
Heb je een interessant artikel voor onze volgende nieuwsbrief? 
Wil jouw collega zich inschrijven op onze nieuwsbrief? 

Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen?  
Stuur een mailtje naar stefanie.claessens@ritmica.be!  

  

JUNI 2022 

Beste netwerkpartner Trawant,  

De zomer staat voor de deur! Hoog tijd om jullie een korte update te 

geven van wat leeft binnen jeugdhulp in onze regio. Zo lees je in deze 

nieuwsbrief meer over het aanbod 1 gezin 1 plan voor Oekraïnse 

gezinnen in onze regio, maar geven we je ook een blik op de stand van 

zaken rond de conventie eerstelijnspsychologische hulp.  

Hebben jullie op basis van deze nieuwsbrief vragen, aarzel ze niet om ze 

te stellen aan de opgegeven contactpersonen of aan 

stefanie.claessens@ritmica.be  

Tot slot willen we jullie alvast een deugddoende vakantie toewensen en 

hopen we jullie allen te mogen ontmoeten op de beurs RTJ op 30 

september te Mechelen!  

NIEUWS VAN ONZE PARTNERS 

Het staat hopelijk al met stip in je agenda: op 30 september vindt de 2e  

infobeurs rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Trawant plaats! Op 

deze beurs leiden we je graag rond doorheen het landschap jeugdhulp in 

onze regio. Je maakt er kennis met de begeleidingsmogelijkheden in 

onze regio, maar je kan ook deelnemen aan enkele interessante 

workshops!   

Praktische info 

• Locatie: De Loods te Mechelen (Douaneplein 1) 

• Tijdstip: tussen 10u en 16u 

• Meer info: https://www.jeugdhulptrawant.be/artikel.php?news=16  

ONDERSTEUNING VOOR 
OEKRAÏENSE GEZINNEN  

 

WAT NIEUWS?  

Ondersteuning voor Oekraïense gezinnen | 

Infobeurs RTJ Trawant  | Conventie ELP | Maak 

kennis met Lus vzw | Nieuws van onze partners  

OVERKOP MECHELEN ZOEKT AMBASSADEURS!  

STARTSCHOT REGIONAAL 

AANBOD TOEGANKELIJKE 

EN BETAALBARE 

PSYCHOLOGISCHE ZORG  

Het startschot is gegeven: de conventie eerstelijnspsychologische zorg 

krijgt nu ook de praktijk vorm! Binnen onze regio staan al meer dan 65 

psychologen en orthopedagogen klaar om hieraan mee te werken. Alleen 

al in 2022 wordt hiervoor binnen onze regio meer dan 4,7 miljoen euro 

voorzien.  

Waarom een ELP? 

Vaak moet je nu heel wat ondernemen voor je kwalitatieve, juiste en 

betaalbare psychologische hulp kunt krijgen. De ELP wil deze drempels 

verlagen!  De ELP biedt kortdurende en/of weinig intensieve 

psychologische ondersteuning die bijdraagt tot het behoud of herwinnen 

van een algemeen psychisch welbevinden. Daarnaast zet men ook in op 

meer gespecialiseerde psychologische zorg voor mensen met matige 

psychische problemen.  

De nieuwe conventie neemt drempels weg!  

De noodzaak aan een verwijsschrift van je huisarts valt weg, waardoor 

psychologen rechtstreeks toegankelijk zijn. Een voorschrift is ook niet 

langer noodzakelijk om terugbetaling vanuit het RIZIV te krijgen, waardoor 

je voor 11 euro per sessie – of het sociaal tarief van 4 euro – naar de 

psycholoog kan.  

Waar vind ik een ELP? 

De lijst met meewerkende psychologen kan je raadplegen op de website 

van Emergo en PANGG-018, op de website van het RIZIV of via je eigen 

huisarts. 

ELP voor meerderjarigen:  https://www.netwerkemergo.be/lijst-
eerstelijnspsychologen/  
ELP voor minderjarigen: https://pangg0-18.be/lijst-eerstelijnspsychologen 
 
 
Bijkomende vragen?  
 
Ludmilla Moons  

Lokaal coördinator psychologische zorg in de eerste lijn| Kinderen & 
Jongeren 

0493 40 64 93 | Ludmilla.moons@pangg0-18.be  

Van harte nodigen we jullie uit om mee de 'om geken-

de reden uitgestelde' 25ste verjaardag te vieren van 

dagcentrum De Tichel. We geven je die namiddag 

tijdens een wandeling door ons NIEUWE huis heel 

graag een woordje uitleg over onze werking. Onder-

weg staat ook onze collega van 1G1P jullie te woord. 

