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Planning Convenant Ontwikkelingssamenwerking 2011-2013

Delegatie
Gezien de wissel van het bestuur in Stellenbosch en gezien de meerjarenplanning in het
kader van de nieuwe convenant, koos de werkgroep in Dilbeek voor de samenstelling van de
delegatie als volgt:
• Lies Vereecke, schepen voor ontwikkelingssamenwerking,
• Marianne Nijs, diensthoofd sociale dienst,
• David Robberechts, medewerker internationale samenwerking, sociale dienst.
Ter plaatse heeft Ilse Renard (stafmedewerker VVSG) zich aangesloten bij de Dilbeekse
delegatie.
Doel van het bezoek
De stedenband Dilbeek-Stellenbosch kadert in de Convenant Ontwikkelingssamenwerking,
afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap (VAIS). In het kader van deze samenwerking
ontvangt Dilbeek oa voor de stad Stellenbosch een subsidie van € 10.000om te investeren in
tewerkstelling, HIV/Aidspreventie, de ondersteuning van de speelpleinwerking, animatoren
opleiding & het jeugdinfra-plan. De huidige convenant loopt af eind 2010. Om de werking in
Stellenbosch verder te steunen, werd een nieuwe aanvraag voor de periode 2011-2013
voorbereid.
Tijdens dit bezoek werd met verschillende organisaties contacten gelegd en werd nagegaan
hoe we op de verschillende terreinen kunnen verder werken. Er werd gepland met het
management van Stellenbosch, de raadsleden, schepenen en de ambtenaren die de
werking uitvoeren. Verder werd ook een overleg met de stad Witzemberg belegd om de
Zuid-Zuid uitwisseling op te starten. Het bezoek was een logische verderzetting van de
voorbije samenwerking.
Ilse Renard sloot na een missie met Essen en Witzemberg aan met als doel uitleg te geven
bij de convenant ontwikkelingssamenwerking 2011-2013, het promoten van de
jeugdconferentie van oktober 2010 in Zuid-Afrika, het afnemen van interviews en het
bieden van ondersteuning tijdens overlegmomenten in Franschhoek & Stellenbosch.
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Voorbereiding
De bedoeling van het opvolgingsbezoek werd besproken tijdens het bezoek van de ZuidAfrikaanse delegatie aan Dilbeek in november 2009. De reden hiervoor was de opmaak van
een meerjarenplan 2011-2013 op vlak van de samenwerkingthema’s. In samenwerking met
de VVSG werd een overweging gemaakt over het nut van dit werkbezoek. VVSG vond het
uitsturen van een Dilbeekse delegatie de meest zinvolle werkwijze als voorbereiding van de
planning.
Gezien de burgemeesterwissel in Stellenbosch werd de nieuwe burgemeester meteen op de
hoogte gebracht van de voorbije samenwerking, de vorige briefwisseling en de komende
delegatie. Er werden ook referentietermen opgemaakt en VVSG stelde een motivatiebrief
op.
De Sociale dienst en de VVSG overlegden onderling over de onderwerpen die zeker
moesten besproken worden tijdens het bezoek.
Daarbij werd de samenwerking met Stellenbosch voorgesteld tijdens het Zuid-Afrika
overleg van VVSG. Dilbeek kwam daarna samen met de gemeenten Essen en Bornem om
raakvlakken te bespreken en ervaringen uit te wisselen. In de toekomst is een
samenwerking mogelijk op vlak van opleidingen in het jeugdwerk.
Het Dilbeekse schepencollege werd geïnformeerd en de opmaak van het programma werd
verder afgesproken met de ambtenaren in Stellenbosch.
Verloop
Transparantie De Dilbeekse delegatie kreeg meteen uitleg over de actuele politieke situatie
in Stellenbosch en de gevolgen die hieraan verbonden zijn. In Stellenbosch is het bestuur
samengesteld uit 14 zetels voor de Democratische Alliantie (DA), 17 zetels voor het ANC en
