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MOSSELFESTIVAL
T.T.V. ONS BEGELEIDINGSHUIS IN DE VRIJHEIDSSTRAAT

VRIJDAG 22 OKTOBER - 20.00u
ELEGAST - JACOB JORDAENS
JACOB JORDAENSSTRAAT 73 - 2018 ANTWERPEN

Ik kom naar het Mosselfestival!
U kunt uw bestelling vóór 11/10/2010 telefonisch doorgeven op 03 286 75 25,
faxen op het nummer 03 286 75 27 of u kunt het mailen naar marc.parmentier@elegast.be.
Mosselen per persoon: 18,00 euro
Kaas per persoon: 18,00 euro
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erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
Elegast is vanuit haar missie en doelstelling steeds begaan
geweest met jongeren in probleemsituaties. De organisatie
werd midden en eind jaren ’80 meer en meer geconfronteerd
met jeugdcriminaliteit. Bij de zoektocht naar een
constructieve oplossing werd in 1987 in nauw overleg met
de jeugdrechtbank de eerste dienstverlening uitgewerkt.
Begin jaren negentig werd de dienstverlening op regelmatige
basis uitgesproken door de Antwerpse jeugdrechters.
Maar tijden veranderen en de noden dus ook. In 1995
werd de uitvoering van de maatregelen vernieuwd. Naast
dienstverlening werd ook vorming en herstel van schade
mogelijk. In 1998 groeide het project herstel van schade uit
tot een volwaardige dienst herstelbemiddeling.
Het slachtoffer van een misdrijf krijgt met deze afhandelingsvorm een volwaardige plaats binnen de afhandeling van
jeugdcriminaliteit.

In 2001 werd de dienst herstelbemiddeling uitgebreid met
het proefproject herstelgericht groepsoverleg.
Binnen Elegast werd de dienst Herstelgerichte Constructieve
Afhandeling (HCA) opgericht, met één teamwerking. Die
bevat vier afhandelingsvormen als rode draad door de
uitwerking. Ze vormen de basisvisie van HCA.
Bij HCA is het de bedoeling dat de verschillende partijen
van het delict, de minderjarige en het slachtoffer zoveel
mogelijk betrokken worden. Belangrijk is steeds de
constructiviteit van de maatregelen. Het zijn geen sancties
in de strikte zin van het woord. De maatregelen beogen
geen leedtoevoeging maar hebben in eerste instantie een
herstellend en pedagogisch karakter. Afhankelijk van de afhandelingsvorm ligt de nadruk meer op het herstellende of
pedagogische karakter.
Daarnaast wordt, in overeenstemming met de rechten van
het kind en Decreet Rechtspositie van de Minderjarige
(vervolg pagina 3)

(DRM), aan de betrokken factoren - binnen de limieten van
het gerechtelijk mandaat - de nodige inspraak gegeven. De
partijen worden uitgenodigd tot actieve participatie.
Er wordt een actieve inspanning gevraagd om het gedrag
van de dader om te buigen. De bedoeling is dat de jongere
meer inzicht krijgt in de waarden en normen van de samenleving, in de eigen problematiek en de eigen omgeving.
Motiverend werken is hierbij onontbeerlijk.
De jongere wordt geconfronteerd met de gevolgen van zijn
daden, maar krijgt de kans deze, via de maatregel, op een
constructieve manier terug goed te maken. Dit zal de sociale
(her)integratie van de jongere bevorderen. Daarnaast wordt
getracht de jongere opnieuw aansluiting te laten vinden met
zijn onmiddellijke netwerken, wat op zijn beurt de banden
met de maatschappij versterkt.

In de eerste plaats bestaat de doelgroep uit jongeren tussen
12 en 18 jaar die een als Misdrijf Omschreven Feit (MOF)
pleegden of hiervan verdacht worden.
Alle jongeren zijn woonachtig binnen het arrondissement
Antwerpen. Ook hun ouders worden zoveel mogelijk
betrokken tijdens de uitvoering van de maatregel of de bemiddeling.
Vervolgens spelen ook de slachtoffers een rol in de uitvoering
van de verschillende afhandelingsvormen. Deze personen,
of rechtspersonen, worden afhankelijk van de afhandelingsvorm direct of indirect betrokken.

