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ELKE MENS IS UNIEK MET ZIJN KWALITEITEN EN ZIJN KRACHTEN.
OP MOEILIJKE MOMENTEN EN IN SCHIJNBAAR UITZICHTLOZE
SITUATIES KUNNEN DEZE KRACHTEN
MET EEN GEPASTE ONDERSTEUNING
ZORGEN DAT MEN OPNIEUW OP HET GEWENSTE SPOOR GERAAKT.
WIJ BIEDEN DEZE ONDERSTEUNING.
‘WIJ-SAMEN’ BEWANDELEN HET SPOOR RICHTING DE TOEKOMST.

MISSIE SPOOR 56 VZW

Wie zijn we?
vzw Spoor 56 is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg. We zijn erkend door het Agentschap
Jongerenwelzijn (Vlaamse overheid). De opdracht van Spoor 56 is het aanbieden van
ondersteuning en begeleiden van kinderen/jongeren en hun gezinnen waar er een
verontrustende opvoedingssituatie aanwezig is. We bieden hulpverlening op maat door de inzet
van één of meerdere modules.
Module contextbegeleiding: Gezinnen met opvoedingsproblemen worden in hun
thuissituatie begeleid.
Module dagbegeleiding: De kinderen komen na schooltijd en in de schoolvakanties naar het
dagcentrum. Een contextbegeleider begeleidt de thuissituatie.
Module verblijf: De kinderen en jongeren verblijven in één van onze 6 leefgroepen of in een
studio op het domein van de organisatie. Een contextbegeleider begeleidt de thuissituatie.
Module contextbegeleiding autonoom wonen: De jongvolwassenen wonen zelfstandig en
krijgen intensieve begeleiding aan huis.
De modules contextbegeleiding en dagbegeleiding zijn rechtstreeks toegankelijk. De modules
verblijf en autonoom wonen zijn niet rechtstreeks toegankelijk en kunnen dus enkel ingezet
worden met het akkoord en de tussenkomst van de intersectorale toegangspoort.
De modules worden aangeboden vanuit drie clusters die zich bevinden in Dendermonde, Hamme
en Nieuwkerken-Waas (Sint-Niklaas). Door deze spreiding zijn we actief in nagenoeg de volledige
zorgregio Waas en Dender en kunnen we optimaal rekening houden met de woonplaats van de
jongere.
Spoor 56 is lid van vzw ABRAM, een netwerk van zorgvoorzieningen binnen diverse sectoren in
het Waasland gericht op ondersteuning en uitwisseling van expertise: www.vzwabram.be
De naam ‘Spoor 56’ verwijst naar de spoorlijn tussen Dendermonde, Hamme en Sint-Niklaas.
Deze spoorlijn werd geopend op 25 januari 1875 en gesloten op 2 juni 1957.

Onze locaties/clusters
vzw Spoor 56 heeft 3 locaties/clusters.
Cluster Dageraad Hamme
Module contextbegeleiding
Module verblijf
Module contextbegeleiding autonoom wonen
Cluster Sint-Vincentius Hamme-Dendermonde
Module contextbegeleiding
Module dagbegeleiding
Module verblijf
Module contextbegeleiding autonoom wonen
Cluster Sint-Carolus Nieuwkerken-Waas
Module contextbegeleiding
Module verblijf
Module contextbegeleiding autonoom wonen
Deze clusters hebben elk hun eigenheid maar werken wel als een geheel samen.

Wie helpen we?
44 GEZINNEN MET
CONTEXTBEGELEIDING
Onze dienst richt zich naar gezinnen met kinderen tussen 0
en 18 jaar, die te kampen hebben met
opvoedingsproblemen, soms verweven met andere
moeilijkheden op diverse domeinen.

12 KINDEREN, JONGEREN EN HUN
GEZIN IN HET DAGCENTRUM
Kinderen tussen 6 en 18 jaar kunnen daarbij op weekdagen
na schooltijd (op woensdag tot 17u, op andere dagen tot
19u) en in de schoolvakanties (van 9 tot 17u) terecht in
dagcentrum Abelia te Dendermonde. Aan de
dagbegeleiding wordt ook contextbegeleiding gekoppeld.