4 zetels voor de andere partijen (DA, UDM, independent). Op 15 december 2009 vond een
nieuwe bestuurswissel plaats. Momenteel is er een DA-geleide coalitie. Tijdens het bezoek
waren er signalen dat er reeds opnieuw nieuwe coalitiebesprekingen in de maak waren…
Duidelijk werd wel dat zowel de DA als het ANC achter de samenwerking met Dilbeek
staan, omdat ze dezelfde prioriteiten op hun politieke agenda hebben (jeugdwerking
uitbouwen, HIV/Aidspreventie, tewerkstelling…), waardoor voor de samenwerking de koers
niet steeds gewijzigd dient te worden.
Deze continue vorming van nieuwe coalities zorgt er wel voor dat de werking bij het
installeren van een nieuw bestuur min of meer in een vacuüm verkeert, waardoor deze
wissels in Stellenbosch voor heel wat vertragingen zorgen. Gelukkig weet de administratie
op deze bestuurswissels flexibel en proactief in te spelen. De continuïteit op vlak van de
administratie blijft de laatste tijd wel gegarandeerd, wat de vooruitgang zeker ten goede
komt.
Gelijkwaardige partners De verwachting over de uitbouw van het sociale luik werd duidelijk
doorgegeven. Daarbij werd gesteld dat Dilbeek op vlak van planning rekening zal houden
met de eigenheden verbonden aan het bestuur in Stellenbosch, nl.de mate van de
vooruitgang verbonden aan de bestuurswissels, het aantal professionelen die zich met de
thematiek kunnen bezighouden en het beschikbare budget.
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Gemeenschapsopbouw Een bijkomende reden waarom de werking in Franschhoek zo
tijdsrovend is, is dat Stellenbosch de lokale bevolking wil betrekken en een grote
verantwoordelijkheid wil geven bij de uitbouw van de werking. Er werd tot voor kort
samengewerkt met de nieuwe jeugdraad. Maar deze blijkt ondertussen zodanig
gepolitiseerd te zijn dat er niet mee kan samengewerkt worden. Vandaar zoekt de stad nu
voor elke thematiek een sleutelfiguur, een voorbeeldjongere (champion) die de werking
vertaalt naar de bevolking.
Programma
Officiële ontvangst De Dilbeekse delegatie legde aan de hand van een PowerPoint de
samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap uit en plaatste de werking van de
stedenband binnen de Dilbeekse administratie en binnen de werking van de Raad voor
Internationale Samenwerking (RIS). Daarbij werd een overzicht gegeven van de
sensibilisatiewerking van de RIS in Dilbeek en de projectsteun in het Zuiden. Verschillende
ambtenaren en raadsleden woonden deze officiële ontvangst bij en toonden heel wat
interesse.
Bezoek aan het Mooiwater jeugdcentrum (MWC) De eerste renovatiefase werd
afgewerkt: vooraan werd het centrum omheind. Vanuit dit centrum worden de activiteiten
gecoördineerd door de jeugdconsulent: vakantiewerking, sport, kunst- en cultuur,
tewerkstelling, preventie en opleidingen over sociale vaardigheden.
De verschillende werkingen hebben plaats nodig. Plaats die er momenteel niet is. De
jeugdconsulent heeft één lokaal waarin zowel een pooltafel staat als pc’s met internet
toegang om o.a. CV training te geven, waar films op groot scherm worden vertoond enz.
Binnen hetzelfde gebouw heeft @heart (organisatie die kleinschalig aan Aidspreventie
doet) een lokaal en het lokale gemeenteraadslid heeft de rest van het gebouw ingenomen.
Die laatste bepaalt op eigen houtje wie er toegang krijgt tot de overige ruimten
(vergaderlokaal en keuken). De stad wenst zo gauw mogelijk het volledige gebouw vrij te
maken voor de jeugd- en preventiewerking. Hiervoor ging een plaatsbezoek door met
verschillende raadsleden. Tijdens de komende gemeenteraad komt er een beslissing over
het gebouw.
