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"Complimenten geven is
uiterst belangrii k"

YAR (Youth at Risk) coacht iongeren van 15 tot 2l iaar die
in aanraking kwamen met het gerecht. YAR is overge-
waaid uit de Verenigde Staten en is sinds 2oo7 actief in
Antwerpen. Vriiwilligers begeleiden de iongeren negen
maanden en proberen hen zo uit de criminaliteit te
houden. Tekst: Sven Cornelissen I Foto: Elisabeth Verwaest

vrijwittige iongerencoach Marlous Peiinenborg

Werk: Marlous Peijnenborg

(28) uit Borgerhout isvriiwillige
j o n ge re ncooch bi j YAR. Overdag

werkt ze in de bouwsector als

p roj ectlei d e r vo n resta u roti e-

werken.

Marlous Peijnenborg: "De ion-
geren die we begeleiden zitten

meestal in een straatje zonder

eind. Ze hebben gedragspro-

btemen, hadden een moeitijke

opvoeding of gedragen zich aso-

ciaa[. Daardoor hebben ze vaak

probtemen op schooI of met
hun ouders. Met als gevotg dat

ze in de criminaliteit belanden

en in aanraking komen met de

potitie of de jeugdrechtbank."

Concrete doeten

Een begeleidingstraiect van YAR

duurt zo'n elf maanden. Negen

maanden daarvan kriigt de jon-

gere een persoonlijke coach.

"Ze moeten zich drie concrete

doelen stelten. Dat kan zijn:
geen criminete feiten plegen of
geen drugs gebruiken. De coach

helpt en steunt hen daarbij.

De afgetopen maanden coach-

te ik een van de jongeren. We

spraken etke week af. Soms bab-

belden we kort over de voorbije

week, maar we gingen ook op

uitstap. Het zelfvertrouwen van

die gasten is meestal heel laag.

Ze hebben nog heel weinig
vertrouwen in volwassenen en

in de klassieke hulpverlening.

We moeten hun vertrouwen
winnen. De begeleiding werkt
door het intensieve contact en

de herhaling van patronen. ie
moet hen duidelijk maken dat

ze ze[f verantwoordetijk ziin

voor hun daden en de gevotgen

ervan. Ook complimenten ge-

" Samen, werken,

ír,tfft, een Positirf
zrlÍbreld"

ven en zeggen dat ze goed bezig

zijn, is uiterst betangrijk. 0p die

manier winnen ze aan zetfver-

trouwen en kríjgen ze weer een

positief zetfbeeld."

Positieve resultaten
Sinds 2oo7 begeleidde YAR al

rro jongens en meisies in Vtaan-

deren. De meeste van die jonge-

ren kwamen in aanraking met

de potitie. Na het traject had 73

procent geen contact meer met

de potitie. Marlous: "lk beI nog

regelmatig met de persoon die

ik coachte. Ook hi,i btiift goed

bezig. Het gaat de goede rich-

ting uit, dat is voor ons al[ebei

een hee[ [euke vastste[[ing."

Wil u zelf aon de

slag als vrijwilliger
biiYAR?

Surf naor
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wwwyorvlaonderen.be.Morlous: "Het succes van YAR zit 'm in de intensieve begeleiding."