Blijf daarna nog even hangen voor een hapje en een 

drankje in onze (hopelijk) zonnige tuin. Laat je ons via 

deze QR-code weten of je er al dan niet kan bij zijn?  

De crisis in Oekraïne is helaas niemand nog onbekend. Heel wat 

gezinnen, kinderen en jongeren zijn de afgelopen weken reeds in ons land 

toegekomen. Als netwerk Trawant voelen we ons aangesproken om ook 

voor deze gezinnen een sterk netwerk jeugdhulp te vormen.  

In elke eerstelijnszone ontstaan er heel wat mooie initiatieven. Met steun 

van de respectievelijke agentschappen kunnen we vanuit jeugdhulp, 

algemeen welzijnswerk en de geestelijke gezondheidszorg hier een 

complementair ondersteuningsaanbod aan koppelen.  

  

 GEZINSBEGELEIDING 1 GEZIN 1 PLAN 

Het agentschap Opgroeien wil de regio’s versterken door o.a. de inzet van 

een halftijdse medewerker 1 gezin 1 plan (1G1P) 

specifiek voor gezinnen uit Oekraïne. Trawant en CAW 

Boom Mechelen Lier zijn trots aan te kunnen kondigen 

dat Kseniya Szentmihalyi ons team 1G1P Trawant 

sinds 1 juni ons team versterkt. Met 1G1P gaan we 

actief met gezinnen aan de slag om antwoorden te 

vinden op hun noden en vragen. Zo kunnen we samen 

met gezinnen die moeilijk de weg vinden, de brug maken naar een school, 

opvang, gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning,…  

Kseniya is zelf van Oekraïense afkomst en spreekt vloeiend Duits, Engels, 

Oekraïens en Russisch. Als master in de psychologie zal ze gezinnen 

vanuit de 1G1P-insteek begeleiden.  

Wil je graag een gezin aanmelden?  

Je kan gezinnen  uit Oekraïne voor 1G1P rechtsstreeks bij Kseniya 

aanmelden, dit op een vast aanmeldmoment op woensdag van 9u tot 13u.  

Contactgegevens:  

• Kseniya.Szentmihalyi@cawboommechelenlier.be 

• Gsm: 0490 49 18 74 

 

PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING VOOR VLUCHTELINGEN 

EN GASTGEZINNEN 

De oorlogssituatie, getuige zijn van geweld, je land plots 

moeten verlaten, de vele vragen die je hebt. De mentale 

gezondheid en het psychisch welbevinden van 

vluchtelingen staat vaak enorm onder druk. Daarnaast 

spelen er gevoelens van angst, bezorgdheid en 

onzekerheid. Zo komen ze terecht in een land waarvan ze de gewoonten 

en maatschappelijke structuren niet kennen. CAW biedt ook psychosociale 

hulpverlening aan vluchtelingen uit Oekraïne.  

Daarnaast biedt het CAW ook ondersteuning aan gastgezinnen en 

vrijwilligers. Vang jij vluchtelingen uit Oekraïne op? In jouw huis, 

appartement, huurwoning of op een andere plek? Of neem je een rol op 

als vrijwilliger om vluchtelingen te ondersteunen? Dan speel je een 

belangrijke rol in het opnieuw bieden van structuur en het herstel van 

vertrouwen. Misschien heb je wel vragen over hoe je vluchtelingen de weg 

laat vinden in onze samenleving? Of hoe je hen ondersteunt in de 

verwerking van traumatische herinneringen? 

Je kan een gezin of vrijwilligers steeds doorverwijzen naar het CAW via 

volgende contactgegevens:  

• CAW Boom Mechelen Lier: 015 695 695 | 

secretariaat@cawboommechelenlier.be  

• CAW Antwerpen (ELZ Zora): 03 270 31 90  | 

info@cawantwerpen.be  

  

 THERAPIE EN DIAGNOSTIEK 

Zoals omschreven, kunnen gezinnen en jongeren met 

allerlei vragen van psycho-sociale aard terecht bij de 

CAW in hun buurt.  Oekraïense ontheemden die ernstige psychische 

klachten ontwikkelen kunnen op verwijzing terecht bij het Centrum voor 

Geestelijke gezondheidszorg.  