METHODIEKENBEURS OP ELEGAST-DEN DAM

Op 16 september 2010 organiseerden verschillende afdelingen
van Elegast een methodiekenbeurs die doorging op het dagcentrum. De Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentra
Potgieter, Harmonie en Jacob Jordaens, het gezinsvervangend
tehuis Conscience, Gezinsbegeleidingsdienst, de dienst
Begeleid Zelfstandig Wonen, de dienst Herstelgerichte
Constructieve
Afhandeling,
Dagcentrum Den Dam en de dienst Time-out
stelden hier hun werkwijzen ten toon. De
medewerkers van de verschillende afdelingen
konden van 10u30 tot 16u de beurs bezoeken.
Doel van deze methodiekenbeurs was een
uitwisseling van de verschillende methodieken
die de diensten in huis hebben om zo van elkaar
te kunnen leren.
Ter navolging zal een overzicht gemaakt worden
van het materiaal en de werkwijzen die er

binnen de voorzieningen bestaan zodat deze bruikbaar
worden voor alle medewerkers. Deze beurs gaf een
verruiming aan ieders werkwijze en betekende tevens een
meerwaarde voor de optimalisering van de werking van het
Multifunctioneel Centrum.

BEGELEIDINGSTEHUIS ELEGAST-’T ZUID
BIJNA KLAAR!
Elegast kreeg de opdracht om een voorziening uit te bouwen
om kleine kinderen die in extreem problematische situaties
vertoeven, op te vangen en te begeleiden.
Begin 2010 startten de werken. De aannemer is nu bijna klaar
en de schilderwerken zijn gestart. We hopen einde 2010,
begin 2011, 12 kinderen tussen 0 en 12 jaar uit extreem
problematische opvoedingssituaties te kunnen opvangen in
een warme sfeer.
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Jaarlijks sturen we u bij het jaareinde een jaar–
kalender als waardering voor uw sympathie en
andere steun voor de organisatie.
Indien U meer kalenders wenst, laat het weten door
middel van een mailtje naar
       of tel.:  !$"  !.
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Op vrijdag 29 oktober 2010 vindt de jaarlijkse tombolatrekking plaats. Eén lotje kost € 1,25 en een boekje van tien
€ 12,50. U kunt loten bestellen via het Elegast-secretariaat
(Tel.: 03 286 75 25 of via mail marc.parmentier@elegast.be).

MET HARTELIJKE DANK AAN ONZE SPONSORS EN SCHENKERS
Adriaenssens Eric Louis, Antwerpen I JKKLMNOPQ RSTUKV Kapellen I WMQQTNOIXYQQMNOPV Merksem I WSYZNOQ XKQNI[MOTNV Brasschaat
\N ]K^T^_`IaN^UOT_`bV Malle I \N cKKLP [MO_V Hoboken I \NdeMNON RSTUKV Berchem I \NfNOg XKLNOV Merksem I \TNeQ hedNOPV Deurne I \SiKS
XKdNOPV Zwijndrecht I jNOON kNNPNOgM^Q hUZTNQV Wommelgem I lTQQN^QI[T_mTNeQ n o hV Wilrijk I lS_ cM^ \N pTNe dZdMV Kapellen I qKgQ
aNeN^MV Borgerhout I kW JNeLTrV Brussel I kOK_SSO ]MsS_Tt^N^ ZuvV Antwerpen I wsM^KLmNIJOSYeM^PQV Merksem I wPNZNOeY^_` nKM^^NQV Anzegem
wSY`NOdSY` aNOgM^V Essen I cM^ \N kNOON hTgxV Antwerpen I cM^ ySffNe RKUNeTNZNV Antwerpen I cM^ kSPPN^ \TO`V Stabroek I cM^UN`NO_`mKZN
Dries, Kuurne I cM^UNuM^UN [MOTMV \SffNe I cNOdOSLLN^ WmOTQPTM^NV Merksem I cNOQPNOIXKPPmTNOV Brasschaat I cNOQPOMNPNIXNY^PtN^QV Kontich
ceYgT^_` h^^MV Antwerpen I cONdKQ RSTUKV Boechout
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Het adressenbestand van deze nieuwsbrief wordt gebruikt binnen de Elegastorganisatie. De wet van 8 december 1992 geeft u inzageen verbeteringsrecht ervan. Wenst u niet langer in het bestand opgenomen te blijven, neem dan contact op met het secretariaat. N.B.:
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voor giften, gestort op de daartoe voorziene rekeningen, waarvan het totaalbedrag over de loop van een aanslagjaar 30 euro of meer bedraagt.
De exemplaren der attesten bestemd voor de schenkers, verstuurt zij indien mogelijk voor het einde van februari van het daaropvolgende jaar.