De volgende planning wordt vooropgesteld:
- Voor de omliggende omgeving van het MWC:
- resterende budgetten controleren
- budget 2010-2011 : 500.000 SAR voor de verdere afwerking van de omgeving
van het MWC (keuken upgraden, parking, veilige speelomgeving…)
- Piet Smith en Michelle zullen een beslissing voorbereiden voor het schepencollege
en de gemeenteraad. Hierin wordt de problematiek van het raadslid in het MWC
opgenomen. Ook de situatie van de families in de garageboxen wordt onderzocht.
- 2010 – 2011: aankoop container om het spelmateriaal van de speelpleinwerking in op
te bergen. Upgrading van het MWC (gebouw, omgeving).
- 2012-2013: verdere uitbouw van de dienstverlening: CV’s opmaken, toegang tot
computers verbeteren, de uitleendienst verder aanvullen via Projecten Franschhoek,
filmvoorstellingen organiseren, de structuur van de werking opzetten, …
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Krottenwijk Langrug Het Mooiwatercentrum bouwt activiteiten uit voor de kinderen en
jongeren van de Langrug krottenwijk en de jongeren van de aanpalende Groendal
woonwijk. Onder begeleiding van Msindisi werd de wijk en de lokale kribbe bezocht.
Naschoolse werking door Youth Empowerment Action (YEA) We bezochten de
naschoolse werking. Mini Pietersen organiseert dagelijks opvang van 15-16u, naast de
vakantiewerking (speelplein en kamp). Ze kan hiervoor beroep doen op drie vaste
medewerkers: Bonita, Lulu en Patty. Tijdens de vakantieperiodes bereikt ze tot 150
kinderen/dag met activiteiten op de sportvelden. Ze promoot haar werking via de scholen
en de lokale radio. YEA is momenteel de belangrijkste partner in de jeugdwerking, maar
heeft geen ruimte in het centrum. Er is ook een probleem van opslagplaats voor het
spelmateriaal. Een verhuis van de werking naar de nieuw aan te leggen speelweide rond het
MWC is aangewezen.
Overleg met Henko In het kader van het Wereldkampioenschap voetbal worden 20
animatoren opgeleid op 10 bestaande ‘speelpleinen’ in Stellenbosch. Henko geeft er elke
maandagavond gratis opleiding. Dit gebeurt aan de hand van een
progressieve methodiek, ‘spelend leren’ om sociale vaardigheden
aan de jongeren bij te brengen. Tijdens ons bezoek namen er
minstens 20 jongeren deel aan de avondsessie in Franschhoek. Voor Keep them safe is het
de bedoeling om hierdoor zoveel mogelijk kinderen van straat te houden tijdens het WK,
om zo hun veiligheid te vergroten.
Voor de werking na het WK willen we nagaan of de 20 jongeren in het programma “Keep
them safe” verder kunnen opgeleid worden tot animator. Henko op zich kan niet
ondersteund worden via het sociaal departement van het district, maar misschien wel
indien we zijn werking integreren binnen het programma van YEA. De stad Stellenbosch
vindt het wel een moeilijk gegeven om Henko op de paylist van YEA te plaatsen: de
aanwerving en selectieproces en het gelijke kansenbeleid worden hierdoor omzeild. Daarbij
is er heel wat jaloezie over het succes van Minie. We spreken af om de kosten te dragen via
de stedenband en eventueel andere kanalen.
Henko lijkt ons een ideale partner om de jeugdconsulent Msindisi te begeleiden voor zijn
werking het Mooiwatercentrum. Er werd met hem afgesproken om na zijn werking in het
kader van ‘Keep them safe’, vanaf augustus, 2 dagen per week Msindisi te begeleiden bij de
werking in het Mooiwatercentrum. De doelstellingen en taken moeten in een overeenkomst
vastgelegd worden. Mogelijke acties zijn: een lidmaatschap voor partners en bezoekers
opzetten, een reglement uitwerken, een profiel voor het jeugdwerk uitwerken,…

