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"luisteren kan zoveel zeggen"

1. WIE ZIJN WE?
De dagelijkse werking van VONK wordt getrokken door:

VEERLE MULLENS
Klinisch Orthopedagoog

"De drijfveer achter VONK zit voor mij in het
creëren van een plek waar jongeren zichzelf
kunnen
zijn,
geprikkeld
worden
op
verschillende manieren en de ruimte voelen
om te vallen en weer op te staan. Omringd
door andere jongeren en een gedreven VONK
team. Ouders of andere belangrijke personen
kunnen in dit verhaal zeker ook niet
ontbreken. Want juist in die ‘samen’ zit de
grootste kracht."

WENDI FRATEUR
Muziektherapeut

"Het fijnste aan het werken binnen VONK is
de veelzijdigheid, de verschillende facetten
die je in jezelf ontdekt en aanspreekt om
een project als dit waar te maken. Ik werk
met hart en ziel aan VONK, het geeft me
inspiratie, energie en goesting, elke dag
opnieuw."

HANS DOCKX
Sociaal-cultureel werker (jeugdwerk)

"Bij VONK kan ik verschillende passies
combineren. Tijdens coaching trajecten ga ik
graag op zoek naar wat jongeren zelf kunnen
doen om een stap vooruit te zetten. Daarnaast
hou ik van werken met mijn handen en heb ik
een liefde voor natuurlijke materialen als hout
en klei. Dit wil ik bij Vonk graag inzetten om
talenten te ontdekken en een tegengewicht te
bieden aan de vaak virtuele wereld."

VONK vzw wordt mee vertegenwoordigd door:

OLIVIER TAVEIRNE &
YANNIC VERLINDEN
Voorzitter en ondervoorzitter VONK vzw

"Samen met onze kinderen Flor en Manou
wonen wij sinds 3 jaar op deze fantastische
plek in Vremde. Omdat de ”creatieve schuur”
die wij bij ons huis zochten nogal groot is
uitgevallen en wij deze plek graag met
anderen willen delen, ontstond 2 jaar geleden
het idee van VONK.
Als ouder hebben we zelf ervaren hoe
frustrerend het is om je kind te zien worstelen
met zichzelf en de wereld. In de pubertijd zijn
jongeren vaak met zichzelf bezig, als je dan als
jongere uit de boot valt lijkt het net of je de
oceaan helemaal alleen moet overzwemmen.
VONK kan dan een veilige haven zijn waar je
even kan bijkomen, waar je kan zien dat je
echt niet alleen bent, waar je alles op een rijtje
kan zetten, nieuwe krachten kan opdoen en
de moed kan verzamelen om met een nieuw
plan te vertrekken."

TOMA VAN KETS
Penningmeester VONK vzw

"Ik ben een grote sympathisant van VONK,
niet enkel omdat mijn vrouw mede bezieler is
maar ook omdat ik geloof in de kracht van het
project. Terugkijkend op mijn eigen leven zie
ik dat initiatieven zoals VONK betekenisvol
kunnen zijn voor jonge mensen die op zoek
zijn naar hun eigen pad. Ieder persoon geeft
zelf vorm aan zijn leven maar ieder heeft ook
recht om hulp te krijgen om zo zijn volle
potentieel waar te maken."

2. ONZE FILOSOFIE
Onderzoek toont aan dat 1/3 van de Vlaamse jongeren tussen 15 en 24jaar niet goed in zijn vel zit.
Slechts een klein deel van de jongeren zoekt effectief hulp. Drempels in de stap naar hulpverlening
zijn schaamte, angst voor stigmatisering en gebrek aan geheimhouding.
Er zijn lange wachttijden. De zorg is weinig toegankelijk en de beschikbaarheid van mentale
gezondheidsdiensten gericht op adolescenten is ondermaats.
VONK wil deze drempels verlagen. Betaalbaar zijn met korte wachttijden en een positief imago.

Wat maakt VONK tot een groeiplek?

1.EEN GEDRAGEN VISIE
Binnen een groeiplek neemt het eigenaarschap van de jongere een belangrijke plaats in. De jongere
zet zelf de stap naar de groeiplek, is expert van de eigen noden en kan zelf doelen stellen. VONK
schept een faciliterend klimaat die autonomie en zelfstandigheid mogelijk maakt en stimuleert. De
focus ligt daarbij op de ontmoeting met de jongeren zelf waarbij een niet stigmatiserende omgeving
belangrijk is. Er wordt zeer behoedzaam omgegaan met diagnoses en labels.
VONK is er voor jongeren die zich in de samenleving geïsoleerd of uitgesloten voelen, die ergens op
vastlopen. De groeiplek is een omgeving die mensen stimuleert en ondersteunt om te groeien in hun
krachten, een veilige ruimte die uitnodigt tot zelfontplooiing. Een plek waar ingezet wordt op sociale
uitwisseling en verbinding. Doorheen het traject worden de context en de ouders betrokken en wordt
samen met de jongeren bekeken wat nodig is na het traject.
De mensen die in een groeiplek werken zijn present, aanwezig en gaan een gelijkwaardige en nabije
relatie aan met de jongere. De focus ligt op het aangaan van een goede en nabije vertrouwensrelatie,
eerder dan op het zo snel mogelijk oplossen van problemen.
Een groeiplek laat zich inspireren door de beweging van de institutionele psychotherapie.
We hechten veel belang aan heterogeniteit en differentiatie zowel in activiteiten als in begeleiders
(vast team, stagiaires, vrijwilligers, kunstenaars, …) waardoor er uiteenlopende ontmoetingen mogelijk
worden. Ook buiten het aanbod, zijn atelierruimtes toegankelijk voor de aanwezige jongeren. Er is een
dagstructuur met ateliers maar er is geen plicht tot deelname. De basisregel van respect voor zichzelf
en anderen staat centraal. De groeiplek heeft een horizontale structuur, hiërarchische
machtsverhoudingen zijn afwezig binnen de organisatie. Jongeren en begeleiders dragen een
gedeelde verantwoordelijkheid.

