
Prins Filip woensdag op
hezoel« bil Vouth at Risk
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fl@R GAAT PROBLEEMJONGEREN HELPEN MET ZELFSTANDIG WONEN

HASSELT

Prins Filip komt woensdag
op het hoofdkantoor van
Youth at Risk in Hasselt
het startsein geven voor
de tweede activiteit van
Y@R-VIaanderen. Na Y@R-
Coaching komt daar nu
Y@R'wonen bij. "We gaan,
exclusief in Limburg en 13
gemeenten in Vlaafirs-Bra-
bant, jongeren ouder dan
17, die om één of andere
reden niet langer thuis of in
een jeugdinstelling kunnen
wonen, begeleiden bij het
zelfstandig woneR ", legt
Y@R-directeur Kris Claes uit.

"Y@R-wonen start woensdag met
een uniek project voor Vlaanderen",
zegt verantwoordehjke Katrien Jans-
egers (links op foto). "We richten ons
speciflek op jongeren ouder dan 17
jaar Cie in aanraking zijn gerveest met
de jeugdrechtbank omwille van een
opvoedingsprobleem of omdatze een
crimineel feit hebben gepleegd. Door-
dat deze jongeren omwille van één of
andere omstandigheid niet langer thuis
of in een insteiling kunnen wonen. is

huisvesting een serie-r-rs probleem. En
daarin gaan wij hen bijstaan."
"Zoals br3 de coaching doen we ook
hier een beroep op vnjwiliigers die
we gaan opleiden in deze specifieke
materie en die ruggensteun krijgen van
onze professionatrs. Zi.j engageren zich
om de-iongeren te gaan ondersteunen
in a1le facetten van zelfstandig \4ronen.
Zo gaan ze mee op zoek naar een plek
om te wonen, zorgen ze ervoor dat
de administratieve toestand van deze

jongeren okee biijft, maar ze gaan hen
_ook bijstaan in een heleboel praktische
zaken die bij het a11een wonen komen
kijken. Zo krijgen ze begeleiding op
het vlak van irudgetbeheer en budget-
vriendehjk koken en helpen we hen
bij de praktische organisatie van het
wassen en plassen. We gaal hen ook
bijstaan in het correct naleven van hun
dagbesteding. Duidehjke afspraken
over op trld in school oí op het werk
zijn, zullen gema.akt rvorden en ook
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nagekomen moeten u,orden. En, erg
belangrijk, we gaan hen ook huip
bieden op emotioneel vlak."
"De begeleiding binnen Y@R-wonen
duurt minstens 6 maanden en kan tot
maximaai de 21ste verjaardag duren.
Maar ons doei is de periode zo kort
mogelijk te houden, zodal ze zo snei
rlogeltjk zeifstanciig zijn en dat we een
volgende jongere kunnen helpen."

Dirk iACOBS


