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1. INLEIDING
De armoedebarometer staat op rood. Vandaar de rode kleur in dit jaarverslag!
Ruim 1,6 miljoen Belgen leven onder de armoedegrens: de cijfers in het nieuwe jaarboek over
armoede zijn alweer onthutsend. Meer nog… analyses van twintig jaar geleden zijn nog
steeds actueel. Vandaag zijn onze grondrechten zelfs nog minder gewaarborgd dan toen. We
gaan er dus op achteruit. (Dixit Geert Van Hecke van de Bond in de Gezinskrant 2016)
Officieel leeft 25% van de Brusselse kinderen in armoede. Maar de realiteit blijkt nog veel erger
te zijn en dat ervaren wij en onze partners dagelijks in het werkveld.
In deze moeilijke tijden primeert voor NASCI vzw meer dan ooit het welzijn van kinderen, dé
meest kwetsbare groep in onze samenleving! We willen er daadwerkelijk voor hen zijn en ze
koesteren als onze grootste rijkdom want zij zijn onze toekomst!
Om het welzijn van kinderen te bevorderen werken we via de moeders.
Sinds december 2003 is NASCI vzw, Dienstencentrum voor het Kind, operationeel en werkt
het voor het hele Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. We zijn gehuisvest in een mooi pand
gelegen in Schaarbeek.
NASCI reikt kansarme en hulpbehoevende zwangere vrouwen, alleenstaande moeders en
families, die door omstandigheden tijdelijk of structureel niet meer in het levensonderhoud
van hun kinderen en van zichzelf kunnen voorzien, een helpende hand in hun strijd tegen
armoede en uitsluiting.
Samen met andere aanverwante partners en instellingen neemt NASCI de taak op zich om
enerzijds de heersende kinderarmoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij het grote
publiek en de overheden kenbaar te maken en anderzijds door een efficiënt hulp – en
dienstverleningsaanbod aan te bieden aan noodlijdende moeders en kinderen.
Armoede is van alle tijden en dat zal, zo vrezen we, ook altijd zo zijn. We kunnen niet vermijden
dat mensen in armoede leven. Wel kunnen we voor de kinderen de hoogstnodige behoeften
lenigen en voorwaarden scheppen waardoor ouders kunnen leren hoe armoede te bestrijden
en met opgeheven hoofd sociaal isolement te doorbreken.
De cijfers in dit jaarverslag liegen er niet om: er is almaar meer nood aan concrete en
adequate hulpverlening. Steeds meer mensen (vooral dan alleenstaande moeders met
kinderen) worden het slachtoffer van armoede en heel vaak weten ze niet hoe of waar
naartoe om hulp te krijgen om te overleven in deze harde en moeilijke realiteit. Vooral
kinderen worden het eerst en het hardst getroffen. Ze zijn compleet weerloos en elke
liefhebbende ouder gaat hieraan ten onder.
Voor zichzelf vragen ouders weinig maar voor hun kinderen is niets hen te veel. Elk kind heeft
diverse ontwikkelingsnoden zoals: een gezonde opvoeding in een aangename leefwereld,
een emotionele ontwikkeling en gedrag, opvoeding en onderwijs, identiteit en zelfzorg, een
sociaal netwerk en zelfontplooiïng. Het is een complex gegeven en alle aspecten zijn even
belangrijk. Als je over een kind praat, praat je m.a.w. ook over de ouders en over de omgeving
waarin ze opgroeien.
Het recht van een kind is het recht op een optimale opvoeding en een faire start in het leven.
Niemand laat een kind in de kou staan!
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Als er in de ontwikkeling schade kan verwacht worden dan is het recht reeds geschonden.
Opgroeien in armoede is nefast voor een degelijke ontwikkeling van elk kind!
In tijden van angst en terreur (2016 was een zwart jaar ook voor Brussel), oorlogsgeweld,
economische crisis en de daaraan gekoppelde wereldwijde werkloosheid kijkt wellicht ook
niemand meer op van het feit dat kinderarmoede steeds grotere proporties aanneemt.
Toekijken, afwachten en niets doen is daarom des te meer absoluut geen optie voor ons.
Door de hoge toestroom van ondermeer (aanstaande) moeders die in armoede leven heeft
NASCI haar specifieke “noodhulpbalie”, opgericht in 2015 n.a.v. de vluchtelingencrisis, ook
in 2016 moeten behouden. Maar zelfs dan nog blijken de wachttijden om te worden
ingeschreven bij ons soms lang. Zowel voor de hulpbehoevende moeder als voor het team
is dat emotioneel zwaar. Soms lijkt het voor het team dat we dweilen met de kraan open.
Helaas vallen we jaar na jaar in herhaling door te stellen dat we de vraag nauwelijks kunnen
volgen. De noodhulpbalie wordt tot op heden nog steeds door een vrijwilligster bediend.
Middelen om een personeelslid bijkomend in dienst te nemen zijn er helaas niet.
Meer hulpbehoevenden helpen betekent uiteraard ook dat we meer materieel moeten
verzamelen en verwerken en meer basisproducten moeten aankopen zoals poedermelk,
luiers, verzorgingsproducten etc. Zonder bijkomende steun is dit op lange termijn niet
houdbaar.
Met haar werking wil NASCI armoede helpen bestrijden via concrete materiële ondersteuning,
met warmte, begrip en een luisterend oor, met opvoedingsondersteuning, informatie en
adequate doorverwijzingen en ook door te ijveren voor gelijke rechten voor de vrouw via
interculturele dialoog en dit alles gestoeld op diversiteit en wederzijds respect. Dat hebben
onze hulpbehoevende moeders voor het welzijn van hun kroost nodig en dat willen we hen
graag naar best vermogen aanbieden. Talrijke vrouwen komen uit het niets naar ons toe en
gaan met een koffer vol kansen en hernieuwde hoop en moed weer van ons weg.
2016 was voor NASCI intern een jaar vol intense uitdagingen en ingrijpende veranderingen.
We denken hier aan de digitalisering van onze onthaalwerking en bedelingen en de daaraan
gebonden kinderziekten en de uitbouw van een werking rond medische en persoonlijke
eerstelijnshulp. Het was tevens een jaar waar mensen voor eeuwig afscheid namen en waar
teamleden ons verlieten voor nieuwe persoonlijke uitdagingen. Dit veranderingsproces
vergde heel wat energie, inzet en doorzettingsvermogen want de dienstverlening mocht
hierdoor zeker niet in het gedrang komen. Maar, wie ons kent weet dat we geen uitdagingen
schuwen. Eind 2016 keerde de rust in huis terug en draaide NASCI opnieuw op volle toeren.
NASCI is een baken in het Brusselse landschap, een plaats waar (kans)arme moeders en
kinderen veiligheid en warmte vinden en waar moeders de ruimte en de aandacht krijgen
om aan zichzelf en aan de toekomst van hun gezin te werken. Dit jaarverslag toont aan wat
er met veel inzet en een groot hart door het hele NASCI-team voor de noodlijdende kinderen
en hun moeders werd gerealiseerd. Met cijfergegevens en beeldmateriaal verantwoorden en
tonen we u het doen en laten van onze werking en onze manier van aanpakken.
Vol goesting begint het NASCI-team aan de uitdagingen van 2017.
Bij NASCI helpen we mensen met problemen. We willen niet pamperen, maar wapenen!
Het is nooit een kwestie van liefdadigheid… het gaat over rechtvaardigheid en solidariteit!
Het NASCI-team en de Raad van Bestuur danken u alvast oprecht voor uw aandacht bij het
lezen van dit verslag!
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2. RONDLEIDING
2.1. CONTACTGEGEVENS & BEREIKBAARHEID
Naam organisatie:
Juridische vorm:
Adres:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Website:
Contactpersoon :
Voorzitter:

NASCI vzw, Dienstencentrum voor het Kind
vzw
d’ Anethanstraat 4 - 1030 Brussel (Schaarbeek)
02 216 88 85
02 216 88 86
nascivzw@skynet.be
www.nascivzw.be
mevrouw Nicky Budts, directeur
mevrouw Chris Louwet

Ligging
De vzw heeft haar vaste stek in een mooi gerenoveerd huis in Schaarbeek. Het gebouw is
kindvriendelijk, gezellig en efficiënt ingericht en heeft alles om moeders en hun kinderen een
veilig en knus gevoel te geven.
De symbolische drempel om binnen te stappen is zeer laag terwijl het team van NASCI garant
staat voor een warm en professioneel onthaal.
Openingsuren
(Onder voorbehoud van vakantie- of sluitingsperioden)
Op dinsdag van
10.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 uur  open voor het publiek
Op donderdag van 10.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 uur  open voor het publiek
Op weekdagen zijn we tussen 9.00 en 17.00 uur altijd aanwezig en bereikbaar.
Op maandag, woensdag en vrijdag voeren we intakegesprekken en schrijven we nieuwe
families in, zijn er individuele consultaties, verstrekken we informatie, vinden er workshops,
vormingen en rondleidingen plaats, zijn er overleg- en andere vergaderingen, verzorgen we
telefonisch onthaal en algemene interne werking, ontvangen we kleding en ander materieel.
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Praktische info
Nieuwe inschrijvingen:
Bedeling van materieel:
Ontvangen van materieel:
Mama’s Club:
Privéconsultaties:
Rondleiding:
Andere activiteiten:

enkel na telefonische afspraak op het nummer 02 216 88 85.
dinsdag de hele dag en donderdag in de voormiddag.
liefst op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur.
elke donderdagnamiddag tussen 13.30 en 16.00 uur.
steeds na afspraak – mondeling of telefonisch.
enkel na afspraak via nascivzw@skynet.be of 02 216 88 85
worden steeds tijdig aangekondigd.