• CGG De Pont: 015 28 74 74 | knooppunt@cggdepont.be  

• CGG Vagga (ELZ Zora): 03 256 91 20  

  

PLEEGZORG 

Door de oorlog in Oekraïne zijn er veel Oekraïners op 

de vlucht. Daar zijn ook niet-begeleide minderjarigen 

bij. Voor hen zou pleegzorg een tijdelijke oplossing 

kunnen zijn.  

Wil jij je graag kandidaat stellen als pleeggezin? Dan 

vind je meer info op www.pleegzorg.be/oekraine   

 

INFO VOOR HULPVERLENERS DIE IN AANRAKING KOMEN 
MET VLUCHTELINGEN 
 
Passende zorg en ondersteuning bieden 
aan vluchtelingen: hoe doe je dat? Omdat 
deze vraag ons meer dan ooit bereikte, biedt 
Pangg 0-18 een overzicht van de ondersteuningmogelijkheden op hun 
webiste:   

https://pangg0-18.be/info-voor-hulpverleners-die-in-aanraking-komen-met-
vluchtelingen/ 

 

Binnen OverKop hebben we al een tijdje een groepje jongeren 
ambassadeurs. We willen deze groep graag uitbreiden en organiseren 
daarom op 1 en 4 juli opnieuw een cursus. Het zou fijn zijn als jullie deze 
flyer kunnen verspreiden onder jullie leerlingen/jongeren/…. 

Dus ken jij jongeren…  

• die graag een luisterend oor bieden aan jongeren… 

• Die zin hebben om hun vaardigheden te versterken om iets 
te betekenen voor leeftijdsgenoten… 

• Die zin hebben om mee fijne momenten te organiseren 
binnen de muren van OverKop maar ook daarbuiten…. 

Bezorg ze dan zeker onze flyer in bijlage. 

 

Tijdens de cursus krijgen de jongeren de kans om hun sociale 
vaardigheden, hun veerkracht en kennis van hulp- en 
vrijetijdsorganisaties te vergroten. Ze leren tips en tricks over 
verschillende thema’s. 

Meer info?  

Vanhoof Charlotte | jongerencoach OverKop Mechelen 

charlotte.vanhoof@mechelen.be 

25 JAAR DE TICHEL:  

OPENDEURDAG 
 

22 juni 2022 
14u tot 18u  

www.jeugdhulptrawant.be 

DENK JE WEL EENS 
AAN LUS vzw?  

“We merkten bij het gezin van Tinne, dat er een enorm vangnet was 
van familieleden. Alleen waren er door allerlei omstandigheden 
(conflicten verleden, problematiek mama, drukte v/h leven,...) nog 
weinig momenten, waarbij deze mensen samen zaten. In 1G1P heb 
ik een aantal netwerktafels georganiseerd, die wel zijn vruchten 
afwierpen o.a. afspraken gemaakt, als Amber zich thuis niet goed 
voelt (zij kon dan opgevangen worden door moeke en een tante 
maakt tijd vrij om met haar te praten/ leuke dingen te doen/...). Om dit 
in stand te houden, dacht ik aan Lus. Iedereen binnen het gezin 
stond daarvoor open, het is ook zeer laagdrempelig, wat naar mijn 
idee de brug naar hulpverlening verkleint.”  

Anke, begeleidster 1 gezin 1 plan 

 

Ook voor mensen die op het eerste zicht geen mensen om zich heen 
hebben, maar een veranderingswens hebben rond meer mensen om 
zich heen of meer verbinding, kunnen de vrijwilligers van Lus een 
verschil maken! We komen bij mensen thuis of op een plek waar 
mensen zich goed voelen. Iemand hebben die zich belangeloos, 
onbetaald inzet voor iemand anders maakt al een enorm verschil! 
Samen met de persoon, zijn/haar netwerk en de vrijwilliger worden 
plannen gesmeed, successen gevierd, gepraat en geluisterd. We 
komen ongeveer 1 keer per 6 weken samen. Zo groeit 
verbondenheid tussen mensen en kunnen ze samen de uitdagingen 
van alle dag beter aan! 

 

Twijfel je of Lus iets is voor 1 van je gezinnen of 1 van de 
gezinsleden van een gezin? Je mag altijd bellen om even te 
overleggen via 0497 43 59 23 of info@lusvzw.be. (www.lusvzw.be) 
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