Inspiratie Café THUIS

#jongerenparticipatie
#jongerennetwerk

#9

Vooraf

1. Wat maakt een huis, de plek waar je woont,
eet en slaapt, jouw thuis?

Oost, west, thuis best is een oud spreekwoord
en wil zeggen: waar je ook bent, thuis voel je
je op je best. Voor kinderen en jongeren is het
belangrijk om op te groeien in een veilig,
vertrouwd en warm thuis. Toch wonen in
Nederland 42.655 kinderen en jongeren niet thuis in het eigen gezin.
Bij deze kinderen en jongeren wordt het thuis zo onveilig, dat ze hier niet
meer kunnen wonen.
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Gevoelsmatig

Daarom organiseerden we met vijf jongeren
uit het Jongerennetwerk-Samen met de Jeugd
op 11 juni het Inspiratie Café Thuis. Hierbij
hebben wij onderzocht wat een thuis voor
jongeren in de regio Hart van Brabant
betekent. Ook hebben we aan jongeren
gevraagd wat er volgens hen voor nodig is
om een (tijdelijk) huis tot een thuis te maken.
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Meer info

THUISMATRIX

“Hoe kan dit?’’, vroegen wij ons af.
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GRATIS ENTREE
GRATIS PIZZA

Centrale vragen van het Inspiratie Café:

Vooraf hebben we gesproken me
t:
• Regio Hart van Brabant
• Jeugdbescherming Brabant
• Raad voor de Kinderbescherming
• Pleegzorg Sterk Huis
• Jongerenraad Sterk Huis
• Jongerenraad RIBW Brabant
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liefde
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een warme hand
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ruimte voor mijn eigen inbreng		
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een plek van jezelf

afscheidscadeau van fijne mensen
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•		 9 jongeren zonder ervaring
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•		 4 werkend in de jeugdhulp
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		 in de jeugdhulp
‘Een plek voor iedereen, waar je gehoord,
gezien, gerespecteerd en gewaardeerd
wordt. Dat is thuiskomen. De tijd nemen
om iemand te leren kennen. De hulp
verlener moet in staat zijn om het beste
in de jongere naar boven te halen.’

samenmetdejeugd
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‘Dierbaren, mijn hond, inlevingsvermogen,
ruimte geven, omgeving waar je jezelf
kan zijn, waar je geaccepteerd wordt.’
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•		 14 jongeren die gebruik maken van
jeugdhulp met verblijf
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•		 27 jongeren
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•		 Jongeren noemen
bij zowel aankomst,
verblijf als vertrek
dat ruimte om jezelf
te zijn, jezelf te ontde
kken en eigen
inbreng te leveren erg
belangrijk is.
•		 Je kunt wel spreke
n over een fysiek en gev
oelscomponent,
maar in de praktijk zijn
deze vaak met elkaar
verweven.
•		 Jongeren associëre
n een thuis het meest
met
het verblijf (64 post-its)
en het minst met de
aankomst (23 post-its)
en het vertrek (8 postits).

2. Wat is de droom van jongeren om een
(tijdelijk) huis tot een thuis te maken?

VERT
Deelnemende jongeren:

Wat valt op?

‘Bij aankomst eerst een gesprek
alleen met je begeleider zodat je
alles kan vragen wat je wil weten.
Dat er geluisterd wordt naar wat je
zelf wil. Een rondleiding als je dat
fijn vindt, of gelijk naar je kamer
als je dat liever wil.’

‘Dat er van iedereen met een fijn
gevoel afscheid kan worden
genomen, zodat je ergens anders
weer met een fijn en zelfverzekerd
gevoel weer kan beginnen.’

‘Mijn droom is dat het afscheid wordt
aangepast aan de jongere, wat hij
wil. En niet dat de jongere zich moet
aanpassen aan het vaste afscheids
protocol! Bijvoorbeeld: wil je een
knuffel of juist niet, we gaan samen
naar de winkel en dan mag jij iets
uitkiezen wat jij fijn vindt.’

‘Mijn droom… is voor een deel waarheid. Mijn thuis was veilig
en vol warmte. Door dit inspiratiecafé ben ik dit al veel meer
gaan waarderen, omdat dit blijkbaar niet vanzelfsprekend is.
Dat ik mijn eigen meubels en de kleur op de muur mocht
uitkiezen, maar ook een cavia had die ik zelf moest verzorgen.
Er was vertrouwen en zekerheid en ik zou willen dat alle
mensen van vanavond dit ook ooit hebben gevoeld of gaan
voelen. Dit moet voor iedereen de standaard zijn.’
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