anderen in Pivot” zegt Kernland.

Manu, een prachtige
levensles.

“Wij willen bewijzen dat wij bekwaam zijn
om ons nuttig te maken, om samen te
werken, om ons weer rechtop te richten en
om onze kinderen op te voeden. Wij willen vertrekken vanuit wat positief is en de
etiketten van een slechte reputatie achter
ons laten.” zegt Chrystelle.
“Als men zich schaamt blijft men thuis en
sluit men zich op. Met de projecten van
Pivot zet men terug zijn kop recht. Wij zijn
fier over onze successen. Als men fier is
staat men open voor anderen en wil men
die ervaring met hen delen” zegt Mireille.
Het woord nemen voor een zo talrijk en
uitgelezen publiek, dat moet je durven!
Hun woorden zijn een weerklank van de
tientallen families die in Pivot samenkomen.
Bravo voor hen die deze uitdaging aangedurfd hebben.

EEN CONCERT
Na een drink aangeboden door de gemeente Etterbeek hebben Anne de Schrevel, Sabine Lawalrée, Michel Kinnaert en
Yves Durant een prachtig avondconcert
gegeven met twee piano’s en acht handen.

André Simon

Hierbij publiceren wij enkele uittreksels uit een artikel dat verscheen in La Libre
Belgique van 5 augustus 2011 op pagina 8 en 9. Eric Janssens, eerste substituut
van de procureur des Konings van Nijvel, vertelt er ons als magistraat zijn prachtige ervaring met een onthaalgezin.
“Manu (een fictieve voornaam) werd kort na zijn geboorte aan derden toevertrouwd. Zijn vader is niet bekend en zijn moeder heeft de grootste moeilijkheden om zichzelf in de hand te houden omdat zij lijdt aan een lichte vorm van
debiliteit. Zij kan nauwelijks haar eigen dagelijks leven verzekeren. Manu is een
kind dat van bij de aanvang van zijn leven heel erg kansarm is. Hij heeft niet
alleen de lichte mentale handicap van zijn moeder geërfd maar is daarbij ook
lichamelijk gehandicapt en zal nooit autonoom kunnen leven.
Voor dit kereltje dat helemaal afhankelijk is van anderen, heeft zich een onthaalgezin aangeboden. Het gezin doet dat met zoveel edelmoedigheid dat
iedereen op de jeugdrechtbank ontroerd is elke keer als het gezin voor een
evaluatie langskomt...
• De moed van de mensen die Manu opvangen, hun gedrevenheid en hun
grenzeloze edelmoedigheid wekt zulke positieve kracht op dat zij telkens
opnieuw mijn motivatie en mijn enthousiasme in de uitoefening van mijn ambt
vertienvoudigt. Zulke mensen doen u geloven in de mensheid...
• In onze maatschappij, die aan de kinderen niet de plaats geeft waarop ze
recht hebben, zijn er dus mensen die heel nederig en alsof het niets was, in
staat zijn om aan een kwetsbaar kind de beste zorgen te besteden.
En het meest opmerkelijke is dat de opvang van Manu er hen toe gebracht
heeft om ook voor zijn moeder te zorgen door haar ook een belangrijke plaats
te geven in hun familieleven. Die mensen hebben perfect begrepen dat een
kind opvangen betekent dat men ook zijn familie en heel zijn geschiedenis
aanvaardt. Manu voelt zich op alle gebied geliefd en ontwikkelt zich op een
buitengewone manier. In de loop der jaren stel ik vast dat dit kind met enorme
moeilijkheden en teruggeplooid op zichzelf, zich nu opengesteld heeft voor de
anderen en een enorme levensvreugde uitstraalt. Zijn persoonlijke vorderingen
overtreffen alle verwachtingen en alle hoop.
Maar deze prachtige levensles die ik elk jaar als geschenk ontvang, zal ik binnenkort niet meer krijgen. Manu is nu een grote jongeman en zoals voor alle
kinderen zal de begeleiding door de jeugdrechtbank een einde nemen als hij 18
jaar wordt. Zijn toekomst is verzekerd door zijn onthaalouders en de contacten
met zijn moeder blijven verdergaan...”