Plan

Contactpersonen

Chris Louwet
voorzitter

Nicky Budts
directeur

Lavina Giudice
stafmedewerker

Silke De Ridder
stafmedewerker

Regine Tierens
stafmedewerker
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2.2. MISSIE EN VISIE
Procentueel gezien telt Brussel meer alleenstaande moeders, meer kinderen, meer
allochtonen en meer kansarmen dan Vlaanderen. Ervan overtuigd dat ieder individu, elk kind,
recht heeft op een menselijk en volwaardig bestaan onderschrijft NASCI het volgende:

Missie 
“NASCI kiest voor een integrale en integrerende benadering van haar doelgroep:
kansarme hulpbehoevende kinderen en moeders die nergens anders terecht
kunnen voor hulp en aldus bijzonder kwetsbaar zijn.
NASCI ontplooit een werking die past in het lokaal sociaal beleid van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) van Brussel. NASCI realiseert een laagdrempelig
onthaalpunt, individuele begeleiding op maat van een maatschappelijk
kwetsbare doelgroep en een empowerende groepswerking.
NASCI werkt voor het realiseren van haar doelstellingen samen met relevante
partners uit het (Gemeenschaps)werkveld en betrekt hierin vrijwilligers waar
mogelijk.
NASCI staat voor een toegankelijk en kindvriendelijk huis, professionele en
kwaliteitsvolle hulpverlening, diversiteit en multiculturaliteit, verdraagzaamheid, medeleven en solidariteit.
NASCI is een autonome, pluralistische organisatie waar etnische afkomst en
levensbeschouwing geen rol spelen. Het welzijn van (kans)arme kinderen, hier
en nu, is de ‘Core Business’. Om kinderen snel en efficiënt te helpen,
ondersteunen we moeders en families in hun dagelijkse strijd tegen armoede en
sociale uitsluiting. Het geluk en welzijn van kinderen primeert! “

Visie 
“Armoede is geen kinderspel en heeft vele gezichten. Elk verhaal is uniek.
Armoedebestrijding vergt een holistische aanpak op diverse terreinen. Maak
een moeder weerbaar, geef haar kennis en zij zal een sterke moeder zijn
voor haar kinderen. Haar kennis is als het ware een basis voor de toekomst.”

NASCI draagt actief bij in de bestrijding van (kans)armoede door het geven van concrete
materiële eerstelijnshulp, biedt moeders laagdrempelige opvoedingsondersteuning,
sociaal-maatschappelijke informatie en persoonlijke en medische eerstelijnshulp aan,
organiseert ontmoetingsmomenten en recreatieve activiteiten, verwijst moeders adequaat
door naar relevante Brusselse instellingen en diensten voor elk onderdeel van hun
persoonlijke problemen en maakt vrouwen weerbaarder o.a. door een specifiek
vormingsaanbod.
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2.3. HET BESTUUR
NASCI vzw - Dienstencentrum voor het Kind werd administratief opgericht op 19 mei 1998.
Het centrum zelf werd operationeel in december 2003.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De eerste samenstelling gebeurde op 19/05/1998 (publicatie Belgisch Staatsblad).
De laatste officiële wijziging van de beheersorganen vond plaats tijdens de Algemene
Vergadering van 6/03/2015. De aanpassingen van de samenstelling van de beheersorganen
werden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en telkens gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad.
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden

Chris Louwet
Leona Willems
Charlotte De Vestele
Nic Van Craen
Claudine De Cuyper, Frieda Fiers, Emiel Jansens, Caroline
Logie, Miet Mertens, Anja Strubbe en Mariet
Vandersmissen.

Lid Alg. Vergadering

Daniël Suy

In 2016 nam NASCI helaas voorgoed afscheid van Bestuurslid Rita Van Moll. Ze overleed na een
moedige strijd aan de gevolgen van een langdurige ziekte. Voor altijd blijft ze in onze
herinneringen, dankbaar voor wie ze was en voor haar mooie werk en inzet voor NASCI.

R.I.P. Rita Van Moll

Vergaderingen
Algemene Vergadering 
in 2016 organiseerden we een Algemene Vergadering op 18 maart.
Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur vergaderde in 2016 op volgende dagen 
29 januari, 18 maart, 27 mei, 9 september, 21 oktober en 9 december.
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2.4. HET NASCI-TEAM
Globaal Overzicht

Teamlid

Functie

Zie pagina 8

11 leden Raad van Bestuur
1 lid Algemene Vergadering

Nicky Budts

directeur

Lavina Giudice

stafmedewerker vorming

Aline Duportail

stafmedewerker sociale ondersteuning
 uit dienst op 07/10/2016

Els Galle

stafmedewerker MEDICONSULT
 in dienst op 02/02/2016
 uit dienst op 30/09/2016

Silke De Ridder

stafmedewerker sociale ondersteuning
 in dienst op 12/09/2016

Regine Tierens

stafmedewerker MEDICONSULT
 in dienst op 01/12/2016

Areta Spahiu

polyvalent medewerker - deeltijds (4/5)
[dankzij sponsoring van VIVA FOR LIFE & CAP
48]  in dienst tot 30/03/2017

Personeel ‘Artikel 60§7’ i.s.m.
Gemeente Schaarbeek

logistieke ondersteuning voor onthaal,
onderhoud en stockbeheer - voltijds 38 u p/w
[dankzij sponsoring]

Naïma Ammari Daheur
Zohra Mourou
Ouahiba Laydouh
Latifa Ben Messaoud
Rajae Khouna

 uit dienst op 13/07/2016
 uit dienst op 12/09/2016
 in dienst op 01/02/2016
 in dienst op 01/09/2016
 in dienst op 01/09/2016

Vrijwilligersteam

30 vrijwilligers (gemiddelde van een variabel
cijfer)

6 stagiairs

- 2 x 2 leerlingen van het K.A. de Toverfluit
- 1 laatstejaars studente Orthopedagogie

Onze overheden en iedereen
die NASCI steunt

financiële en materiële ondersteuning, a.h.w.
de brandstof om te werken ☺
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NASCI is trots op haar multiculturele diversiteit en ijvert voor het respect van eenieders
eigenheid. Het publiek was in 2016 afkomstig uit maar liefst 40 verschillende landen. Het
vrijwilligersteam telde 9 nationaliteiten. Diversiteit op haar mooist is bij ons verzekerd.

Het personeelsteam
Het professionele team in 2016
Zoals u kon lezen in de inleiding was 2016 geen evident jaar op gebied van standvastigheid
binnen het personeelsteam.
Dankzij een ‘nieuwe’ subsidie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van
Brussel kon NASCI in februari 2016 een stafmedewerker aannemen om het project
MEDICONSULT uit te bouwen. MEDICONSULT is een medische en persoonlijke eerstelijnshulp specifiek gericht op hulpbehoevende kansarme moeders die (nog) geen toegang tot
reguliere gezondheidszorg hebben of die het soms aan middelen ontbreekt om zichzelf of
hun kinderen hoogst dringende medische hulp te verschaffen.
In februari begon Els Galle (vroedvrouw) als stafmedewerker MEDICONSULT aan de uitbouw
van deze nieuwe dienstverlening. Eind september nam ze helaas reeds afscheid van NASCI.
Na een nieuwe vacatureronde nam op 1 december Regine Tierens (sociaal-verpleegkundige)
de uitbouw van deze nieuwe werking over.
Op 7 oktober verliet ook stafmedewerker Aline Duportail, verantwoordelijke voor het sociaalinfopunt, het NASCI-huis om andere horizonten te ontdekken. Zij werd op 12 september
vervangen door Silke De Ridder. Silke had in het voorjaar 2016 een mooi parcours afgelegd als
derdejaars stagiaire bij NASCI en haar wens werd plots realiteit… ze kon aan de slag bij NASCI.
We wensen Aline en Els heel veel succes toe voor hun toekomstige professionele uitdagingen.

Links Aline Duportail, midden Els Galle en rechts een mama met haar kindjes
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Het team bij de start van 2017: van links naar rechts: Lavina Giudice, Regine Tierens, Nicky Budts en Silke De Ridder

Onze ‘buitenbeentjes’
* Sinds het prille begin van NASCI maakt Rie Kegels deel uit van onze vrijwilligers. De afgelopen
jaren is de samenwerking op vrijwillige basis geregulariseerd (dankzij een regeling met de
Europese Gemeenschap). Rie neemt sindsdien voornamelijk administratieve taken op zich en
ze is ondermeer medeverantwoordelijk voor de vele cijfergegevens die u in dit verslag kan
lezen. Ze versterkt ons team gedurende twee dagen per week.
* NASCI heeft in 2015 dankzij een geweldige gift van Viva For Life/CAP 48 voor de duur van
twee jaar een 4/5de contract kunnen aanbieden aan een kansarme moeder, m.n. Areta Spahiu.
Ze staat als ervaringsdeskundige mee in voor de bedeling van materieel aan onze klanten en
ze ondersteunt daarnaast het logistieke team. Haar contract eindigt helaas op 30 maart 2017.
* Anita Vermeulen maakt sinds enkele jaren actief deel uit van ons vrijwilligersteam. Vanuit
haar beroepservaring was (en is) Anita de geschikte persoon om het onthaal te verzorgen
van de noodhulpbalie die we in 2015 installeerden. Anita versterkt twee dagen per week ons
team.

Rie Kegels

Areta Spahiu

Anita Vermeulen

Het logistieke team (“Artikels 60§7”)
NASCI sloot enkele jaren geleden een convenant af met de gemeente Schaarbeek voor
tewerkstelling van kansarme mensen. Via het tewerkstellingsprogramma “Artikel 60§7”
kunnen we, telkens voor een periode van minimum één tot maximaal twee jaar (afhankelijk
van de leeftijd van het personeelslid), twee voltijdse personeelsleden aanwerven in het
11

statuut van “Artikel 60§7” en één voltijdse betrekking in het kader van het statuut “Sociale
Economie”. Voor de twee eerstgenoemden betaalt NASCI (via sponsoring) een bijdrage van
300 euro per maand/per personeelslid aan de gemeente. Het laatstgenoemde statuut wordt
ons gratis ter beschikking gesteld. Dat betekent concreet dat NASCI op dit ogenblik over drie
personeelsleden beschikt die werkzaam zijn in de logistieke ondersteuning van de vzw
(onthaal, stockbeheer, poetsen, lichte maaltijden bereiden…). We namen midden 2016
afscheid van Naima Ammira Daheur en Zohra Mourou. Ouahiba Laydouh begon haar contract
op 1 februari en Latifa Ben Messaoud en Rajae Khouna begonnen beiden op 1 september 2016.

