Harelbeke
NAAM EN LOCATIE PROJECT

Ratcity, Harelbeke - centrum

WAT?

Na een uitgebreide situatieanalyse werd gekozen om met de groep
hangjongeren te werken. Enkele maanden werd er vindplaatsgericht
gewerkt en werd zo met een 80 à 90 jongeren kennis gemaakt.
Ondertussen zijn we reeds twee jaar aan de slag met deze jongeren.
Om een zo adequaat mogelijk antwoord te bieden op de noden en
behoeften van de jongeren, is de werking opgedeeld in drie grote
stukken.
Enerzijds wordt er gewerkt met jongeren die vooral rondhangen rond de
sporthal en het indoor skatepark ’t Fabriekske. Met deze jongeren
hebben we reeds een intensief proces afgelegd in functie van een
skatefilm op verschillende locaties. Zo hebben we ook diverse
buitenlandse meerdaagses achter de rug naar Nederland, Frankrijk en
zelfs Spanje.
Tevens hebben we in het indoorskatepark van Stad Harelbeke een
totale make-over gerealiseerd. Dit hield in dat we geschilderd hebben
en ook een aantal weken aan een graffiti project hebben gewerkt.
Momenteel zijn we ook bezig om de jongeren meer
verantwoordelijkheid te geven met betrekking tot het park, dit houdt in
dat de jongeren op sommige momenten het park zelf mogen
openhouden. De leeftijd van deze jongeren is van 12 tot 21 jaar.
Een andere groep jongeren waarmee we aan de slag zijn, zijn jongeren
die vooral rondhangen aan het stadspark en de bibliotheek. Dit zijn ook
jongeren die geen aansluiting vinden bij het reguliere jeugdwerk in
Harelbeke. Om deze jongeren ook een fysieke en mentale plaats te
geven binnen de samenleving, werken we vanuit een lokaal aan de
jeugddienst. Daar komen we op vaste tijdstippen samen met jongeren
om samen met hen een proces af te leggen. Een proces waaraan nu
gewerkt wordt, is de inrichting van het lokaal. Zo kunnen de jongeren
van het lokaal ’t KOT hun eigen plaats maken. De leeftijd van deze
jongeren situeert zich vooral tussen de 14 – 17 jaar.
Een derde luik binnen dit project is het vindplaats gericht werken. Dit
doen we over enerzijds om nieuwe jongeren te werven en toe te leiden
naar één van onze twee werkingen. Anderziijds willen we ook blijvend
contact houden met jongeren die (nog) niet naar een werking willen
komen. Op die manier willen we hen blijvend steunen in het recht op
een hangplaats. Jongeren op een positieve manier benaderen, hen
helpen waar mogelijk bij hulpvragen, is dan ook het doel van dit derde
luik. De leeftijd van deze jongeren is van 14 – 23 jaar.

Harelbeke
TIMING?

Het project is gestart in 2007 en loopt nog tot 1 juli 2010.

PARTNERS DIE NIET MOGEN
ONTBREKEN?

Alle partners die een meerwaarde kunnen betekenen voor het project
en voor de jongeren. In dit geval bestaat het “enge” netwerk uit de
jeugddienst, de sportdienst, de welzijnsdienst van stad Harelbeke, de
politiezone Gavers en het stadsbestuur van Harelbeke.
In het bredere netwerk rekenen we ook andere jeugdbewegingen, het
OCMW, het Comité Bijzondere Jeugdbijstand tot onze partners.

RESULTAAT?

We merken dat er een groot aantal jongeren dankzij het project eindelijk
op een positieve manier naar buiten kunnen treden en zo ook positief
bevestigd worden in hun positie. Dit is heel belangrijk naar het zelfbeeld
en het zelfvertrouwen van jongeren;
Op die manier kunnen wij ook signaal geven naar de samenleving dat
hangen ook op een positieve manier kan gebeuren.
Natuurlijk is een resultaatsmeting voor dit soort projecten heel moeilijk
objectief vast te stellen, maar wij merken duidelijk een intrinsieke
verandering bij het overgrote deel van de bereikte jongeren

OMKADERING EN FINANCIERING?

Het is zo dat wij als Arktos er altijd voor kiezen om in partnerschap te
werken, en dit is niet anders voor het project in Harelbeke.
Zo zitten wij bijvoorbeeld tweemaandelijks samen met onze partners uit
het ‘enge’ netwerk om het project mee vorm te geven en bij te sturen
waar nodig. Verder is de stedelijke jeugddienst een heel goede partner
op het veld, naar technisch-praktische ondersteuning toe.
Het nodige budget voor dit project, wordt betaald door de Politiezone
Gavers, omdat ook zij geloven in een positieve aanpak en een
preventief beleid.

CONTACT?

Arne Rosseel - arosseel@arktos.be
Tom Defruyt - tdefruyt@arktos.be
In opdracht van Arktos vzw
Zinnialaan 1
8400 Oostende
059 70 10 14
0496 39.02.35
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