72 KINDEREN EN JONGEREN IN
VERBLIJF

De kinderen en jongeren verblijven in één van onze 6
leefgroepen of in een studio op het domein van de
organisatie. Een contextbegeleider begeleidt de
thuissituatie.

5 JONGEREN IN
CONTEXTBEGELEIDING
AUTONOOM WONEN
De jongvolwassenen wonen zelfstandig en krijgen intensieve
begeleiding aan huis.

Wat zijn onze noden?
Als non-profitorganisatie krijgen we te maken met verschillende uitdagingen. Met de subsidies
van de overheid kunnen we een mooie basis bieden aan onze kinderen en jongeren. Denk hierbij
aan een eigen slaapkamer, lekker eten, een goede school, een gezellige leefgroep, af en toe een
uitstap...
Voor de extraatjes hangen ook wij af van anderen. De Warmste Week was voor ons elk jaar een
moment waarop we konden dromen. Een extra uitstap voor de families in contextbegeleiding,
aankopen van buitenspeelgoed, een nieuwe zetel in de leefgroep... plots was heel wat mogelijk.
Tot De Warmste Week zijn werkwijze aanpaste en we zelf opnieuw moeten zoeken naar onze
gulle medemens.
Concreet zijn we op zoek naar twee zaken.
Zoals bij elke vzw is elke gift welkom. Een kind opvoeden is nu eenmaal niet goedkoop (en bij ons
verblijven er 77). We hebben ook te maken met kosten waar niet iedereen zomaar aan denkt.
Een busabonnement, internetaansluiting, kledij, lidgeld van sportclubs, zomerkampen, decoratie
voor de leefgroep of slaapkamer, verjaardagscadeaus, Sinterklaas, Kerstmis....
Als organisatie komen er ook andere kosten bij. Denk hierbij aan zaken zoals bureaustoelen,
printerpapier, aankoop of huur van softwarepakketten, onderhoud van gebouwen... Ook hier
kunnen we de lijst eindeloos aanvullen.
Met een gift van jullie kunnen we heel wat extra doen voor de kinderen, jongeren en hun
gezinnen.
Daarnaast is IT ook een uitdaging voor ons. Steeds meer verwachten overheden en scholen dat er
zaken digitaal in orde gemaakt worden. Hiervoor hebben we reeds heel wat investeringen
gedaan. Toch merken we dat we hierin niet kunnen bieden wat we zouden moeten kunnen
bieden.
Op dit moment kunnen we 2 laptops voorzien per leefgroep. Dit wil zeggen dat er 1 laptop is voor
ongeveer 6 kinderen. U kan zich voorstellen dat dit niet steeds ideaal is indien er huiswerk
gemaakt moet worden. Onderwijs vanop afstand is de laatste maanden ook sterk opgekomen.
Hiervoor vragen we nu aan de scholen om op deze momenten zelf toestellen te voorzien maar
dan nog komen we niet toe. We kunnen niet voldoende toestellen ter beschikking stellen om elk
kind op de juiste tijden les te laten volgen.
Ook daarnaast zijn we steeds op zoek naar IT materiaal zoals computermuizen, schermen,
beamers...

Wat zijn onze noden?
Dit voelt voor ons heel onwennig aan. Onze kinderen en jongeren hebben het goed. Echt waar.
We geloven echter dat het beter kan. Het kan altijd beter.
Wij willen het beste voor de kinderen, jongeren en hun context die we begeleiden.
Jullie hulp kunnen we daarbij altijd gebruiken. Hoe klein of groot jullie bijdrage ook is, ze is
welkom.
Leer ons kennen, kom even op de (virtuele) koffie of bel ons even op. We geven jullie graag meer
uitleg over onze organisatie. Samen komen we zeker en vast tot een project waar jullie samen
met ons iets extra kunnen betekenen voor onze organisatie.
Wij-Samen kunnen deze kinderen en jongeren een mooie tijd bezorgen.

Alvast bedankt
Maarten De Clippeleir
IT Coördinator en sponsoring
maarten.declippeleir@spoor56.be
0491 39 25 12

Ond. Nr. 0420.851.326
RPR Gent afdeling Dendermonde

www.spoor56.be
fb.com/spoor56vzw