Van links naar rechts : Latifa Ben Messoud, Rajae Khouna, Nicky Budts en Ouahiba Laydouh

Mensen die in dit tewerkstellingsstatuut werken hebben vaak geen of weinig arbeidservaring
en meestal ook een beperkte talenkennis. Velen onder hen zijn analfabeet. Dit brengt met
zich mee dat zij gedurende hun ‘stageperiode’ veel aandacht, specifieke opleidingen,
taalcursussen en coaching nodig hebben. We zijn deze mensen dankbaar voor hun inzet, maar
door het karakter van dit tewerkstellingssysteem is de energie om ze efficiënt en
professioneel te laten meedraaien niet altijd renderend. Het vraagt van ons vaste team steeds
opnieuw veel tijd, inzet en geduld om deze mensen op te leiden en in te werken. Emotioneel
is het bovendien ook niet evident om steeds opnieuw afscheid te moeten nemen van fijne
collega’s en medewerkers.

Het vrijwilligersteam
Het vrijwilligersbeleid van NASCI heeft een visie die gestoeld is op diversiteit, verdraagzaamheid, multiculturaliteit, respect en solidariteit.
In 2016 hebben bij NASCI 30 mensen vrijwillig hun tijd en energie ten dienste gesteld van onze
werking, om hun solidariteit te betuigen met de vele kinderen en moeders om ons heen die
onze steun heel erg nodig hebben. In totaal heeft NASCI zo 5137 werkuren cadeau gekregen!
Dat is ongeveer hetzelfde als het jaar ervoor en bijna 800 uur meer dan in 2014. De hoge inzet
is dus geen kortstondig fenomeen.
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Iedere vrijwilliger doet wat hij of zij kan. Dit jaar heeft onze geliefde medewerkster Rita helaas
maar een paar uurtjes kunnen bijdragen, daarna heeft de ziekte waaraan ze al jaren leed het
pleit gewonnen en hebben we haar moeten afstaan. Een andere, ijverige trouwe ziel heeft
dan weer meer dan 450 uur gepresteerd – elk naar eigen vermogen dus.
In onze vrijwilligersploeg nemen we ook altijd enkele moeders op die zelf hulpbehoevend zijn
of het zijn geweest. In 2016 waren er zo 10 personen bij ons actief, van 8 verschillende
nationaliteiten: vrouwen uit verschillende Afrikaanse landen en Oost-Europa. Er worden dan
ook naast Nederlands en Frans 5 verschillende talen gesproken om ons heen. NASCI probeert
deze vrouwen een gevoel van eigenwaarde te geven door hun inzet te waarderen, en tegelijk
een begin van arbeidsethiek en verantwoordelijkheidsgevoel te stimuleren om een eventuele
overstap naar tewerkstelling te vergemakkelijken.
Werken met een vrijwilligersteam vergt vanwege de vaste staf flexibiliteit, degelijke
afspraken, een open communicatie, aandacht voor coaching en een intermenselijke
relationele aanpak. Teamwerk, discretie, openheid, sociaal engagement en verantwoordelijkheidszin zijn de belangrijke pijlers binnen onze vrijwilligerswerking.
Onze vrijwilligers overschrijden grenzen zowel qua leeftijd, afkomst, scholing, cultuur en taal
om samen onze werking mogelijk te maken. Ook voor hen is ons huis een warm huis, waar we
trachten hun activiteiten aan te bieden waar ze zich goed bij voelen. Wij maken er dan ook
een punt van om al onze vrijwilligers degelijk te omkaderen, te stimuleren en te
ondersteunen.
De duizenden hulpinterventies die we in 2016 realiseerden waren onhaalbaar zonder de
hulp van onze vrijwilligers. Hun inzet is fenomenaal en hartverwarmend!

Vrijwilligers doen het niet voor de centen,
wel voor de rijke momenten samen.
Voor wie zich in de toekomst geroepen voelt… een greep uit de taken die onze vrijwilligers
op zich nemen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het sorteren, plooien en stockeren van binnengebrachte kleding volgens leeftijd;
het maken van kledingpakketten voor kinderen;
het opfrissen en sorteren van speelgoed per leeftijdscategorie;
een warm onthaal aanbieden tijdens publieksdagen en tijdens de Mama’s Club;
een luisterend oor bieden en gesprekken aangaan met moeders die wachten;
kinderopvang en kinderanimatie verzorgen tijdens vormingsactiviteiten;
het ophalen van materieel bij mensen die niet over een wagen beschikken;
allerlei klusjeswerken;
administratieve ondersteuning waar nodig , ambassadeurschap en public relations;
en zoveel meer … .

We stellen er graag nog enkele aan u voor 

Suzanne en Fatou // Annemie en Pascale // Lusiné en Gayané // Loubna en Jacqueline // Janine en Françoise

13

Jocelyne

Alain

Irma

Charlotte

Anna

Lilith

Sofia

Brigitte

Claudia

Ermine

Colette

Reintje

Monique

Stages
NASCI gaf in 2016 zes stagiaires de kans om kennis te maken met de sector van de (kans)
armoedebestrijding. Zij presteerden samen 664 uren.
Als eerste hebben we een laatstejaarsstage bachelor in de orthopedagogie begeleid. Deze
stage was goed voor 480 uren. De stagiaire gaf aan dat de stage bij NASCI haar immens veel
heeft bijgebracht, waaronder praktijkervaring die je onmogelijk op de schoolbanken kan
leren. Dat NASCI veel waarde hecht aan succesvolle stages kan hieruit blijken. Silke haar stage
werd bekroond met een vaste aanstelling binnen het team.
Daarnaast kregen we nog hulp van vijf stagiaires uit het middelbaar onderwijs (K.A. de
Toverfluit & Institute De La Providence) uit verschillende studierichtingen. Het is fijn om jonge
mensen doorheen een stage te zien groeien. We zijn telkens heel tevreden wanneer we een
uitwisseling zien tussen de studenten en de moeders. Assia, Narjiss, Eloïse, Aina en Celine
presteerden samen nog eens 184 uren.
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Alternatieve straffen
NASCI steunt in Schaarbeek sinds enkele jaren de werking van “Autonome werkstraffen” in
coördinatie met het Justitiehuis Brussel (Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen). Mensen die
door omstandigheden voor kleine delicten in aanraking komen met het gerecht krijgen soms
een aantal uren gemeenschapsdienst als straf opgelegd. Gezien de kwetsbaarheid van onze
doelgroep worden de kandidaten professioneel en grondig gescreend alvorens ze kunnen en
mogen starten bij NASCI.
De Dienst AGM plaatste in 2016 niemand voor alternatieve gemeenschapsdienst bij NASCI. Er
waren bijna geen geschikte kandidaten en door de personeelswissels vonden we het ook niet
opportuun om het team te belasten met een extra supervisie.
Indien we vragen krijgen van de bevoegde instantie wordt dit project in 2017 voortgezet.

2.5. FINANCIELE ACHTERGROND
Subsidiemiddelen 2016 
• Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel (kortweg VGC): via jaarlijkse overeenkomst, een enveloppensubsidie ten bedrage van € 135.500 en een subsidie voor
culturele participatie van kansarmen van € 1.500.
• De Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (kortweg GGC): een
subsidie voor de uitbouw van het project MEDICONSULT ten bedrage van € 50.000.
• Gemeente Schaarbeek een subsidie van € 1.300 voor activiteiten.
We zijn oprecht erkentelijk dat we de afgelopen jaren dankzij de VGC onze werking hebben
kunnen verder zetten. Gewoon ter informatie vermelden we dat het subsidiebedrag van de
VGC de afgelopen tien jaar ongewijzigd bleef. Iedereen weet dat volgende punten de
meeruitgaven mee bepalen: de loonindexeringen, de verhoogde levensduurte in het
algemeen, de enorm gestegen verzekeringstarieven en zeker niet te vergeten de uit de pan
swingende energiekosten van de afgelopen jaren. Dit maakt dat de subsidies de laatste acht
jaren enkel voldoen om de loonkost van het personeel te dekken. Het (voort)bestaan van de
dagelijkse werking van de vzw is en blijft daardoor, ook naar de toekomst toe, bijzonder
kwetsbaar aangezien het ons volledig afhankelijk maakt van sponsoring en giften.

NASCI neemt dankbaar een cheque aan van “Les Pilotes du Coeur” om deels onze nieuwe verwarming mee te financieren
en de leerlingen van Ter Dreef in Merchtem maakten voor onze kinderen leuke geschenkjes om uit te delen t.g.v.
kerstmis. Het zijn maar enkele sfeerbeelden van de mooie giften die we in 2016 mochten ontvangen.

In het najaar van 2015 hebben we voor het eerst een aanvraag ingediend bij de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) van Brussel. We waren aangenaam
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verrast toen we in de loop van 2016 gehoor en begrip kregen voor de toenemende noden van
onze kwetsbare doelgroep. Fantastisch nieuws voor onze moeders en kinderen!
Dankzij een nieuw toegekende subsidie van de GGC konden we een belangrijke “missing link”
binnen onze dienstverlening opstarten en uitbouwen, m.n. een specifieke eerstelijns
paramedische en persoonlijke dienstverlening. Met een mooie gift zette C&A International,
via het project “Inspiring Women”, mee haar schouders onder dit project zodat er voldoende
aangepast medisch materieel kon worden aangekocht.
Deze dienstverlening kreeg de naam “MEDICONSULT” mee. Een nieuw aangeworven
stafmedewerker (vroedvrouw) kon in februari 2016 aan de slag.