PvdSW
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GEZINSPLAATSING.
Gezinsplaatsing is een werkvorm waarin de Dienst Bijzondere
Jeugdbijstand de frequente zorg voor kinderen en jongeren
ten zijne laste neemt.
Hoe het in zijn werk gaat verdient meer
aandacht want een onthaalgezin kan een
oplossing zijn om een kind in veiligheid te
brengen. In België zijn er duizenden kinderen die toevertrouwd worden aan duizenden onthaalgezinnen. Dat gebeurt ofwel bij
beslissing van de jeugdrechter ofwel door
tussenkomst van de Dienst voor Bijzondere
Jeugdzorg en dit in overleg met de ouders
die zich in een complexe familiale situatie
bevinden.
Als een jongere geen antwoord krijgt op
zijn noden, kan het gebeuren dat men hem
bij zijn ouders weghaalt. Een onthaalgezin
is dan één van de mogelijke oplossingen
meestal gevolgd door een verblijf in een
kinderdagverblijf of een kindertehuis.
Gezinsplaatsing is dus terzelfder tijd een
verbreking en een behoud van de band
met de ouders. Deze oplossing biedt aan
de jongere:
• bescherming tegen de tekorten van zijn
oorspronkelijk milieu;
• een warme relatie, de gepaste zorgen,
scholing en een sociaal leven in zijn onthaalgezin;
• de aanpak van de vaak moeilijke relatie
met zijn ouders met als doel een eventuele terugkeer naar zijn familie of op zijn
minst het bewaren van een familieband.

De duur van een plaatsing kan variëren van
enkele maanden tot verschillende jaren. De
leeftijd van de jongeren varieert van 0 tot
18 jaar.
Wie komt in aanmerking als onthaalgezin?
Er zijn twee soorten situaties.
• Ofwel doet een gezin een aanvraag bij
een dienst voor gezinsplaatsing om een
jongere op te vangen en wordt het aanvaard. Dat zijn gewone gezinnen die zich
vrijwillig engageren en geen speciale
vorming hebben in de problematiek van
jongeren in moeilijkheden.
		
• Ofwel wordt door omstandigheden een
gezin ertoe gebracht om een jongere die
men kende op te vangen, zoals bijvoorbeeld grootouders, ooms, tantes enz. De
Jeugddienst komt pas tussen als de opvang reeds gebeurd is. Dat noemt men
een overname van begeleiding.

Wat er bijzonder is voor een onthaalgezin
is het feit dat de banden met het eigen
gezin altijd bewaard worden. Daar elk geval anders is moet men zoeken naar het
juiste evenwicht zowel voor de jongere als
voor het onthaalgezin en voor het eigen
gezin. De jongere zal moeten begrijpen
dat volwassene erop toezien om hem te
beschermen tegen conflicten die kunnen
voortkomen het feit dat hij tot twee gezinnen behoort en dat zij de nodige beslissingen voor hem nemen.
Wij zoude hier een pluim willen geven voor
het werk van de begeleidingstehuizen en
van de talrijke onthaalgezinnen die het
op zich nemen voor één zelfs soms voor
meerdere jongeren te zorgen. Dat is een
edelmoedig gebaar van solidariteit dat
oprechte waardering verdient.
In naam van alle kinderen die opgevangen
worden zeggen wij U dank.

PvdSW
Elke maatregel die in het kader van de Bijzondere Jeugdbijstand wordt genomen is
altijd beperkt tot één jaar. Op het einde van
elke periode organiseert de plaatsende
instantie een evaluatie om de evolutie van
de ten laste neming vast te stellen en er de
verdere doelstellingen van vast te leggen.
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