2.EEN PLEK OM ZICHZELF TE (HER-, UIT-) ‘VINDEN’
Bij VONK kan je tot rust komen. Niet enkel door het letterlijk rustig aan te doen maar ook door
activiteiten die aangenaam en ontspannend zijn. Een open aanbod en een vrije atelierwerking zijn
hierbij onmisbaar: ze scheppen ruimte voor creativiteit en ontplooiing. Aan de slag gaan met
verschillende creatieve media zoals beeld, muziek, keramiek wordt als erg betekenis vol bevonden.
Daarnaast is het buiten leven, in de natuur zijn met dieren, in de moestuin van grote meerwaarde
binnen VONK. De ateliers stimuleren het verlangen om tot zelfexploratie en expressie te komen, op
zoek te gaan naar zichzelf, de eigen identiteit te zoeken, construeren, vinden en heruitvinden.
Het inzetten van de verschillende ateliers gegeven door ervaren therapeuten werkt
drempelverlagend. De interesses en talenten van de jongeren worden aangesproken om op eigen
tempo deel te nemen en tot een persoonlijke taal te komen.

3.KLEIN MAAR FIJN
Hoe we via kleinschaligheid meer bereiken:
Een kleine groep van 6 jongeren wordt gedurende een korte periode elke dag onthaald in de groeiplek
door een vaste equipe van begeleiders. Dit geeft de jongeren de kans zich welkom te voelen, een
band aan te gaan, zich te laten zien en horen.
Het dagelijkse onthaal, het open aanbod, de grote nabijheid en betrokkenheid zijn de
randvoorwaarden zodat de jongere intensief aan de slag gaat met de ervaren hindernissen. Binnen
een veilig en huiselijk kader kan men op zoek naar ‘eigen oplossingen’ daarbij geprikkeld en gedragen
door een kleine groep ‘compagnons de route’. Kleinschaligheid veroorzaakt een intensifiërend effect,
er kan op korte tijd meer bereikt worden. Zo biedt een kleine groeiplek meer groeikansen.
A place to be me:
Het gevoel er bij te horen, ‘belonging’, wat voor de jongeren erg belangrijk is, wordt mogelijk door een
plek waar je je veilig en aanvaard voelt, waar je jezelf mag zijn. Een plek waar sociale processen plaats
vinden en waar een veilig zelfgevoel kan ontstaan. Het creëren van een huiselijke, hartelijke sfeer en
de aanwezigheid van de peergroup vormen een vruchtbare voedingsbodem voor creativiteit en
ontmoeting.
Kortdurend traject en geen wachtlijsten:
Met VONK willen we snel inspelen op de hulpvraag van de jongere door een aanbod te bieden. Een
kortdurend traject stelt de autonomie van de jongere voorop en creëert een grote betrokkenheid.
Gezien de jongere elke dag huiswaarts keert, wordt het contact met de thuiscontext niet verbroken
en gaat de jongere de volgende ochtend terug aan de slag in de groeiplek. Door de combinatie van de
veiligheid van een kleine groep, het gevarieerd aanbod en de nauwe betrokkenheid kan er binnen de
vooropgestelde tijdspanne heel intensief gewerkt worden.

Bron:
Praktijk gericht wetenschappelijk onderzoek (2021) aan de Artevelde hogeschool Gent door Janna Van de Heyden en Marieke Degryse.

4. SPONSORS

Door uw financiële steun ondersteunt u mee de werking van VONK vzw. Vonk is een groeiplek
voor jongeren tussen 15 en 23 jaar met psychische kwetsbaarheid. Indien u interesse heeft om
deze groep jongeren mee een duwtje in de rug te geven, is uw steun bij VONK zeker aan het
juiste adres!

