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Samen Onderweg Naar Jeugdhulp Anders

Nieuwsbrief SONJA
Erteejee
Na onze kick-off in december ging SONJA Erteejee, het
Brusselse Samenwerkingsverband 1 Gezin - 1 Plan op 1

INHOUD
Algemeen

januari 2019 officieel van start met de eerste
aanmeldingen. Een enthousiast team van gezinscoaches en
eerstelijnspsychologen, vrijwilligerscoach,
teamondersteuner en coördinator die zich willen inzetten

Netwerkmomenten

voor kinderen, jongeren en gezinnen en voor het
samenwerkingsverband.
Met deze nieuwsbrief wensen we jullie op de hoogte te

Vrijwilligers bij SONJA
Erteejee

brengen hoe SONJA Erteejee verder evolueert.

Wist je datjes 'ELP'
Nieuws

Intussen hebben Linde (ELP), Sebastjan en Margarita
(gezinscoaches) ons team versterkt. In september start ook
Yamna als gezinscoach.
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Netwerkmomenten
Om de banden te versterken en te komen tot een volwaardig samen-werkings-verband, zijn netwerkmomenten
absoluut noodzakelijk. Zo vonden er heel wat netwerkbezoeken plaats, zowel bij organisaties vanuit de brede
instap (zoals de CLB's, K&G, CAW, ...), als ook de organisaties die zich situeren binnen rechtstreekse toegankelijke
jeugdhulp, zoals Sint-Fransiscus, Tonuso, CGG, DOP/BRAP, ...
Naast deze netwerkmomenten waren er ook de uitwisselingsdag van alle 1 gezin-1plan- projecten in Vlaanderen
en het overleg met ACT en OCJ / SDJ, samen met Asse-Meise-Vilvoorde en Hageland.
Op 22/02 en 14/06 boden de netwerklunches meer dan 30 mensen telkens de kans tot ontmoeting en
uitwisseling.

In het najaar willen we graag nog een versnelling hoger gaan om de kruisbestuiving en samenwerking tussen alle
actoren in het Brusselse jeugdhulplandschap te versterken. Om dit te realiseren staan een gezamenlijke vorming
en intervisiemomenten rond het Wrap Around Care-model op de agenda.
.

SAVE THE DATE
Stuurgroepen najaar 2019:
vrijdag 27 september '19
vrijdag 29 november '19
Reflectiedag : vrijdag 4 oktober (onder voorbehoud)

Netwerk 'high tea' : maandag 14 oktober '19 om 15:00
Debatlunch : vrijdag 11 oktober '19
Vorming + intervisie Wrap Around Care - model: data binnenkort bekend.
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Vrijwilligers bij
SONJA Erteejee
Op dinsdag 21 mei vond de eerste instapsessie plaats
voor de SONJA-vrijwilligers. Het was een boeiende
uitwisseling en de perfecte gelegenheid voor de
vrijwilligers en het team om elkaar beter te leren
kennen.

Verhaal van Yann als vrijwilliger
Yann biedt ondersteuning op vlak van
huiswerkbegeleiding bij twee 14-jarige jongens. De
band tussen hem en het gezin is zo gegroeid dat hij
intussen ook helpt bij andere zaken in het gezin.
Om het neer te schrijven in de woorden van Yann: “All
in all, let’s just say it’s a wonderful experience”.

CIJFERGEGEVENS
TOT JULI 2019
Gezinscoaching
73 gezinnen

Wil je graag meer weten over het werken met
vrijwilligers? Schrijf je dan zeker in voor de debatlunch
op 11 oktober 2019 via

Eerstelijnspsychologen
17 trajecten

https://www.contactcomite.be/agenda

Vrijwilligers
6 actieve vrijwilligers
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Wist-je-datjes ELP?
1)

ELP = EersteLijnsPsycholoog. Biedt een kortdurend traject (5-8 gesprekken)
Focus ligt op het hier en nu en het oplossingsgericht werken.

2)

Volgens het PrOP-model (KOP-model voor kinderen en jongeren)
waarbij de aandacht gaat naar de huidige klachten, de omgeving en de persoonlijkheid van de
kinderen en jongeren.

3)

Voor alle Brusselse kinderen en jongeren van lagere schoolleeftijd tot en met 25 jaar
Kan ook los van een gezinsscoachingstraject.

4)

Outreachend : in de leefomgeving van kinderen en jongeren.
Wil je ons graag kunnen terugvinden op jouw locatie neem dan zeker contact op met ons!

5)

Begeleidingen zijn gratis.

Wil je graag meer informatie: bekijk dan zeker onze folder of neem rechtstreeks contact met ons op.
.

Nieuws
Ons logo is er !
We zijn intussen ook verhuisd: jullie vinden ons nog steeds op
hetzelfde adres, ander gebouw. Steeds welkom !
Binnenkort starten we met een nieuw aanmeldingsformulier.
Voorbije maand is er hard gewerkt aan de website. We hopen
op een lanceermoment in september : www.sonja-erteejee.be

Algemeen

.

CONTACT US

02/486 45 22
contact@sonja-erteejee.be

We zijn telefonisch bereikbaar op het algemene
nummer tijdens de volgende permanentie uren:
Ø Maandag: 9:00-12:00
Ø Dinsdag: 13:00-16:00
Ø Woensdag: 9:00 – 12:00 en 13:00-16:00
Ø Donderdag: 13:00-16:00
Ø Vrijdag: 9:00-12:00