We benadrukken hierbij nogmaals dat bovenstaand financieel verhaal concreet tot gevolg
heeft dat NASCI geen subsidiemiddelen heeft (trouwens nooit heeft gehad!) om gebruiksgoederen en/of ander materieel aan te kopen voor distributie aan kansarmen. We hebben
het hier over dure luiers en opvolgmelk voor baby’s, gevulde geboortepakketten, allerlei
verzorgingsproducten voor moeder en kind, schoolmaterieel, speelgoed etc.
Willen we elk kind datgene geven wat het nodig heeft om in de basisbehoeften te voorzien,
dan moeten er jaarlijks steeds opnieuw bijkomende middelen gevonden worden en dat is in
tijden van crisis geen eenvoudige opdracht. Wel integendeel!
Een huis en professioneel personeel maar geen middelen om mee te werken…? Niet evident,
ware het natuurlijk niet dat we tot op heden voor heel wat materieel, zoals kinder- en
babykleding, speelgoed, allerlei nuttige hebbedingen voor de kinderen en centjes gelukkig
mogen rekenen op solidariteit van vele lieve mensen, scholen en bedrijven via sponsoring en
giften. NASCI is haar sponsors en gulle schenkers dan ook oprecht en bijzonder dankbaar!
Even losgekoppeld van alle fantastische giften en acties die werden opgezet ten voordele van
de kindjes van NASCI (we verwijzen hiervoor graag naar ons sponsoroverzicht op het einde
van dit verslag) vermelden we in deze context graag nogmaals dat we sinds 2015 van de
organisatie Viva For Life / CAP 48 (de Franstalige tegenhanger van de “Warmste Week” van
Studio Brussel) een aanzienlijke gift mocht ontvangen. Deze gift is specifiek bedoeld om een
kansarme moeder voor een bepaalde duur (in ons geval voor een 4/5de contract gedurende
twee jaar) als ervaringsdeskundige aan te werven om NASCI te helpen in de strijd tegen
armoede. Door dit project krijgt een moeder, die in précaire leefomstandigheden haar gezin
moet onderhouden en die anders in ons land zo goed als geen kans maakt op de arbeidsmarkt,
de bijzonder waardevolle kans om werkervaring op te doen binnen het sociaal statuut van
een regulier arbeidscontract. De dankbaarheid van de moeder voor deze unieke kans is dan
ook aandoenlijk mooi!
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2.6. DOELSTELLINGEN
Algemene doelstellingen:
✓ “Brusselbreed” werken (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) voor het bestrijden van
(kans)armoede en sociale uitsluiting;
✓ werken via integrale en participatieve benadering (d.w.z. werken voor en samen met
de doelgroep voor alle gerelateerde problematieken);
✓ het aanbieden van een wekelijkse ontmoetingsnamiddag;
✓ het aanbieden van relevante workshops, infosessies en opvoedkundige ondersteuning ter versterking van de doelgroep;
✓ het aanbieden van recreatieve activiteiten;
✓ het fungeren als sociaal informatiepunt voor (kans)armen;
✓ het aanbieden van eerstelijns (para)medische hulp;
✓ fungeren als spreekbuis voor kwetsbare hulpbehoevende moeders en kinderen.
NASCI wil in de grootstedelijke context van Brussel solidariteit teweegbrengen en een
maatschappelijk sociaal engagement bevorderen binnen onze samenleving. NASCI beoogt
een integrale benadering en aandacht voor verschillende problematieken van een gezin dat
in armoede moet (over)leven. Het welzijn en de rechten van elk kind primeren!
Strategische doelstellingen:
➢ een kindvriendelijk, laagdrempelig, warm en vertrouwd open huis zijn, waar het
welzijn van kinderen en moeders centraal staat;
➢ een vertrouwensvolle relatie met de doelgroep opbouwen en de evolutie ervan
nauwkeurig opvolgen;
➢ actief (kans)armoede bestrijden vertrekkende vanuit de behoeften van de doelgroep;
➢ fungeren als sociaal infopunt en hulpbehoevenden adequaat doorverwijzen;
➢ naast opvoedingsondersteuning en vorming ook recreatieve ontmoetingsmomenten
aanbieden voor moeders en kinderen;
➢ i.s.m. partners preventieve eerstelijns gezondheidszorg aanbieden aan kwetsbare
kansarme moeders en kinderen die (nog) niet kunnen genieten van reguliere gezondheidszorg;
➢ een dynamische vrijwilligerswerking met een visie gestoeld op diversiteit en
multiculturaliteit stimuleren alsmede stageplaatsen en Alternatieve Gemeenschapsdienst aanbieden;
➢ geïnteresseerden vertrouwd maken met onze werking en problematiek van onze
kwetsbare doelgroep;
➢ een respectvolle en pro-actieve relatie met onze doorverwijzers nastreven;
➢ actief inzetten op fondsenwerving en sponsorbeleid;
➢ als gesubsidieerde vereniging de opdrachten professioneel en met grote zin voor
verantwoordelijkheid uitvoeren in overleg en in beste verstandhouding met bevoegde
administraties en ministers.

2.7. DOELPUBLIEK EN ACTIETERREIN
NASCI richt zich tot kwetsbare (kans)arme moeders en kinderen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). Iedereen die in (kans)armoede leeft in het BHG kan, binnen de mate
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van onze middelen en mogelijkheden, rekenen op hulp van NASCI. In het bijzonder gaat het
om zwangere vrouwen, alleenstaande moeders en families die zich in een tijdelijke of
structurele noodsituatie bevinden, ongeacht wat hun afkomst of sociale status is
(landgenoot, reguliere immigrant, in afwachting van een regularisatie of asielzoeker).
Alleenstaande kansarme papa’s worden uiteraard ook geholpen.
NASCI bereikt vrouwen uit de 19 Brusselse gemeenten. Het doelpubliek is een weerspiegeling
van de reële kleurrijke multiculturele Brusselse bevolking. De vrouwen zijn meestal jong,
kansarm en zowel autochtoon als allochtoon. Soms gaat het ook over asielzoekers en
nieuwkomers die dringend nood hebben aan aangepaste ondersteuning.
Alle moeders worden naar NASCI doorverwezen door officiële Brusselse of internationale
instanties.

2.8. BELANG VOOR DE SAMENLEVING & METHODIEK
Armoede heeft vele gezichten. Maar elk verhaal is menselijk en uniek! We beseffen zeer
goed dat armoede een complex gegeven is met verschillende aspecten - zowel op
maatschappelijk, sociaaleconomisch, als op persoonlijk psychologisch vlak.
Schaamte, onwetendheid, angst, uitsluiting, lage scholingsgraad, vernedering, eenzaamheid,
hopeloosheid, cultuurgebondenheid, taalachterstand… zijn allemaal factoren die in mindere
of meerdere mate meespelen. Dit complex geheel maakt dat de bestrijding van armoede ook
dient te gebeuren op diverse terreinen.
Ongeveer 70 % van het NASCI-publiek bestaat uit jonge en alleenstaande moeders die het
door allerlei omstandigheden moeten redden zonder enig inkomen of met bitter weinig
eigen middelen. Deze moeders kunnen nergens anders terecht in de reguliere hulpverlening. We stellen ons meer dan eens de vraag hoe ze het überhaupt klaarspelen om te
overleven. We bieden hen informatie op maat, ontspannende activiteiten, (para)medische,
psychische, opvoedkundige en intellectuele ondersteuning aan. Daarnaast informeren we
moeders, vaak nieuwkomers uit diverse werelddelen, over de maatschappijstructuren waarin
ze hier in ons land leven en leiden hen naar organisaties die klaarstaan om hen met onze steun
op weg te helpen. Inzicht en inburgering van deze vrouwen in onze leefwereld is essentieel
om goed te kunnen functioneren en een toekomst voor hun kinderen op te bouwen.
De gezinssituatie van onze moeders varieert ook van jaar tot jaar. Van de 227 moeders
ingeschreven voor ondersteuning op lange termijn in 2016 staan 135 vrouwen er helemaal
alleen voor met hun kinderen. 58 moeders zijn gehuwd of samenwonend in een al dan niet
‘gezonde’ relatie. Blijven nog 28 moeders die wel in een relatie leven met een man - niet altijd
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de vader van hun kinderen of niet van alle kinderen – maar die onder die relatie lijden, zes zijn
gescheiden en eentje was pas weduwe geworden.
NASCI wordt gesolliciteerd door hulpverleners uit het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
We zijn er trots op dat onze inzet en onze resultaten zo zichtbaar zijn dat buitenstaanders er
een positieve indruk aan over houden.
NASCI is een onmisbare schakel in de Brusselse hulpverlening binnen (kans)armoedebestrijding. Samenwerking met talrijke relevante en aanverwante partners maakt ons laagdrempelig, aanspreekbaar, toegankelijk, sterk en efficiënt. Een integraal aanbod aanbieden,
maatwerk en effectiviteit nastreven en tevredenheid en kwaliteit ervaren. Dat is het belang
van NASCI binnen Brussel. Feit is… niemand doet in Brussel wat NASCI doet op de manier
waarop NASCI het doet!

We benadrukken hier nogmaals het allerbelangrijkste m.n. dat NASCI de laatste strohalm is
waar “kwetsbare en noodlijdende” moeders, die administratief nog niet of niet meer in orde
zijn, zich kunnen aan vastklampen.
NASCI beoordeelt of veroordeelt niet. Medeleven primeert boven medelijden! NASCI
informeert, responsabiliseert en deculpabiliseert moeders om ze zo hun leven opnieuw in
eigen handen te laten nemen en concreet hun situatie en die van hun kinderen te verbeteren.
NASCI geeft hen gemoedsrust en een “time out” die ze nodig hebben om er vooral
psychologisch weer bovenop te geraken. Kinderen zodoende alle kansen geven om hun
eigen toekomstsdromen te realiseren… dat is ons hoofddoel!

