
Ontmoeting tussen meisjes uit 
jeugdbeweging en jeugdhulp in Gent

De jeugdbewegingen KSA en Chiro zijn gespecialiseerd in het samenbrengen van 
jongeren door al spelend te ontmoeten en ervaringsgericht te leren.

Op die manier willen we graag de brug slaan naar doelgroepen die we minder bereiken. Met Project XX 
willen we jongeren uit de jeugdhulp tegemoetkomen. Voor deze uitdaging worden we bijgestaan door 
Jeugddienst Gent, die deze missie met ons wil uitdragen in Gent.

Onze partner vanuit de jeugdhulp is vzw Lionshulp, een voorziening die adolescente meisjes en hun 
context begeleidt wanneer er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie (VOS). 

Dit kan zowel in de vorm van

Door wat er rondom hen gebeurt, 
hebben de meisjes meer aan hun 

hoofd dan de meeste andere jongeren 
en kan hun recht op vrije tijd naar de 

achtergrond verdwijnen. verblijf in de  
leefgroep

context- 
begeleiding

context- 
begeleiding 

autonoom wonen

Met Project XX willen we hun kansen op vrije tijd verruimen, waarbij de focus ligt op 
het versterken van hun competenties, hun netwerk en hun positie in de samenleving.

Project XX wil jongeren uit de jeugdhulp en het jeugdwerk laten ontmoeten door twee gelijklopen-
de trajecten op te starten met de focus op het versterken, vergroten en verbreden van netwerken 
en sociale vaardigheden. 

Met het ene traject willen we via een nauw contact met de meisjes uit de jeugdhulpvoorziening hun 
noden in kaart brengen en hun kansen op sociale contacten en onvergetelijke ervaringen vergroten. 

Tijdens het andere traject willen we vanuit een kerngroep van leid(st)ers uit de Gentse leidingsgroe-
pen een antwoord bieden op deze noden via een specifiek (vormings)aanbod en ontmoeting met het 
bestaande vrijetijdsaanbod in Gent. 

De dubbele X in de naam verwijst dus naar een project voor en door meisjes. Dit alles wordt in goede  
banen geleid door de projectverantwoordelijke, die alle partners vertegenwoordigt en de samenwer-
kingen begeleidt. Via een draaiboek en toolbox wil Project XX ook na afloop anderen inspireren om 
kwetsbare jongeren een vaste plaats te geven in de jeugdwerking.

Meer vragen? Ella Verhegge  - Projectverantwoordelijke Project XX  - 0485 19 34 44 - ella@ksa.be

Dit project wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid - 
Departement Cultuur, Jeugd en Media - in het kader van het 
Masterplan diversiteit in/en jeugdwerk. 


