ESTAS: wie, wat, waar ?
vzw De
Pa o
Wie ?

Heb je vragen rond hoe je ons kan
helpen? Neem gerust contact op per
mail: Estas@depa ovzw.be of op het

Estas is een leefgroep van niet-begeleide
minderjarige vluchtelingen. Dit zijn jongeren die zonder ouders of familie in ons land
aankomen. In Estas wonen 10 jongeren tussen
13 en 16 jaar oud.

Ben jij diegene die we

nummer 050/123 555.

zoeken ?

Wat ?

Estas biedt een veilige uitvalsbasis. We willen
de integratie bevorderen en we bereiden de
jongeren voor op een zelfstandig leven na hun
verblijf in Estas.

Waar

Gezocht:
Sint-Andriesabdij
Zevenkerken 4
8200 St-Andries



Vrijwilligers



Steungezinnen



Meter - peter

Situering

Ben jij een enthousiaste
VRIJWILLIGER ?
“Ik vind het heel belangrijk om veel te studeren en goede punten te behalen. Ik zou het
leuk vinden, moest iemand me af en toe daarbij helpen.”

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die de
kriebels voelen om hun talenten en interesses in te ze en in Estas.

Wil jij een kookworskhop geven? Of gaan joggen met de jongeren? Zie je het zi en om
huiswerk te begeleiden? Kan jij samen met de
jongeren ons ﬁetsenpark helpen op orde houden?

Heeft u andere ideeën ? SHOOT !!!

Warme STEUNGEZINNEN gezocht !

“Ik ben 14 jaar oud. Mijn familie woont ver
weg en ik voel me soms wat alleen. Ik zou het
heel ﬁjn vinden om soms naar een gezin te
gaan waar de ouders lief zijn en ik kan spelen
met andere kinderen.”

Estas zoekt geëngageerde gezinnen die een
jongere op regelma ge basis willen ontvangen.
Een gezinsgevoel kan een grote steun zijn voor
hen.

Wist je dat… alle soorten gezinnen welkom
zijn om zich voor te stellen? Alleenstaand, getrouwd, holebi, met of zonder kinderen, samengestelde gezinnen of een andere culturele
achtergrond: wij zoeken mensen die kunnen
zorgen voor een thuis zonder zorgen.

Buddy’s
Leuke METER EN PETER ?

“Ik ben een 16-jarige Afghaan. Ik hou van
sporten en plezier maken. Ik zou het leuk
vinden om meer Belgische mensen te leren
kennen en om toﬀe dingen te doen buiten
de leefgroep. Zo leer ik ook sneller Nederlands. ”

Peters en meters laten onze jongeren
proeven van een ‘normaal’ leven. Door
uitstapjes, alledaagse ac viteiten en extra
ondersteuning kunnen ze even aan hun
dagelijkse zorgen ontsnappen.