We blijven, hoe dan ook,
goed doen met de mensen en de middelen waarover we kunnen beschikken.
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3. ALGEMENE WERKING EN DOELPUBLIEK

NASCI vindt het vergaren van interessante en relevante gegevens over onze
doelgroep bijzonder belangrijk. Alleen zo kunnen we ons verhaal
waarheidsgetrouw delen en overheden en het grote publiek inzicht geven in
de (kans)armoedeproblematiek binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
3.1. DIGITALISERING & AANPASSING GEGEVENSMETINGEN
We schreven het al eerder, 2016 is voor NASCI een bijzonder jaar geweest, onder andere door
personeelswissels en uitbreiding van onze mooie projecten, maar er kwam ook in onze
administratie en onze manier van gegevensmeeting een grote verandering. Dat brengt met
zich mee dat onze statistieken en cijfers vanaf nu een enigszins andere vorm aannemen.
In het voorjaar van 2016 groeide in het team het idee om de administratie van de
onthaalwerking en de bedelingen, onze diverse metingen en het tijdrovende uitvoerige
telwerk te vereenvoudigen. Het uiteindelijke doel was uiteraard om al die gegevens
makkelijker en correcter beschikbaar te maken door de opslag van die gegevens te
digitaliseren. Daar kwam heel wat denkwerk en overleg voor aan te pas ook al omdat een
dergelijk ingrijpende overstap naar digitalisering voor een vzw vrij kostelijk is.

Via via kregen we voor ons idee onverwachts gehoor bij een getalenteerde jonge informaticus
die onze werking concreet en in natura graag wou steunen. Speciaal voor ons ontwikkelde hij
op maat een nieuwe applicatie toepasbaar op iPad. Hiermee kunnen we data invoeren tijdens
het uitvoeren van onze taken en die data worden dan meteen opgeslagen en verwerkt zodat
we overzichten en lijsten kunnen opvragen naargelang we die nodig hebben. Zonder de
enorme inzet van onze collega Els Galle en de computertovenaar met het grote hart, Andreas
Lauwaert, zou dit project niet mogelijk zijn geweest. Ook voor de hosting van de applicatie
kregen we onverwachts de sympathieke steun van het bedrijf waar Andreas op dat ogenblik
voor werkte. Een grote stap naar modernisering en toekomstgericht werken werd een feit.
Diegenen die onze werking van nabij kennen, weten dat tot halverwege 2016 al onze
informatie met de hand werd genoteerd en dan door een vrijwilliger werd geteld en
overgebracht in Excel tabellen. Vanaf 2016 worden deze tussenstappen vermeden.
Digitalisering van gegevens brengt ook met zich mee dat categorieën en methodes strikt
moeten worden omschreven en lijsten tot het laatste puntje volledig moeten zijn.
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In augustus zijn we uiteindelijk gestart met de digitalisering van ons onthaal. Concreet
betekent dit dat het afgelopen jaar het beginjaar was waarin heel het team allerlei
mogelijkheden moest ontdekken en leren en dat de toepassingen op de applicatie doorheen
een proces van kinderziekten moesten gaan. Daarnaast heeft het invoeren van al de data over
de periode die al verstreken was natuurlijk ook onverwachte moeilijkheden met zich
meegebracht. Kortom; we hebben met zijn allen veel tijd en energie in dit proces gestoken
en het resultaat loont.
3.2. ONZE WERKING IN CIJFERS
NOOT [Omwille van het overgangsjaar vragen we enig begrip aan de lezer als cijfers en tabellen
niet meer helemaal gelijken op de versies in vorige jaarverslagen of dat sommige aantallen
minder zijn. Sommige elementen worden nu op een andere manier in kaart gebracht en een
aantal metingen gingen verloren in de omzetting van de bedelingen van voor de digitalisering.
Maar het lijkt duidelijk dat NASCI dit jaar alweer meer heeft gepresteerd dan de vorige jaren en
nog beter poogt in te spelen op de noden van het doelpubliek. De eerstelijnshulp die we bieden
blijft voor vele moeders en kinderen een essentiële boei betekenen in de woelige wateren van
hun harde leven.]

Cijfers kunnen veel verbergen,
uitgebluste ouders, kindergezichten en lege brooddozen niet!
❖ Sinds de opening in 2003 heeft NASCI meer dan 2.200 families op langdurige basis
ondersteund. Bovendien bieden we jaarlijks aan honderden andere families bijkomend
éénmalige noodhulp aan.
❖

❖

Het vrijwilligersteam van NASCI heeft in 2016 opnieuw een recordaantal uren onbaatzuchtig gepresteerd, m.n. 5.137 uren.
2012

2013

2014

2015

2016

3.164

3.668

4.374

5.133

5.137

91 unieke Brusselse instanties hebben hulpbehoevende moeders naar ons doorverwezen.
2012

2013

2014

2015

2016

80

80

107

108

91

❖ In 2016 schreven we voor hulp op langere termijn 228 nieuwe families in met een totaal van
366 kinderen.
Families: 2012

2013

2014

2015

2016

134

140

167

167

228

Kinderen: 2012

2013

2014

2015

2016

270

267

289

328

366
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❖ Er werden verder 115 families met 1214 kinderen verder geholpen die reeds in 2015 of eerder
van onze hulp konden genieten. In het totaal ontvingen 343 families met 580 kinderen
materiële en andere ondersteuning in 2016.
Noot: hierbij werden de moeders die een éénmalige noodinterventie kregen niet meegeteld.
Families: 2012

2013

2014

2015

2016

209

227

253

277

343

2013

2014

2015

2016

441

443

495

580

Kinderen: 2012
419
❖ 440 families kregen noodhulp.

❖ NASCI bedeelde in 2016 een recordaantal items: m.n. 26.397 stuks. Onder een item
verstaan we bijvoorbeeld kleding- en geboortepakketten, aparte kledingstukken, luiers en
vochtige doekjes, babymelk, allerlei babybenodigdheden, speelgoed, diverse verzorgingsproducten, kinderwagens, huisraad, huislinnen, schoolbenodigdheden en dergelijke.
2012 *

2013 *

2014 *

2015 *

2016*

17.851

16.991

21.043

24.220

26.397

* We maken u er graag attent op dat zowel een kleding- als een geboortepakket elk
minimum 25 items bevatten! Mochten we die items ook apart tellen dan mag u er nog eens
minimum 44.256 items bijtellen. Dat maakt een totaal van +/- 70.653 items.
Een duizelingwekkend hoog cijfer dat duidelijk een idee geeft van de grote nood van de
kinderen en het vele werk dat dit vraagt om alles in goede banen te leiden.
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❖ 210 hoogzwangere vrouwen konden op NASCI rekenen voor een zorgeloze bevalling
(alvast op het gebied van materieel voor hun pasgeboren kindjes). Ook op dit vlak is de
toename spectaculair te noemen. Haast een verdubbeling op 3 jaar tijd!
2012

2013

2014

2015

2016

105

109

111

168

210

❖ In het totaal namen 77 deelnemers deel aan 11 workshops voor wat betreft de algemene
vormingen. Daarnaast werden voor het traject Mama’s Power 16 workshops en
infosessies georganiseerd met een gemiddelde van 13 deelnemers per activiteit.
❖ Onder de noemer “Mama’s Club” organiseerden we afgelopen jaar 40 ontmoetingsnamiddagen voor jonge moeders en hun kinderen (34 in 2015). Onze deelnemers:
 585 moeders (waarvan 176 unieke deelnemers)
2012

2013

2014

2015

2016

567
108 unieke

618
117 unieke

525
144 unieke

720
154 unieke

585
176 unieke

2012

2013

2014

2015

2016

488

368

312

527

410

 410 kinderen

 gemiddeld 6 à 7 personeelsleden en evenveel vrijwilligers zorgden wekelijks voor de
omkadering van de Mama’s Club
Zo komen we aan een totaal van +/- 1.518 participanten. Een verklaring voor het iets lagere
aantal deelnemers volgt later.
❖ 60 baby’s genoten van een knus badje met hun mama, vaak onder de vakkundige
begeleiding van een teamlid van het O.N.E. (de Franstalige tegenhanger van Kind en
Gezin) en van andere vakkundige vrijwilligers.
2012

2013

2014

2015

2016

53

36

33

67

60
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❖ 320 moeders bezochten de “Mama’s Boetiek”, ons hoekje met dameskleding.
Om organisatorische en didactische redenen hebben we de toelating voor de moeders om
de boetiek tweemaal per maand te bezoeken naar eenmaal per maand teruggeschroefd.
We stelden vast dat de moeders op een bepaald ogenblik enkel voor de boetiek kwamen
en niet zozeer voor het ontmoetingsmoment en de activiteiten. We wensen bij onze
moeders de klemtoon te leggen op het belang van de wekelijkse ontmoetingen en de
mogelijkheid om te werken aan een (nieuw) sociaal netwerk eerder dan op het naar de
Mama’s Club komen om gratis kleding te krijgen! Deze maatregel heeft zijn vruchten
afgeworpen. We hebben meer bezoekers die nu effectief en met veel enthousiasme
komen voor het doorbreken van hun sociaal isolement en de aangeboden animatiemomenten!
2012

2013

2014

2015

216

416

388

343

339

320

❖ Wekelijks kunnen moeders gratis genieten van een uurtje yoga onder de professionele
begeleiding van onze vakkundige yogalerares, Ermine, die deze lessen gratis aanbiedt aan
onze mama’s. We organiseren deze yogasessies tijdens de Mama’s Club zodat de moeders
hun kindjes aan onze vrijwilligers kunnen toevertrouwen en zij zich ten volle kunnen
ontspannen.
In heel wat culturen zijn vrouwen het niet gewend om even de tijd voor zichzelf te nemen
om tot rust te komen. Telkens opnieuw vraagt het veel geduld en uitleg vanwege het team
en de lesgeefster om de moeders toe te leiden naar deze ontspanningsactiviteit. Afgelopen
jaar namen 80 moeders deel.
2012

2013

2014

2015

2016

64

74

78

105

80

❖ Wekelijks stond er zowel een vrijwilliger van het project “Met haar/Avec Elle” (een
samenwerking tussen Dokters van de Wereld en NASCI), als een vrijwilliger van NASCI met
een luisterend oor paraat tijdens de bedelingen van materieel. Zij nemen tijd en aandacht
voor een persoonlijk gesprekje en indien nodig ondernemen ze concrete actie t.b.v. de
moeders en kinderen. Zo wordt het wachten aangenaam ingevuld en wordt het
“wachtzalig”. (dixit Huis van het Kind)
2016 was goed voor zo’n 478 gesprekken.
2012

2013

2014

2015

2016

285

351

428

446

478

❖ Onze moeders, kinderen en vrijwilligers konden voor een prikje terecht bij een
professionele kapster. Een andere vrijwilligster bood dan weer haar diensten aan voor een
gratis wellness manicure. Heel wat moeders maken hiervan graag gebruik.

