Van elke jongere/context wordt er een individueel
dossier bijgehouden. Het elektronisch dossier
(eCQare), het kinddossier (bijv. Kid-ok-kit) en
officiële documenten maken hier deel van uit. Het
dossier is vertrouwelijk, maar betrokkenen zelf
kunnen, volgens een wettelijke procedure, steeds
inzage vragen in hun eigen dossier.

“Elke mens is uniek met zijn kwaliteiten

Abelia maakt werk van het Internationaal Verdrag
van de Rechten van het Kind. De gebruikers hebben
ook uitgebreide klachten– en participatierechten.
Een belangrijke waarde is ook dat de volle
opvoedingsverantwoordelijkheid bij de ouders blijft.

met een gepaste ondersteuning

Hoe aanmelden?
Een aanmelding gebeurt steeds schriftelijk, maar bij
twijfel of bijkomende vragen kan er contact
opgenomen
worden
met
de
clusterverantwoordelijke Julien Vandermast
Een aanmeldingsformulier kan opgevraagd worden
via de website: www.spoor56.be of
via email: aanmelding.abelia@spoor56.be of
telefonisch bij Julien Vandermast: 052 57 10 11
Telefoonnummers en mailadressen
Algemene gegevens (hoofdzetel Hamme):
052 47 25 64
info@spoor56.be

Dagcentrum Abelia:
052 22 40 19
abelia@spoor56.be

en zijn krachten.
Op moeilijke momenten en
in schijnbaar uitzichtloze
situaties kunnen deze krachten
zorgen dat men opnieuw op het
gewenste spoor geraakt.
Wij bieden deze ondersteuning.
‘Wij-samen’ bewandelen het spoor
richting de toekomst.”

Dagcentrum
Abelia

Andere afdelingen binnen onze organisatie
Ook onderdeel van Cluster Sint-Vincentius
De Vaart, leefgroep voor 13
kinderen/jongeren (tussen 4 -18 jaar)
Cluster Dageraad, te Hamme
De Hermelijn, leefgroep voor 13
kinderen/jongeren (tussen 5 -18 jaar)
De Vlasbloem, leefgroep (meisjes vanaf
15 jaar) en kamertraining (meisjes en
jongens vanaf 16 à 17 jaar)
Cluster Sint– Carolus, te Nieuwkerken-Waas
De Wilg, leefgroep voor 11 kinderen
(tussen 0-12 jaar)
De Populier, leefgroep voor 11 kinderen
(tussen 3-16 jaar)
De Klomp, leefgroep voor 11 kinderen/
jongeren (vanaf 12 jaar) en kamertraining
(vanaf 16 jaar)
Reguliere contextbegeleiding (ambulant),
georganiseerd vanuit de verschillende
clusters. Onze organisatie is ook actief binnen
Krachtgericht Waas en Dender (één gezin één
plan).

Leopoldlaan 6
9200 Dendermonde
052 57 10 10
info@spoor56.be

Neem zeker een kijkje op
www.spoor56.be

Voor wie zijn we er?

Abelia is een dagcentrum binnen de Bijzondere
Jeugdzorg.
Abelia biedt aan kinderen en hun ouders in
vastgelopen opvoedingssituaties ondersteuning en
begeleiding.
We begeleiden 12 jongens en meisjes van 6 tot 18
jaar. Jongeren kunnen, behalve in het weekend,
dagelijks
gebruik
maken
van
onze
groepsbegeleiding. Op schooldagen is dit direct na
school tot 19u. (woensdag tot 17u.), in de
schoolvakanties van 9u. à 10u. tot 17u. Met de
ouders en belangrijke anderen werken we
ondertussen rond de moeilijkheden die thuis
ervaren worden.
Wat willen we bereiken?
Onze dienst is ingericht om gezinnen te begeleiden
waar zowel jongeren als ouders ernstige of
chronische problematieken ervaren. Door onze
integrale en intensieve begeleiding van zowel
jongere als gezin, kunnen allerlei problemen aan bod
komen (bv. opvoedingsproblemen, relationele
problemen, schoolproblemen, gedragsproblemen,...)
De gezinssituatie moet wel van die aard zijn dat er
nog voldoende intacte elementen in het gezin
aanwezig zijn (verzorgend, steunend, sociaal) ten
aanzien van de kinderen. Onze ambulante
begeleiding is immers slechts verantwoord als de
veiligheid en de basisbehoeften van de jongere thuis
verzekerd zijn en dat een begeleiding bovendien
perspectief op verandering biedt.

Hoe kom je bij ons terecht?

De module dagbegeleiding is rechtstreeks
toegankelijk.
Zo kunnen ouders of jongeren die in hun gezin
problemen ervaren die ze niet meer helemaal de
baas kunnen, zelf hulp vragen bij ons of samen met
hun hulpverlener (zie bij hoe aanmelden?).
Ook de consulent van de gemandateerde
voorziening (OCJ, VK) of de jeugdrechter kunnen bij
ons aanmelden.
Hoe werken we?
Dagbegeleiding
Dagbegeleiding heeft zowel een functie naar de
jongeren als naar hun gezin:
Naar de jongeren: Het dagcentrum is een plek waar
zowel individueel als in groep wordt gewerkt aan de
verschillende levensdomeinen. We bieden een
veilige, structurerende en lerende omgeving aan.
De school neemt in onze begeleiding een belangrijke
plaats in. Dagcentrum en scholen informeren elkaar
niet alleen, maar maken ook afspraken en zoeken
samen oplossingen. Dit gebeurt in een
samenwerkingsverband met de ouders.
De individuele begeleider volgt de jongere intensief
op en werkt met haar/hem rond de problemen.

Het groepswerk helpt de jongere sociale
vaardigheden in te oefenen. Ook in groep wordt er
gewerkt aan de individuele doelstellingen.
Tijdens de maandelijkse “biebelvergadering” kunnen
de jongeren hun mening kwijt over de activiteiten,
het menu, sfeer in de groep, …

Naar het gezin: door de begeleiding van de jongere
in het dagcentrum willen we tijdelijk ondersteunend
zijn naar het gezin toe.
Contextbegeleiding
Door middel van een wekelijkse gezinsbegeleiding
willen we samen met de ouders/context zoeken
naar en werken aan een verbetering van het
gezinsfunctioneren en de opvoedingssituatie.
We bieden ouders een intensieve begeleiding op
maat aan, die aansluit bij hun hulpvragen en de
samen geformuleerde doelstellingen.
Heel belangrijk aan dagbegeleiding is de intensieve
samenwerking
tussen
gezinsbegeleider
en
individuele begeleider. We stemmen de begeleiding
aan huis en de individuele begeleiding optimaal af
zodat zowel qua tempo als qua inhoud onze twee
begeleidingen elkaar versterken.
De gezinnen worden regelmatig besproken op
casusoverleg/teamvergadering zodat ook de andere
teamleden het verloop van de begeleiding kennen
en de gezinsbegeleider indien nodig kunnen
ondersteunen. Deze bredere kijk op het
gezinssysteem komt ook de cliënt ten goede.
Netwerkhantering
We werken geregeld samen met andere diensten.
Minstens even belangrijk is het natuurlijk netwerk
van het gezin (bv. grootouders, verdere familie,
buren, vrienden, …).

