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Weekblad: LOF's in corona
Hoe jeugdzorg werkt in tĳden van corona: inspirerende voorbeelden

Klik hier

Beste collega en partner,
Deze editie staat voor het grootste deel in het teken van de grap, haar ‘deugdelijkheid’ en vlindervleugeleffecten. We
brengen uiteraard geen theorie, noch psychologie over het belang en de werkwijze van de grap.
Nee, we zien rondom ons gewoonweg vele grappen aan het werk, in teams en tussen collega’ s. Opeens worden
virtuele landschapsbureaus verkwikkend. Grapje. In elk geval, de grap en haar arabesken krijgen deze week vrijgeleide
en volledig ons platform. Humor en haar bevrijdend gelukzalige welzijnseffecten zijn, ontegensprekelijk, onze
onmisbare bondgenoten in een zeer knellende en onvrije tijd. We hebben humorhonger. Grapje. Dit is een luchtige
editie. Mijn inleiding is geheel navenant. Ze staat in het teken van het thema van deze week: de lach, haar gelukzalige,
vindingrijke en spitsige pointes, haar gezapigheid. Deze week spreekt voor u ‘der Witz’.
Veel leesplezier.
Isabelle Quintens, Regioverantwoordelijke OSD Oost-Vlaanderen

Het thema van de week: de lach.

Klik hier
Klik hier

Klik hier

De werking van het
dagcentrum naderbĳ
bekeken.
Marieke Bentein
Groeps- en individuele begeleider,
Dagcentrum Triangel, Hof Ter Welle
“Ik zie enkel Marc Van Ranst rondom mij…” de
tonen van de kampdans galmen over de koer. Het
paaskamp kon niet doorgaan door de
corona-maatregelen, maar in de leefgroep werd de
tweede week van de paasvakantie wel ingevuld met
kamp-activiteiten. De jongeren verblijven nu al 7
weken non-stop in de voorziening zonder hun
context in ‘real life’ te kunnen zien. Als mens breekt
dat je hart en wil je de jongeren een zo aangenaam
mogelijke tijd geven.
In pre-coronatijden stond ik voltijds in het
dagcentrum maar nu dat tijdelijk moest sluiten
vanaf 19 maart, vul ik mijn werktijd anders in. Een
van de dingen die ik nu doe is ondersteuning bieden
in de leefgroep in het verblijf.
Als team van dagcentrumbegeleiders zijn we sinds
de sluiting op zoek gegaan hoe de ouders en
kinderen die voltijds thuis verblijven
kunnen bereiken en ondersteunen:
• Er werd voor elk gezin een draaiboek opgesteld
waarin staat wie wanneer contact opneemt en
waarover de gesprekken kunnen gaan.
•Er zijn kinderen die overdag thuisblijven en
kinderen die naar de schoolopvang gaan tijdens de
week. We hebben de ouders ondersteund
om dit praktisch te regelen.

Schoolopvolging in de leefgroep.

De jongeren verblĳven nu al 7
weken non-stop in de
voorziening zonder hun
context in ‘real life’ te kunnen
zien.

•We proberen zo creatief mogelijk contact te
zoeken met de kinderen, via:

Hoe kunnen we kinderen en
ouders die voltĳds thuis
verblĳven, bereiken en
ondersteunen?

- een 1 op 1 wandelingetje
- een videogesprek
- een telefoontje
- even dag gaan zeggen aan de deur
- zwaaien aan de
schoolpoort
- paasknuffel en paaseitjes afgeven
-…
Ondertussen hebben wij - en de meeste ouders met
ons - wat routine gevonden in deze abnormale
situatie, maar kijken er toch enorm hard naar uit om
het dagcentrum terug te openen!
Zo kunnen de ouders terug ontlast worden en
kunnen ze met onze hulp verder aan de slag gaan
met hun doelstellingen, zodat de thuissituatie er
rooskleuriger uit kan zien.
En dat paaskamp zal volgend jaar wel dubbel en dik
ingehaald worden!

Schoolopvolging in de leefgroep.

De challenges van SDJ
Gent.
Eline, Margaux, Aysel en Raïssa – consulenten
SDJ Gent
Onze teamdag van SDJ Gent staat gepland op
11/06/2020. Het is echter nog onduidelijk of deze
zal kunnen doorgaan omwille van het coronavirus.
Daarom bedachten enkele collega’s een flexibel
programma voor het geval dat er met de datum
geschoven moet worden. Omdat deze datum nog
veraf is en we nu in tijden van corona onze collega’s
missen en ons soms wel eenzaam voelen, bedacht
datzelfde groepje een unieke reeks challenges.