Een hopeloze situatie maakt nog geen hopeloze moeder!
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❖ NASCI heeft afgelopen jaar 974 moeders doorverwezen naar andere Brusselse instanties
voor adequate hulpverlening die we zelf niet kunnen aanbieden. Het stijgende aantal wijst
op het nut van onze opdracht als sociaal-infopunt.
2012

2013

2014

2015

2016

374

396

775

835

974

❖ MEDICONSULT is een nieuwe dienstverlening die ons de mogelijkheid biedt om
eerstelijnsgezondheidszorg te kunnen aanbieden aan moeders met kinderen die zich óf
geen arts kunnen veroorloven óf die nog geen toegang hebben tot onze reguliere
gezondheidszorg. We hebben 101 moeders doorverwezen voor een medisch onderzoek
bij een arts, gynaecoloog of een andere vorm van medische interventie.
Paramedische handeling
Advies gesprek mama
Doorverwijzing
Gepland consult

71
282
101
16

Tot slot kunnen we het belang van een breder netwerk voor mensen in armoede alleen maar
onderschrijven. Mensen die “erbij” horen en elkaar in groep ondersteunen, voelen zich
automatisch ook beter in hun vel en dit bevordert een gezonde ontwikkeling van de kinderen.

We kunnen niet iedereen helpen, maar als iedereen iemand helpt zijn we op
de goede weg. Iedereen die NASCI steunt draagt zo zijn steentje hiertoe bij en
dat maakt ons blij!
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3.3. DOORVERWIJZINGEN NAAR NASCI
Hierbij een overzicht van de instanties die afgelopen jaar bij ons kwamen aankloppen voor
hulp en ondersteuning voor een (aanstaande) moeder. Pas na telefonisch of persoonlijk
gesprek met de doorverwijzer gaan we over tot de inschrijving van een hulpbehoevende.
Samen zorgen we als het ware voor een degelijke “triage” om zodoende zeker te zijn dat wie
echt hulp nodig heeft die ook effectief krijgt.
Antenne Tournesol
Aquarelle vzw
Ariane
Brugman ziekenhuis
Caritas
CAW Westland (3), CAW Brussel (4) en CAW Molenbeek (1)
CEMO
Centre Public d’Action Social
Sociaal Protestants Centrum
De Loper vzw
Dokters van de Wereld
Ecole Arc-en-Ciel
Erasmus ziekenhuis
Espace Social Télé-service
Fedasil
Feza vzw
FOD sociale zekerheid
FOYER
Free Clinic
GAMS
Gemeente Schaarbeek
Groep Intro
JES
Kind & Gezin (51) / O.N.E (69) (diverse consultatiebureaus)
Klein Kasteeltje
L’Entraide de Saint-Gilles
L’escale
L’oranger
La Rosée
Le Figuier
Maison Médicale Neptune
Medikuregem
Meeting vzw
Myra vzw
O.C.M.W.’s van diverse gemeenten
PIN vzw
Planning Familial d’Ixelles
PMS
Samu Social
Service Droits des Jeunes
Slachtofferhulp
SESO
Sint-Pietersziekenhuis
Société Saint-Vincent de Paul
Soleil du Nord / De Noorderzon
Solidarité Savoir
Swinnen vzw
TOTAAL (91 unieke)

1
1
1
2
2
8
2
1
4
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
120
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
10
1
1
1
6
6
1
1
14
8
5
2
1
228
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3.4. DOORVERWIJZINGEN DOOR NASCI
We proberen altijd eerst zelf of we een moeder kunnen helpen maar soms is doorverwijzing
aangewezen. Gelukkig biedt het werkveld in Brussel ons heel wat geschikte partners aan.
Samenwerking en overleg is voor NASCI dan ook een evidentie.
Afgelopen jaar heeft NASCI opnieuw heel wat moeders doorverwezen naar andere Brusselse
instanties. Deze doorverwijzingen kunnen op elk moment van de dag of de week gebeuren:
bijvoorbeeld tijdens de bedeling van materieel, de Mama’s Club, een intakegesprek, aan de
telefoon, tijdens een persoonlijk gesprek... . Ook als er iemand aan de deur staat met een
vraag om hulp, informeren we die persoon degelijk en verwijzen we door naargelang de vraag
en behoefte. Indien nodig worden doorverwijzingen achteraf ook verder opgevolgd.
Feedback is noodzakelijk om te zien of de doorverwijzing aan onze hulpbehoevenden ook
effectief voldoening en resultaat geven.
De doorverwijzingen gebeuren met geduld, respect en aandacht voor de specifieke noden
en/of wensen van het gezin. De nodige tijd ervoor nemen is belangrijk omdat
hulpbehoevenden al vaak genoeg van het kastje naar de muur worden gestuurd. Naast deze
doorverwijzingen zijn er 50 gezinnen specifiek doorverwezen n.a.v. een persoonlijke
consultatie met de stafmedewerker belast met het sociale luik van onze werking.
NASCI heeft in 2016 doorverwezen naar …

Aantal

Gemeentehuizen (verschillende gemeentes)
Kind & Gezin – O.N.E.

26
43

O.C.M.W. – C.P.A.S.

22

Onthaalhuis Ariane

2

Aiguillages vzw

30

BON vzw

16

CAW (inclusief HOBO)

83

Werkwinkel

14

Dokters van de Wereld (gesloten in 2016)

6

G.C. Kriekelaar

117

Leger des Heils
De Foyer

24
40

Lire et Ecrire

16

Rode Kruis

42

Soleil Du Nord

24

De bibliotheek (Schaarbeek)

11

VDAB - ACTIRIS

4

SAMU SOCIAL

16

Huis van het Nederlands

12

Advocaat (inclusief juridische hulp SAM TES)

32

OXFAM

12

Onthaalhuis Talita

1

Centre de violence conjugale et familiale

8

Cire

1

Diverse ziekenhuizen

15

Intact

6
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Huis der gezinnen

6

Nativitas

7

Gams

7

Verschillende scholen

32

Gaffi vzw

3

Open deur

1

Spullenhulp

55

Voedselbank

104

Entraide de Saint-Gilles

2

G.C. De Markten

1

Chicago

1

Planning Familial/Rosa
Interval

30
2

Sociaal Restaurant

16

Kinderopvang (diverse gemeenten)

25

La Fontaine

2

Flux

2

vzw InBrussel
Info Jeunes
Aquarelle

14
9
18

Babynest Gent

1

Maison Medicale Neptune

1

Baboes

TOTAAL

12

974

3.5. OVERZICHT AANTAL GEHOLPEN FAMILIES
Aantal families ingeschreven in 2015 (115) die in 2016 werden geholpen
Aantal kinderen in die voortgeholpen families

115
214

Aantal nieuwe families ingeschreven in 2016 voor hulp op lange termijn
Aantal kinderen in die nieuw ingeschreven families

228
366

Totaal aantal geholpen families

343

Totaal aantal geholpen kinderen van ingeschreven families

580

Aantal geboortepakketten voor zwangere vrouwen

210

Aantal families die noodhulp kregen

440

Ter vergelijking: in 2015 hebben we 277 families geholpen met 510 kinderen.
We hebben m.a.w. 66 families meer geholpen. Een rechtstreeks gevolg hiervan was dat
hierdoor de werkdruk en de noodzaak om extra gebruiksgoederen aan te kopen om hulp te
kunnen aanbieden uiteraard ook evenredig toenamen. Mede door omstandigheden hebben
we ons enthousiasme wat overschat. Vanaf het najaar hebben we een beetje gas moeten
terugnemen wilden we dezelfde kwaliteitsvolle ondersteuning blijven aanbieden. De goede
wil is er maar de staf, de infrastructuur en de centen moeten kunnen volgen.
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3.6. NATIONALITEIT VAN DE INGESCHREVEN MOEDERS

