Gullegem, West Unit
NAAM EN LOCATIE PROJECT

Gullegem (deelgemeente van Gullegem)

WAT?

Dit project is gestart in een sociale woonwijk na een buurtvergelijkend
onderzoek.
Na 3 jaar kreeg de werking een lokaal buiten het centrum en werd de
werking opengetrokken naar alle hangjongeren in de brede gemeente.
Deze werking vierde in mei 09 haar 5de verjaardag en bereikt de
rondhangende jongeren uit de gemeente. De vormingswerker trekt
geregeld de straat op om ook vindplaatsgericht te blijven werken. Er
wordt thematisch gewerkt aan tijdelijke projecten zoals jaarlijks een
speciale stand op de Kerstmarkt, project tegen racisme, de 5-jaar-fuif,
zeer veel groepsweekends en buitenlandse reizen, ..
Jongeren blijven komen omdat het iets van hen is en er niemand hen
wil bijscholen. Ze krijgen een kans om verantwoordelijkheid op te
nemen. Hierbij wordt de klemtoon gelegd op positief rondhangen: er
wordt geluisterd naar hun verhalen maar ook geduid waarom er
negatieve reacties volgen op gedrag dat ze soms stellen.
PROJECT: de BANK. Na vele verduisterde of vernielde banken die net
geplaatst waren, hebben de gasten samen met de gemeentediensten
een hangbank ontworpen en geplaatst. Deze bank staat er nog steeds
en blijft een pronkstuk van jongeren en gemeentewerkers.
In de toekomst zullen de jongeren uit het project samen met de
gemeentelijke diensten een hanghok bouwen naast het lokaal. Op die
manier hebben de jongeren een plek om te hangen wanneer het lokaal
niet open is.

TIMING?

Het contract tussen de gemeente Wevelgem en Arktos vzw wordt
driejaarlijks geëvalueerd, bijgestuurd en/of verlengd.

PARTNERS DIE NIET MOGEN
ONTBREKEN?

West Unit heeft als partner in eerste instantie de gemeente Wevelgem
en in het bijzonder de gemeentelijke jeugddienst.
Daarnaast probeert West Unit een zo groot mogelijk netwerk te
onderhouden.

RESULTAAT?

Het project West Unit werkt momenteel met de tweede generatie
hangjongeren uit Gullegem. Jaarlijks worden er samen met de jongeren
doelen bepaald.
Volgend werkjaar wensen de jongeren op buitenlandse reis te gaan. De
mogelijkheid daartoe wordt onderzocht. Een uitwisseling met een zelfde
project als West Unit behoort tot de mogelijkheden.
Daarnaast is het belangrijk om niet enkel te focussen op de grote
projecten van West Unit, maar vooral op de vele positieve ervaringen
die de jongeren in het project opdoen. Het proces dat jongeren afleggen
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in het project staat centraal en niet het product.
Het krijgen van een lokaal was voor de jongeren in Gullegem een
belangrijke stap. Ze kregen letterlijk van de gemeente een plek in de
samenleving waar ze kunnen experimenteren met gedrag, attitudes,
vaardigheden,…
OMKADERING EN FINANCIERING?

Arktos vzw heeft een driejaarlijks contract met de gemeente Wevelgem.
Zowel de gemeente als Arktos vzw investeren hierbij in de
hangjongeren van Gullegem.
De jongeren krijgen een jaarlijks budget voor activiteiten.

CONTACT?

VARIA

Arktos vzw
Provincie West Vlaanderen
Mike de Baere
Zinnialaan 1
8400 Oostende
059/70.10.14
Quote: “Het gras groeit niet door eraan te trekken”