Een dagelĳkse ludieke
opdracht....zo blĳven we
verbonden met elkaar.
Enkele voorbeelden:
Sophie Wilmès heeft het vanaf het begin gezegd:
lichaamsbeweging (in de buitenlucht) is toegestaan en
zelfs aanbevolen. Hoe blijven jullie fit tijdens deze
lockdown?

We gingen van start met een dagelijkse, ludieke
opdracht. Het idee was om deze klein te houden: ze
mochten niet meer tijd kosten dan je anders
tussendoor met een collega aan de koffietijd zou
doorbrengen. De collega’s stuurden ze per mail
door en we kregen tot 17u tijd om ons bewijs
hiervan door te mailen. Op het einde van de
werkdag krijgen we een leuk overzicht van alle
foto’s, filmpjes, tekstjes die werden ingezonden
door de collega’s. Zo zien we elkaar en blijven we
toch verbonden met elkaar.
Naast de challenges zagen we elkaar ook tijdens een
online apero en een quiz via videochat.
Om het enthousiasme bij iedereen hoog te houden,
schakelden we ondertussen over op wekelijkse
opdrachten.

Er zullen geen festivals doorgaan
deze zomer.
Da’s jammer, maar wij willen de
pijn verzachten. Stuur ons een
nummer van je
favoriete (live)band en wij maken
achteraf een SDJ Festival Playlist!

Ook voor de hond is het belangrijk fit te blijven.

Zoals jullie in de winkels hoogstwaarschijnlijk
wel gemerkt hebben, gingen de Vlamingen massaal
aan het hamsteren. Het meest begeerde product bleek
namelijk WC-papier te zijn. Laat eens zien hoeveel
rollen jullie ingeslagen hebben en maak een zo hoog
mogelijke toren.

Voor velen begint de lockdown door te wegen en
de nieuwe beslissingen van de Veiligheidsraad helpen
hier niet bij. Daarom vragen we jullie om ons een goede
mop te sturen zodat we iedereen nog eens goed aan
het lachen kunnen brengen.

Challenge van de week!
Deze week gaat het team SDJ Gent
– uiteraard buiten de werkuren 300 kilometer bĳ elkaar wandelen
en fietsen. Zal het ons lukken?

En natuurlĳk: the one and only:
Marc Van Ranst!

Elke dag verwent Marc Van Ranst ons met zijn
goede raad en prachtige klederdracht in verschillende
kleuren. De opdracht is simpel: poseer, net als
Vlaanderens bekendste viroloog, in jullie mooiste V-hals.

Nieuwe collega's op het OCJ.

Sinds maandag
4 mei ben ik gestart als consulent in het
team van OCJ Sint-Niklaas. Het is wat gek
om een nieuwe job te starten in tijden van
corona, maar ondanks het vele
telewerk ben ik op een zeer hartelijke
manier ontvangen. Zowel de regionale
staf als mijn dichte collega’s proberen mij
zo goed mogelijk wijs te maken in
de organisatie. Ik ben enorm gemotiveerd
en kijk er naar uit om het team te
versterken. Hopelijk is iedereen snel veilig
en gezond en kunnen we spoedig
kennismaken.
Kaat Wauman

Ik ben De Meyer Kaatje en heb sinds mijn
afstuderen als bachelor orthopedagogie
het meest in de bijzondere jeugdzorg
gewerkt. Tussendoor nam ik een hele
periode op om er te zijn voor onze
pleegkinderen en onze eigen dochter.
Het zorg dragen voor kinderen en
jongeren deed ik de laatste jaren in een
leefgroep van een residentiële voorziening
binnen bijzondere jeugdzorg.
Als consulent OCJ Dendermonde hoop ik
ook zorg te kunnen dragen voor hen, zij het
op een andere manier, en samen met hun
context.

Mijn naam is Anja Colman. Ik ben 25 jaar en woon samen met mijn
man in Zulte-Machelen. Na mijn opleiding Pedagogie van het Jonge
Kind en banaba Zorgmanagement, ging ik aan de slag als
verantwoordelijke van een buitenschoolse opvang. Dit in
combinatie met een job als nachtopvoedster in een CKG.
Begin dit jaar besloot ik een nieuwe richting uit te gaan en
zal dan ook de komende maanden te vinden zijn in het OCJ te
Oudenaarde. Ik zal dit combineren met mijn job als
nachtopvoedster. Ik hoop jullie allen snel te leren kennen! J
Groetjes
Anja

Gespot op het internet

Klik hier

tekst

Philippe Geubels zorgt voor de
muzikale afsluiter.

heb je zelf een verhaal, een inspirerend voorbeeld...
laat het ons weten:
isabelle.quintens@opgroeien.be
leentje.verzele@opgroeien.be
ten laatste donderdagvoormiddag