In 2016 werden bij NASCI 228 nieuwe families ingeschreven, waarvan de moeders 40
verschillende nationaliteiten droegen. NASCI maakt geen onderscheid in cultuur, religie of
etniciteit. Elk kind verdient een goede start en de hoop op een betere toekomst. Elke
moeder op zoek naar hulp voor haar kinderen is voor ons belangrijk.
De grootste aantallen kwamen uit Marokko (38), Kameroen (32), Congo (32) en Guinee (32).
De laatste twee jaar zien we het meeste aantal gezinnen uit deze landen.
Daarnaast kwam nog een grote groep hulpbehoevende vrouwen uit Afrikaanse landen zoals
Ivoorkust (7), Senegal (5), Angola (3), Nigeria (3), Rwanda (3), Algerije (2), Togo (2), Benin (2),
Nigeria, Soedan, Somalië, Ghana, Tanzania, Tunesië, Sierra Leone en Liberia.
Uit het verre en nabije Oosten kwamen ook vele moeders steun vragen voor hun opgroeiende
kinderen: Roemenië (9), Albanië (9), Kosovo (5), Bulgarije (3), Armenië (2), Servië (3),
Macedonië (2) en Slowakije (1). We schreven ook 4 moeders in uit Pakistan.
Men zou kunnen verwachten dat de vluchtelingen uit de actuele conflictgebieden in grote
drommen bij ons zouden terechtkomen, maar de praktijk in 2016 wijst uit dat de moeders uit
die gebieden vooral voor noodhulp komen aankloppen en dat ze dikwijls na korte tijd
vertrekken uit het Brusselse. Toch hebben we 6 gezinnen uit Syrië, 2 uit Irak, 1 uit Palestina, 1
uit Afghanistan en 1 uit Oekraïne kunnen ondersteunen in 2016.
Helaas blijkt ook voor onze landgenoten en burgers van onze buurlanden het sociale vangnet
niet altijd waterdicht: 8 moeders met de Belgische en enkele met de Spaanse (2), Nederlandse
(1), Duitse (1) nationaliteit hadden onze steun broodnodig.
In 2016 merkten we op dat Belgische moeders beter terecht konden binnen de reguliere
sociale voorzieningen en hulp van hun eigen sociale netwerk (ouders, vrienden, familie en
buren). Zij kwamen vaker langs voor een éénmalige noodhulp om zo de grootste nood te
lenigen in afwachting van.
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3.7. VERBLIJFPLAATS MOEDERS
Verblijfplaats
Brussel
Laken
Schaarbeek
Etterbeek
Elsene
Sint-Gillis
Anderlecht
Sint-Jans-Molenbeek
Koekelberg
Sint-Agatha-Berchem
Ganshoren
Jette
Neder-over-Heembeek
Haren
Evere
Sint-Pieters-Woluwe
Oudergem
Watermaal-Bosvoorde
Ukkel
Vorst
Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Joost-ten-Node
Geen vaste verblijfplaats (dakloos – opvang)
Verblijfplaats niet genoteerd
Totaal

Postcode Aantal
1000
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1081
1082
1083
1090
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1200
1210
-

35
9
53
5
9
8
28
24
5
2
4
2
2
0
4
1
3
0
1
2
3
15
8
5
228

3.8. SCHOLINGSGRAAD MOEDERS
Bij het kennismakingsgesprek (= het intake interview) vragen we de moeders onder andere
of ze school hebben gelopen. Deze informatie kan ons later helpen om de hulpverlening beter
af te stemmen. Daarnaast kunnen we zo ook beter onze vormingen en sociaalmaatschappelijke informatie uitwerken en afstemmen op het niveau van de moeders.
In veel culturen worden meisjes immers op vrij jonge leeftijd al van de school gehaald om in
het huishouden te helpen of om uitgehuwelijkt te worden. Deze jonge vrouwen zijn m.a.w.
ver van dom, hoogstens misschien onwetend of wat naïef of niet assertief genoeg als gevolg
van hun gebrek aan opleiding. We merken op dat ze vaak hunkeren naar kennis en informatie
die hen kan helpen om hun levenskwaliteit en die van hun kinderen te verbeteren. Ze hebben
jammer genoeg nooit de kans gekregen om een opleiding te volgen. Bij NASCI vinden we het
onze opdracht om ze te empoweren en hen te wijzen op wat ze wel kunnen. Ze zijn jong
genoeg om bij te leren.
Deze gegevens kunnen ook jaar na jaar erg verschillend zijn, afhankelijk van de landen van
herkomst en de culturele achtergrond van de moeders.
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In 2016 lagen de cijfers heel dicht bij elkaar. Dat wil zeggen dat we bijna evenveel
laaggeschoolde als hooggeschoolde moeders hebben gehad.

De grootste groep onder de moeders van 2016 heeft middelbaar onderwijs genoten: 61
vrouwen hebben minstens tot hun 15de en soms tot hun 18de schoolgelopen. Net iets minder
onder hen hebben het lager onderwijs afgemaakt (ongeveer tot hun 11de): 59 vrouwen.
Wat in deze tijd toch schokkend blijft, is dat een bijna net zo grote groep vrouwen (57)
gewoonweg géén onderwijs heeft gekregen.
Het stemt ons ook vaak droevig dat toch 51 vrouwen, die wel hoger opgeleid zijn en die in
onze contreien zijn terechtgekomen, hun kennis om de een of andere reden niet kunnen
gebruiken op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld omdat ze hun diploma niet kunnen
gelijkschakelen. Zij moeten, net zo goed als de niet-opgeleide moeders die onder de
armoedegrens leven, in een even kansarme context hun kinderen opvoeden.

3.9. INTERESSANTE ACHTERGRONDINFORMATIE

Moeders in België sinds
1974
1985
1991
1998
1999
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1
1
2
1
1
1
2
2
3
3
6
10
15
19
30
34
33
49
15
31

Aantal verblijvende kinderen in het moederland
0
1
2
3
4
7

182
25
12
7
1
1

Alleenstaand
Gehuwd
Gescheiden
Samenwonend
Weduwe

135
58
6
28
1

1
2
3
4
5

134
62
18
8
6

Burgerlijke staat

Aantal kinderen

Kinderbijslag
Ja
Nee

56
172

Schulden
Ja
Nee

64 (waarvan 3 in schuldbemiddeling)
164
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Financiële middelen moeder
(Noot: de financiële middelen van de vader konden we niet uit de app oproepen)
Alimentatie
Bedelen
Caritas
Fedasil
Geen inkomen
Invaliditeitsuitkering
Irregulier werk
Leefloon van O.C.M.W.
Samusocial
Steun netwerk
Werk
Werkloosheidsuitkering

1
1
2
10
121
1
9
13
1
66
1
2

4. OVERZICHT DEELWERKINGEN
4.1. MATERIELE BIJSTAND 2016
Enkele bemerkingen bij het lezen van onderstaande tabel:
Dit jaar heeft NASCI de keuze gemaakt om te digitaliseren. Ondertussen staat onze nieuwe
app zo goed als op punt, maar in de eerste maanden ontstonden er enkele problemen
ondermeer bij het overzetten van de bedelingen van januari tot augustus. Dit zorgt ervoor dat
onze tellingen misschien niet helemaal juist zijn. We hebben in de mate van het mogelijke ons
best gedaan om een zo correct als mogelijk beeld weer te geven. Zoals eerder vermeld bevat
een geboorte- of kledingpakket elk minimum een 25-tal items. Er werd dus zeer veel materiaal
geschonken, aangekocht en vervolgens gesorteerd en verpakt alvorens onze doelgroep het
in handen kreeg. Zo deelden we bijvoorbeeld 449 kledingpakketten meer uit dan vorig jaar.
Item
Geboortepakketten
Voeding (opvolgmelk in poeder)
Voeding (andere)
Luierpakketten
Kleine babyartikelen
Grote babyartikelen
Kledingpakketten
Aparte kledingstukken/schoenen
Bed- en waslinnen
Verzorging/onderhoudsproducten
Schoolgerief & leesboeken
Speelgoed
Allerlei
Totaal bedeeld materieel

Families

Noodhulp

Totaal aantal

28
599
428
1.595
680
270
1.181
3.751
931
9.243
4.291
984
863

182
0
0
0
25
45
453
357
197
0
84
177
33

210
599
428
1.595
705
315
1.634
4.108
1.128
9.243
4.375
1.161
896

24.844

1.553

26.397
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Noot: De moeders die noodhulp vragen hebben eenmalig recht op 1 kledingpakket per kind
(+/- 25-tal stuks) en indien gevraagd een noodpakketje van een 7-tal luiers, een extra jas, muts,
schoentjes en een speelgoedje.
Door laagdrempelige eerstelijnshulp en concrete materiële ondersteuning te geven
bevrijden we de ouders van een pak zorgen. De gemoedsrust die dit meebrengt maakt dat er
ruimte vrij kan komen in hun denken en handelen. Ruimte die belangrijk is om uit te zoeken
hoe ze hun situatie concreet kunnen verbeteren. Ervaring leert ons dat moeders, eens ze in
de basisbehoeften van hun kinderen kunnen voorzien, meer openstaan voor opvoedkundige
ondersteuning, inburgering, sociale integratie, vorming en andere culturele of ontspannende
activiteiten. Het blijkt een goede inleiding naar allerlei sociaal-maatschappelijke vormen van
ondersteuning.

“BACK TO SCHOOL” is onze jaarlijkse actie om elk kind een goede start te geven bij aanvang
van het nieuwe schooljaar. In 2016 mochten we rekenen op een mooie sponsoring van Rotary
Club Coudenberg. We hoeven niemand te vertellen dat een boekentas, gevuld met alles wat
een schoolgaand kind nodig heeft, een dure aangelegenheid is voor ouders zeker als je weet
dat bijvoorbeeld Franstalige scholen geen materieel bedelen aan de kinderen. De sociale
ongelijkheid begint daar reeds met de plaats waar je als kind schoolloopt! We zijn dan ook
oprecht blij dat een aantal bedrijven, serviceclubs, scholen en sympathisanten ook een duit in
het zakje deden om ervoor te zorgen dat elk kind gelukkig en blij naar school kon gaan. We
kregen donaties met mappen, bureelbenodigdheden, tweedehands boekentassen, specifieke
kortingen bij aankoop van schoolgerief enz. Alle beetjes hielpen want we hebben heel wat
boekentasjes kunnen vullen.
Absoluut het vermelden waard is dat 220 gezinnen minstens 1 keer in 2016 materieel aan
NASCI hebben geschonken. 137 gezinnen waren Nederlandstalig. De meeste andere
schenkers waren Franstalig, maar daarnaast waren er ook Arabischsprekende gulle gevers en
mensen afkomstig uit andere Europese landen die o.a. werkzaam zijn bij de Europese
Commissie.