ONZE DOELGROEP :
Het grootste en voornaamste deel van onze doelgroep zijn jongeren tussen 15 en
23jaar uit de omgeving van Antwerpen die niet goed in hun vel zitten. Dit kan gaan
om jongeren die zich neerslachtig of angstig voelen, die het even niet meer weten,
jongeren die uitvallen op school of op hun werk, jongeren die zich niet thuis voelen
in de huidige maatschappij of zich eenzaam voelen...
De andere doelgroep zal bestaan uit ouders, familie, en hulpverleners die dagelijks
met deze groep jongeren te maken krijgt. Vaak zullen zij de jongeren aanbevelen om
de stap naar Vonk te zetten vermits zij mee op zoek gaan naar oplossingen om deze
jongeren er terug bovenop te krijgen. Deze context van de jongeren krijgt ook een
belangrijke plaats bij VONK en worden later ook mee betrokken in hun traject.
Door de korte duur van de trajecten (2 weken) creëren we een constante
vernieuwing van ons publiek. Hierdoor breidt dit publiek ook jaar na jaar uit. Door
een jaarlijkse zomer- en winteractiviteit blijven we ons publiek ook betrekken bij
onze werking.

HOE TRACHTEN WIJ DEZE DOELGROEP TE BEREIKEN?
- Door samenwerking met de gemeente Boechout en publicaties in “Boechout beweegt”
- Door communicatie via de pers
- Door de organisatie van tal van activiteiten voor een breed publiek
- Door affiches en flyers te verspreiden bij huisartsen, scholen, jeugdverenigingen, handelszaken,...
- Via doorverwijzing van CLB’s, psychologen en andere hulpverleners
- Via sociale media (Facebook en Instagram)

SPONSORFORMULES

vonk

U SPONSORT...

VLAM

VUUR

VUURWERK

250€

500€

1000€

SPOSORCONTRACT

X

X

X

ONTVANGST NIEUWSBRIEF

X

X

X

UITNODIGING EVENEMENTEN

X

X

X

VERMELDING (LOGO) OP ONZE WEBSITE
MET LINK NAAR UW BEDRIJFSPAGINA

X

X

X

VERMELDING VAN UW BEDRIJF OP
ONZE SOCIALE MEDIA

X

X

X

UW LOGO OP ONZE NIEUWSBRIEF

X

X

UW LOGO GEPRESENTEERD TIJDENS
ONZE EVENEMENTEN

X

X

GEEFT U...

UW LOGO OP ONZE AFFICHES EN
FLYERS

X

UW LOGO OP ONZE "WALL OF FAME"

X

ONZE OPRECHTE DANK

X

X

X

MATERIËLE SPONSORING
Ook sponsoring in natura kan voor ons van grote waarde zijn. Enkele voorbeelden zijn:
Aankopen van materiaal om onze creatieve ateliers te ondersteunen
Investeringen in onze infrastructuur
Vezorging van alle drukwerk,...

SPONSORING OP MAAT
Wilt u wel sponsoren, maar liefst een ander bedrag dan de sponsorpaketten?
Voor U maken wij graag een pakket op maat. Indien gewenst kan u voor onze opstart ook een
project uit onze geboortelijst sponsoren.

GEBOORTELIJST VONK
Wilt uw vereniging of bedrijf graag constructief mee bouwen aan de realisatie van VONK?
Omdat we nog in de beginfase van ons project zitten, hebben we nog een aantal zaken die we in orde
moeten brengen waarbij we uw financiële steun goed kunnen gebruiken.
Hiervoor hebben we een geboortelijst opgesteld:

AFWERKING CREA-CONTAINER
U steunt VONK voor het plaatsen
van wanden, ramen, vloer en plafond
in de crea- container
u sponsort hiervoor
3.000 €

ELEKTRICITEITSWERKEN
U steunt VONK voor het plaatsen
van bekabeling en stopcontacten in
de containers, keuken en serre
u sponsort hiervoor
2.000 €

INRICHTING BUITENTERREIN
U steunt VONK met het verplaatsen
van de omheining van de schapenwei
en het aanplanten van beplanting op
het buitenterrein van VONK
u sponsort hiervoor
1.500 €

SPONSORING KOOKATELIER
U steunt VONK met de aankoop van
keukengerei en ondersteunt de
werking met het energieverbruik en
aankoop van levensmiddelen.
u sponsort hiervoor
1.500€

OPSTART HOUTATELIER
U steunt VONK met de aankoop van
hout, inrichting en gereedschappen
voor het geven van houtateliers.
u sponsort hiervoor
3.000 €

OPSTART KERAMIEKATELIER
U steunt VONK met de aankoop van
een draaischijf en extra gereedschap
om het aanbod van een
keramiekatelier te ondersteunen
u sponsort hiervoor
4.000 €

INRICHTING MOESTUIN
U steunt VONK met het aanleggen
van een moestuin = de aankoop van
het benodigde tuingereedschap,
zaaigoed en inrichting.
u sponsort hiervoor
2.500 €

Find out what sets your soul on fire

and let it burn

5. CONTACT

ADRES :
VONK, Time in plek voor Jongeren vzw
Sint Bernardsstraat 9
2531 Vremde

ONDERNEMINGSNUMMER:
KBO ondernemingsnummer: 0753.720.385

WEBSITE:
https://www.vonkplek.be/

PR VERANTWOORDELIJKE:
Veerle Mullens
E-mail: info@vonkplek.be
Gsm: 0473 91 83 16

@vonkplek.

@vonkplek.

www.vonkplek.be

VONK WORDT REEDS GESPONSORD DOOR:

Vult u deze lijst mee verder aan?