Overleg Dilbeek/Stellenbosch – Essen/Witzemberg
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Gezien beide Vlaamse gemeenten in dezelfde periode een werkbezoek brachten aan hun
partnerstad, heeft VVSG een overleg belegd met alle actoren om ideeën op vlak van
jeugdwerking uit te wisselen. Volgende partners zaten rond de tafel:
- Witzemberg stadsbestuur met focus op deelgemeente Tulbagh
- ngo Grassroots werkt aan Early Childhood Development (ECHD) met focus op babies
en kleuters
- District manager van het Sociaal Departement van de West-Kaapprovincie
- Stadsbestuur Stellenbosch met focus op deelgemeente Franschhoek
- Delegaties uit Dilbeek en Essen
Witzemberg
De jeugdwerking in Witzemberg staat op verschillende vlakken verder dan de werking
in Stellenbosch. Voor de stedenband Essen- Witzemberg werd een federale
overeenkomst afgesloten waardoor Witzemberg meer middelen kan bekomen.
Vanuit Essen wordt de stedenband ondersteund door 2 ambtenaren.

-

-

Witzemberg liet via de Universiteit Stellenbosch een onderzoek uitvoeren naar sociale
vaardigheden bij de jeugd van deelgemeente Tulbagh, omdat dit de armste regio
binnen Witzemberg is. In het kader van de millenniumdoelstellingen werden
verschillende initiatieven ondersteund:
Een Tullbach Welfare Forum
De opstart van twee kribbes
Het Early Childhood Development Forum. Dit bespreekt ism de vzw Grassroots,
aangelegenheden op vlak van opleiding, wetgeving, subsidiëring enz. Het Sociaal
Departement van de Provincie kan enkel geregistreerde ECHD centra ondersteunen.
In Witzemberg zijn er 387 kribbes waarvan er 84 erkend zijn. Slechts 18% van de
Zuid-Afrikaanse kinderen worden opgevangen in een door de overheid erkende
Early Childhood Development.
Andere domeinen zijn de vrouwenwerking, HIV/AIDS preventie en lokale
economische ontwikkeling.
Stellenbosch met focus op Franschhoek
Jeugdwerking in Franschhoek wordt aangepakt op verschillende terreinen:
- HIV/AIDS preventie en drugpreventie. Hiervoor wordt samengewerkt met de
nationale ngo Love Life en de lokale werking van @heart. Momenteel zijn ze
nog op zoek naar een organisatie die drugpreventie kan ondersteunen.
- Vakantieprogramma en naschoolse werking gebeurt in samenwerking met
Youth Empowerment Action.
- Milieu educatie wordt uitgewerkt ism de stadsdiensten en met scholen. Zo
organiseren ze oa de opkuis van de Stiebeulrivier.
- Sport ism lokale sportclubs
- Kunst en cultuur wordt uitgewerkt via Love Life.
- Sociale vaardigheden en ondernemerschap. Opleidingen worden uitgewerkt
ism Franschhoek Informal Business Association.
In Franschhoek moet verder werk gemaakt worden van de toegang tot infrastructuur,
internet en de uitbouw van de uitleendienst voor muziekinstrumenten en
spelmateriaal.
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Vzw Grassroots
Deze vzw geeft opleidingen aan kinderverzorgsters want slechts 23% van de ZuidAfrikaanse kinderverzorgsters heeft een opleiding genoten. Daarbij ondersteunen ze
Playgroups om de kloof met de ECHD centra te overbruggen. Deze playgroups zijn
actief bij de boederderijen, krottenwijken, steden,… De playgroups worden
uitgewerkt samen met de moeders. Grassroots genereert voor 250 jongeren een job in
ECHD. Grassroots verbindt deze groepen aan de scholen zodat ze beroep kunnen
doen op de 12 SAR/dag (~1,2€/dag) subsidie per kind. Er wordt ook samengewerkt
met lokale soepkeukens en moestuintjes.
District Sociaal Departement West-Kaap
DSDWK geeft subsidies aan sociale programma’s. Financiële steun voor
onderhoudswerken van infrastructuur kan niet voor hen. Wel steun aan sociale
programma’s. Het sociaal departement werkt breder dan ECHD.
Planning jeugdwerking in Franschhoek
Er werden verschillende dagen uitgetrokken om rond de tafel te zitten met organisaties die
actief zijn in Franschhoek. Voor sommigen was het een eerste kennismaking met elkaar,
andere werkten al samen. Hieronder volgt een opsomming per terrein en met de
verschillende noden die de organisaties hebben om hun werking uit te bouwen. Acties
werden besproken, samen met Michelle Aalbers (manager social & human development),
jeugdconsulent Msindisie Kwini, vrijwilligster Katrien Van Tricht en verschillende
afgevaardigden van organisaties en van gemeentelijke diensten. In de mate van het
mogelijke zullen deze acties opgenomen worden in het actieplan van de convenant
ontwikkelingssamenwerking 2011-2013.

Vakantieprogramma via Youth Empowerment Action (YEA)
Situering
In 1991 werd een vakantieprogramma opgestart door vrijwilligers. In 1996 hebben enkele
Belgen (Jeroen, Ilse en enkele studenten) hieraan meegeholpen.
De deelnemers komen voornamelijk uit Groendal en de Langrug krottenwijk. De
vakantiewerking is gratis en de kinderen krijgen iets kleins om te eten. Voor de volhouders
organiseren ze enkele keren per jaar een kamp.
Minie organiseert dagelijks naschoolse opvang van 15u-16u. Dit is voornamelijk een
sportprogramma. Hiervoor kan ze beroep doen op 2-5 vrijwilligers.
Tijdens de vakantie organiseert ze samen met 15 vrijwilligers, dagelijks activiteiten van 10u
tot 14u voor ongeveer 150 deelnemers/dag. Er wordt dan wekelijks gespeeld rond één
thema en de activiteiten gaan door op verschillende locaties. Gezien het vervoersprobleem
kunnen de boerderijen nog steeds niet bereikt worden. Deze werking wordt betaald door het
sociaal departement van de stad Stellenbosch, door ngo's (waaronder FRANCO) en door
de stedenband Dilbeek-Stellenbosch.
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Ter ondersteuning van de speelpleinwerking werd in sport – en spelmateriaal
geïnvesteerd. Dit materiaal wordt ter beschikking gesteld aan lokale verenigingen in het
Mooiwatercentrum.
Tijdens de verschillende vakantieperiodes bouwt YEA haar werking uit:
- 1 week in maart en september
- 4 weken in juni (door de Wereldbeker Voetbal)
- Enkele weken voor Kerstmis
- Elke schooldag (behalve op vrijdag): er wordt naschoolse werking gedaan met 3
animatoren. Er nemen dagelijks ongeveer 60 kinderen deel aan de activiteiten.
Planning 2011-2013
- Met YEA bespreken of de vakantiewerking over voldoende dagen tijdens de vakantie
wordt uitgebouwd.
- Indicator: gemiddeld elke dag 100 deelnemers tijdens het vakantieprogramma
- Kruisbestuiving: sportactiviteiten door sportverenigingen, traditionele dansen,
knutselateliers en kunstworkshops, Love Life…
- Infrastructuur is een probleem. Het zou ideaal zijn om de ruimte rond het
Mooiwatercentrum in te richten. Deze ruimte is centraal gelegen en gemakkelijk
toegankelijk. Daarbij is er nood aan stockageruimte voor het sport en spelmateriaal.
Verder werd afgesproken dat YEA de cateringkosten moet herzien: we verstaan dat de
deelnemers uit de krottenwijk met honger niet aan spelen kunnen denken. Maar, we
stellen ons vragen bij het aandeel in het totaal budget (1/3de voor catering) en het soort
catering dat wordt aangeboden (snoep en frisdrank).
We denken aan meer inventieve oplossingen voor het voedselprobleem. Vb.
samenwerking met de soepkeuken, een kookopleiding voorzien in de keuken van het
Mooiwatercentrum om ervaring op te doen,…

Preventie
Er is nood aan een formeel netwerk gezien verschillende organisaties elkaars werking
nauwelijks kennen. Een van de voorstellen is om aan te sluiten bij een bestaand netwerk
zoals dat van Franschhoek Resource and Network Coordinating Organisation (FRANCO) of
het overleg dat @heart opstartte met de CBO’s1 en de clinic.
@heart Deze organisatie geeft ondersteuning aan mensen met HIV. In Franschhoek zijn er
2 consulenten die helpen bij de testen en de behandeling. Eén werkt als vrijwilliger, de
andere wordt betaald. Daarbij is er ook een sociaal assistent die informatie geeft in de
scholen over HIV.
Het lokaal in het Mooiwatercentrum is een ook een informatie- en doorverwijspunt.
@heart ontvangt middelen van het sociaal department Stellenbosch voor steun aan
1

Community Based Organisation
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achtergestelde kinderen (ongeveer alle kinderen) tussen 0 en 9 jaar en aan wezen.
- Het 'Voedsel Programma' richt zich tot patiënten die een behandeling volgen. Hiervoor
doen ze huisbezoeken en worden voedselpaketten aan het ziekenhuis verdeeld.
- Girlsclub: Dit is een preventieprogramma voor 20 meisjes tussen 12 en 14 jaar. Het is de
bedoeling om hen te helpen bewuste keuzes te maken in het leven. Het programma is
voornamelijk gericht op sociale vaardigheden.
- Vanaf de maand april worden maandelijks HIV/AIDS tests afgenomen in een mobiel
kliniek.
Bedenkingen
- Er is een sterke band met de kliniek, waardoor er eerder gericht wordt op medische
nabehandeling dan op preventie.
- Er zijn weinig bezoekers bij de helpdesk wat ons vragen doet stellen bij het preventiewerk
van @heart
Love Life
Situering
Love Life is een nationale ngo die HIV/AIDS campagnes voert. Gezien veel kinderen en jongeren
geen geloof meer hebben in de toekomst (zicht op werk, zicht op recreatie,…) wil Love Life dit
opnieuw opbouwen. Ze bekijken preventie in een ruimer geheel, bieden perspectieven aan en
leren jongeren bewuste keuzen te maken.
In Franschhoek heeft jeugdconsulent Msindisi de opleiding bij Love Life gevolgd en is
ondertussen supervisor over een veldwerker. Zo een veldwerker gebruikt verschillende
programma's om aan preventie te doen. Ze betrekken lagere scholen om bij kinderen het
zelfvertrouwen te verhogen en respect bij te brengen. Bij middelbare scholen worden
eerder inlichtingen gegeven over lichaamsbeleving, relaties enz.
Love Life heeft het niet alleen over HIV, maar leert jongeren om bewuste keuzes te maken
in het leven, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een gepaste job. Ze trachten via de
verschillende programma’s jongeren weerbaarder te maken: beslissingen nemen en
problemen oplossen, communicatie en relatievaardigheden, kritisch denken en creatief
denken, positief zelfbeeld vormen, omgaan met gevoelens, goed en fout onderscheiden,
leren uit fouten, tekortkomingen kennen,…
In Franschhoek is er momenteel een veldwerker actief in de scholen. Hij werkt ook vanuit
het Mooiwatercentrum. De huidige veldwerker, aangesteld in juni 2009, voert zijn taken
niet uit op de wijze die strookt met de intenties van Love Life. De interne problemen met de
veldwerker worden opgevolgd door Stellenbosch stad en de verantwoordelijken van Love
Life. Zo zal de stad de overeenkomst met Love Life grondig moeten doornemen.
Stellenbosch zal Love Life vragen om de bestaande activiteiten op te lijsten en nagaan of er
uitbreiding nodig is. Er wordt gedacht aan de uitbouw van een adviescentrum, aan een
ruimte in het jeugdcentrum om ter beschikking te stellen aan bestaande organisaties,…
Maar er is nood aan ondersteuning/begeleiding van Msindisi voor deze zware functie.
Henko zal na het ‘Keep them safe’ programma, gedurende 2 dagen/week de jeugdconsulent
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verder begeleiden. Qua financiering zal een deel van de kosten ondergebracht worden in de
enveloppe ‘begeleiding’, voor het overige deel bekijkt Dilbeek of het binnen de convenant
wordt opgenomen of kan bekostigd worden door de ngo Projecten Franschhoek.

Ondernemerschap en ontwikkeling van sociale vaardigheden

National Electronic Media Institute of South Africa (Nemisa) Nemisa heeft een afdeling in
het voormalige IT centrum in Groendal. Zij geven technische opleidingen in de grafische
sector, video, animatie, telefonie, enz. Zij richten zich voornamelijk naar achtergestelde
jongeren. Voor de samenwerking met het Mooiwatercentrum is het mogelijk om
computercursus te geven: desktop publishing – communicatie – digitale fotografie aan 400
SAR (40€) per persoon. Dit is een 3 maanden voltijdse opleiding.
Planning 2011-2013
De deelnemers aan de cursus kunnen een nieuwsbrief opmaken over de activiteiten
verbonden aan het Mooiwater jeugdhuis en de activiteiten van de partnerorganisaties.
Msindisi kan de informatie doorgeven en het gemeentebestuur kan de werking
ondersteunen door het papier aan te leveren. Een mogelijk probleem is dat het hier gaat om
een voltijdse cursus & dat het niet evident is om nadien een job te vinden zonder de nodige
ervaring.
Deelnemers kunnen na afloop van de cursus een stage volgen bij de gemeente en bij lokale
ondernemeningen bv. in de toeristische sector. Bijkomend kunnen de deelnemers begeleid
worden bij hun zoektocht naar een job.
CV opmaken. Momenteel is jeugdconsulent Msindisi enkel bezig met individuele begeleiding
voor de opmaak van CV’s. Ideaal zou zijn om dit aan te vullen met workshops op
regelmatige basis, vb maandelijks. Dit kan opgezet worden door de bibliotheek of het IT
centrum.
Er zal onderzocht worden in welke mate het mogelijk is om de C-stick van JES te
ontwikkelen in samenwerking met Nemisa.
Radio zender Franschhoek FM zendt uit over Fransschoek, Stellenbosch, Pniel, Klapmuts
en andere omliggende gemeenten. De radiozender zendt 12u per dag uit in Afrikaans,
Engels, Xhosa en Frans. Het is een mix tussen 60% muziek en 40% nieuws. Op deze radio
geeft Msindisi een overzicht van de activiteiten die er in de omgeving plaatsvinden.
Radio FFM kan aan sociale vaardigheden werken en loopbaan begeleiding uitwerken. De
kosten om hen daarvoor in te schakelen komen op 500€/maand. Daarbij kunnen ze
opleidingen begeleiden voor vb. voor receptionist. Maar het loon kunnen ze niet betalen.
Andere mogelijkheden. In het Mooiwatergebouw is er momenteel een oude keuken die
nauwelijks gebruikt wordt. Als deze ruimte ter beschikking komt voor jeugdwerking kan
gedacht worden aan een opleiding kok.
Er zijn ook andere partners die opleidingen kunnen voorzien: Youth Affair met het
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‘restaurant play’: dit is een toneelstuk dat wordt uitgevoerd in een bestaand restaurant
waarbij de deelnemers het werk van de kok en de bediening in de zaal uitvoeren maar
telkens worden hun fouten rechtgezet door deskundig personeel. Spelender wijs wordt hen
zo vaardigheden in de horecasector bijgebracht.
Andere partners die sociale vaardigheden kunnen bijbrengen: de opleiding van Henko ism
Youth Empowerment Action & de opleiding van het Craft Center.

Kunst en cultuur
Life Craft Center in dit centrum wordt aan de deelnemers een vak geleerd : pottenbakken,
kleding maken, houtbewerking,… Het Life Craft Center is verhuisd van een garagebox naar
een gebouw in het centrum naast de toeristische dienst van Franschhoek. Zij geven kans
aan mensen van Groendal en Langrug om een vak aan te leren en hun producten in het LCC
te verkopen. Ze investeren voornamelijk in volwassenen die reeds over bepaalde
vaardigheden beschikken.
Ze ondervinden wel een tekort aan leidinggevende vaardigheden en zijn op zoek naar
partners die hen daarbij kunnen helpen: een cursus aan de business school, consultancy uit
België,…
Het LCC stelt volgende mogelijkheden voor voor de samenwerking met het Jeugdcentrum:
- De organisatie van workshops als onderdeel van het vakantieprogramma
- Het LCC heeft 2 vrijwilligers die graag met de jongeren schilderen en mozaïek willen
aanleren. Deze workshops kunnen doorgaan in het jeugdcentrum
- Kunsten wedstrijd met als beloning een intensieve opleiding in het LCC
De ‘Youth affair’ werkt jaarlijks een project uit met 20 jongeren. Ze werken telkens naar
een voorstelling toe en treden dan op voor scholen, de gemeenschap, in kerken,…
Naar de toekomst willen ze
- workshops organiseren met de bestaande toneelgroepen, toneelleerkrachten,…
Maar ze zoeken nog een ruimte om te oefenen.
- samenwerken met YEA’s vakantieprogramma. Ze zouden zo een voorstelling
kunnen uitwerken over sociale onderwerpen zoals preventie.
- onderzoeken of het mogelijk is om in het Mooiwater Jeugdcentrum een toneelgroep
op te richten.

Milieu educatie
District gezondheidsinspectie Deze dienst organiseert 2 keer per jaar gedurdende 3 weken
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een opkuis van de rivier en de buurt. Het is een gelegenheid om werkloze jongeren een job
te geven. Daarbij hebben ze een interactieve theatervoorstelling op maat van lagere
scholen. Het is een voorstelling over afvalbeheer en de leefomgeving. Het district plant om
zo’n sessie te organiseren aan het Jeugdcentrum.
Nationaal department voor milieu en toerisme ziet volgende mogelijkheden voor de
jongeren:
- De organisatie van een gratis kamp over milieu- en natuuronderwerpen voor 80
kinderen en begeleiders. De deelnemers kunnen geselecteerd worden via een
wedstrijd voor kleine groepjes jongeren waarbij ze iets voor de gemeenschap doen.
bv. een deel van de rivier proper houden. Katrien en Msindisi zullen deelnemen aan
het volgende kamp in april. De milieu-champion wordt er ook bij betrokken. Dit
project loopt tot 2012.
- Een ‘natuurclub’ oprichten
- Binnen het programma van de vakantiewerking, een ‘week van de natuur’
organiseren.
- De promotie van speciale activiteiten verbeteren zodat de kinderen er gemakkelijker
aan kunnen deelnemen.
- Educatieve spelen en video’s verspreiden
- Tewerkstellingsinitiatieven: opkuis en onkruid verwijderen

Sport
Op vlak van sportverenigingen hebben we niemand kunnen spreken. Stellenbosch stad
neemt dit verder op en plant hoe er in de toekomst kan samengewerkt worden.

Bijkomende zaken
-

-

-

Stellenbosch vraagt om het profiel en de functieomschrijving van een jeugdwerker
uit België door te mailen.
Bijkomende investeerders zoeken voor de renovatie van het Mooiwatercentrum:
Europees Social Fonds – Partnership met de rotary clubs
In plaats van een vrijwilligersvergoeding toe te kennen kan er gewerkt worden met
een beloningsysteem voor vrijwilligers. Voor de champions wordt gedacht aan een
geschenk, een etentje, een certificaat of een aanbevelingsbrief.
Stageplaatsen opzetten voor studenten sociaal werk van de Artevelde Hogeschool
1. Praktische opleiding
2. Voorkeur voor 2 personen
3. Minie Pietersen zou een geschikte persoon kunnen zijn om de supervisie
waar te nemen.
Zuid-Zuid ervaringen uitwisselen door bv. een werkbezoek uit te voeren naar het
jeugdhuis in Bloemfontein
Een ‘netwerker’ tewerkstellen voor de verschillende steden die betrokken zijn bij de
Vlaamse stedenbanden om jeugdcentra op te richten.
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-

-

Early Childhood Development: de mogelijkheid onderzoeken om een ECHD
Centrum op te richten.
Uitleendienst: bijkomend een speel-o-theek oprichten met educatief speelgoed voor
babies en kleuters.
De dienstverlening in het Jeugdcentrum verder uitbouwen.
Permanentie, onthaal en doorverwijsfunctie van het Jeugdcentrum uitwerken via de
projectinvestering van DGOS?
Onderzoeken of de Competentie-stick een haalbaar project is voor de
samenwerking met het MWC
De multiculturele dialoog stimuleren
Een maandelijks overleg organiseren met de champions en de partnerorganisaties.
Elke maand daarop een overleg opzetten met Msindisi en de Champions om
feedback te geven over hun werking.
Een aantal Champions en organisaties daagden niet op tijdens de overlegmomenten
tijdens het bezoek. Stellenbosch neemt opnieuw contact met hen op: sports
departement, SSRA (Stellenbosch sports and recreation association), KUSASA, Red
Door, Fisba, Department van landbouw, de Clinic, Sundelane,…
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