Zonder het gedoneerde materieel zouden we geen concrete materiële hulp
kunnen aanbieden. In naam van alle kinderen en moeders van harte BEDANKT!
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Twee belangrijk weetjes willen we u niet onthouden:
1. Alle kleding of ander materieel dat voor NASCI’s doelpubliek niet passend of geschikt
is schenkt NASCI aan OXFAM, Spullenhulp, asielcentra, crêches, daklozenwerkingen
of andere aanverwante instellingen. Zo gaat er niets verloren!
2. NASCI heeft nooit materieel aangekocht met subsidiemiddelen.

4.2. SOCIAAL-INFOPUNT
Door te fungeren als sociaal infopunt wil NASCI laagdrempelige, heldere en begrijpbare
informatie aanbieden waardoor de moeders weten dat er mogelijkheden zijn om de situatie
te veranderen en het heft in eigen handen te nemen.
Mensen in armoede en nieuwkomers vinden moeilijk hun weg in het hulpverleningslandschap. De drempel om hulp te vragen ligt vaak bijzonder hoog.
NASCI wil dit probleem graag aanpakken.
Tijdens het intakegesprek voeren we met onze moeders een laagdrempelig verkennend
gesprek met als doel een basis te leggen voor een solide vertrouwensrelatie. Vaak komen er
dan al specifieke vragen naar boven waarvoor een verder diepgaand gesprek nodig is. De
moeder krijgt een afspraak om, op een voor haar gepast moment, langs te komen om zo
rustig alles te bespreken. Tijdens deze persoonlijke consultatie bekijken we samen het
probleem en zoeken we samen naar een gepaste oplossing. Het is voor moeders een
opluchting dat ze ook voor andere specifieke vragen en problemen bij NASCI terechtkunnen.
Zo hoeven ze niet nog eens naar een andere organisatie te stappen om ook daar nog eens
heel hun verhaal te doen. Het is zo al vaak pijnlijk. In het geval dat doorverwijzing wel is
aangewezen worden ze in de te ondernemen acties gesteund en verder opgevolgd.
Ieder individu en elk verhaal is uniek en zo wordt ook de hulpverlening aangepast al
naargelang de persoon. Bij sommige moeders is het voldoende om het adres op een papier te
noteren, anderen hebben baat bij een plan om daar te geraken en af en toe gaan we mee ter
plaatse om de moeder te ondersteunen. Het kan immers best zijn dat de moeder zich moeilijk
kan uitdrukken of dat ze bijzonder schuchter is en drempelvrees heeft. Een vertrouwd
persoon naast zich hebben kan dan soms wonderen doen. In september 2016 nam Silke De
Ridder deze taak over van Aline Duportail.

Om de drempelvrees te verlagen nodigen we op regelmatige basis andere organisaties uit
tijdens de wekelijke Mama’s Club. Zo kunnen de moeders ongedwongen kennis maken met
andere interessante organisaties waar ze beroep op kunnen doen. Zo maakten onze moeders
in 2016 bijvoorbeeld kennis met organisaties zoals ‘HOBO’, ‘A Place to Live’, Planning Familial
ROSA, de bibliotheek van Schaarbeek…. Ook in het komende jaar zijn er al verschillende
bezoeken van andere organisaties gepland tijdens de Mama’s Club.
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We motiveren moeders om zelf actief hun problemen aan te pakken, weliswaar met onze
steun en indien gewenst onder begeleiding, zodat ze in de toekomst in staat zijn zelf hun
problemen op te lossen. Het is voor ons als hulpverleners belangrijk niet te veel te
betuttelen maar veeleer onze kwetsbare doelgroep te empoweren!
De vragen die we bij NASCI krijgen zijn heel gevarieerd. Dat kan gaan van samen een brief van
de belastingen bekijken tot het zoeken van een voetbalclub of een geschikt kinderdagverblijf.
Vaak zien we wel dezelfde thema’s terugkeren.
Heel veel vragen zijn en blijven gericht op het invullen van basisbehoeften bijvoorbeeld het
zoeken naar kinderkleding en babymaterieel, voedselhulp en/of onderdak. We staan er
dagelijks nog van versteld hoeveel gezinnen in armoede geen volwaardige maaltijd op tafel
kunnen zetten. Gelukkig heeft Brussel een groot aanbod aan voedselbanken, sociale
restaurants en sociale kruideniers waar ook ons publiek beroep kan op doen.
Een andere vraag die vaak terugkomt is die naar noodopvang. Wanneer een moeder
slachtoffer is van partnergeweld, wanneer een gezin de huidige verblijfplaats moet verlaten
of wanneer een moeder met haar kinderen weg wil uit het kraakpand waar ze nu verblijven,
komen zij op straat terecht. Jammer genoeg zijn vrije opvangplaatsen bijzonder schaars en
zeker voor mensen zonder papieren. Dit verplicht moeders om dan toch bij de gewelddadige
partner te blijven of om toch te blijven wonen in barslechte omstandigheden. In dit soort
situaties voelen we ons vaak heel machteloos.
Gelukkig kunnen we vaak ook heel wat kansen geven bij NASCI. Bijvoorbeeld wanneer een
moeder dankzij ons een crèche heeft gevonden voor haar kindje dan geeft haar dat de
mogelijkheid om een taal te leren of een opleiding te volgen. Hetgeen later toegang kan
geven tot een job. Hier worden we bij NASCI blij van. We hechten ook heel veel belang aan
onderwijs voor de kinderen. We helpen de moeders dan ook bij de ingewikkelde opdrachten
en procedures om hun kinderen in te schrijven in het Nederlandstalig of Franstalig onderwijs.
We proberen zowel de moeders als kinderen te leiden naar het Nederlandstalige onderwijs,
maar helaas is dit niet altijd even evident. Omdat we hier rekening willen houden met de
context waarin het kind opgroeit. Het is voor elk kind erg belastend en misschien zelfs
traumatisch wanneer het naar een school moet gaan waar het niemand verstaat.
Leven in een grootstad met verschillende nationaliteiten en talen brengt veel belemmeringen
met zich mee. Bovendien zitten de scholen overvol. Vooral in het Nederlandstalig onderwijs
is het vaak wachten tot er een plaats vrijkomt. Temeer dat heel wat ouders zelf al beperkt zijn
in de kennis van één van onze landstalen. De moedertaal is binnen het gezin nog steeds de
meest gesproken taal. We maken onze ouders erop attent dat het zeer belangrijk is dat ze zelf
ook actief één van de landstalen leren. Zo vermijden ze dat het kind bij de aanvang van de
schoolcarrière een grote achterstand opbouwt omwille van de taal.

36

4.3. MAMA’S CLUB
Sinds 10 jaar organiseren we bij NASCI de ‘Mama’s club’, een wekelijks ontmoetingsmoment
voor moeders en kinderen. Het is een activiteit die zowel opvoedingsondersteunende als
ontspannende doelstellingen combineert. Het is evenzeer een moment om even alles te
vergeten als één om iets bij te leren. En “last but not least” biedt het de mogelijkheid om
een nieuw sociaal netwerk uit te bouwen en zo het eigen sociaal isolement te doorbreken.
We nodigen moeders en hun jongste (niet schoolgaande) kinderen uit om even de dagelijkse
sleur te doorbreken door deel te nemen aan een goed omkaderde en laagdrempelige
activiteit. De Mama’s Club wordt elke donderdagnamiddag georganiseerd en biedt
bijvoorbeeld volgende activiteiten aan:
o een warm en laagdrempelig onthaal waar gezelligheid troef is;
o een luisterend oor en de mogelijkheid om een gesprek te voeren in alle vertrouwen en
discretie met iemand van het team of één van onze vrijwilligers;
o sociale contacten bevorderen in een aangename sfeer met een hapje en een drankje;
o de allerkleinsten de ruimte geven om heerlijk te ravotten onder pedagogisch toezicht;
o opvoedkundige begeleiding en doorverwijzing aanbieden;
o kennismaking met gastsprekers van andere organisaties die hun organisatie komen
voorstellen;
o baby’s en peuters laten genieten van een heerlijk badje voorzien van alle comfort
samen met hun moeder of onder deskundige begeleiding;
o een bezoek aan onze damesboetiek;
o deelnemen aan een ontspannende yoga sessie;
o genieten van kinderanimatie, leren naaien, leren spelletjes spelen met de kids, leren
fruitpap maken voor de kleintjes en andere speciale acties;
o ….

Het doel van ons aanbod op gebied van opvoedingsondersteuning is het empoweren van de
mama’s, het stimuleren van zelfredzaamheid, het vergroten van competenties en het
versterken van vaardigheden. Kortom daar te ondersteunen waar het nodig is.
Dit heeft vaak een positieve invloed op hun draagkracht. Om hieraan te beginnen moeten we
echter eerst zorglast wegnemen en dat doen we via materieelbedeling.
Opvoedingsondersteuning wil niet alleen “veranderen’’ maar uiteraard ook “erger voorkomen’’ en dus preventief te werk gaan.
Het intermenselijke contact wordt voor onze vaste bezoekers al gauw onmisbaar. Dit laatste
is van immens belang voor moeders die zich eenzaam en uitgesloten voelen. Het zijn allemaal
lotgenoten en dat geeft hen troost. We merken dat NASCI voor hen een veilige haven is.
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Sommige moeders die ingeschreven werden in 2005 komen trouwens nog regelmatig langs
om ons te vertellen hoe het met hen gaat.

Interactief bezig zijn met een moeder en haar kind, kan spontaan en heel natuurlijk interessante onderwerpen aanbrengen voor geanimeerde tafelgesprekken. Zo kunnen we inspelen
op de actuele noden van onze moeders. Zo betrekken we onze doelgroep actief bij het
samenstellen van ons activiteitenaanbod en onze werking.
De Mama’s Club is voor velen ook een ideale gelegenheid om zich even terug vrouw te voelen.
Even weg van de dagelijkse sleur van het moeder zijn. Hieruit ontstaat vaak typische
“vrouwenpraat” over verschillende onderwerpen en thema’s waar ze ieder op zich mee
worstelen. Een goeie “babbel” kan wonderen verrichten op het vlak van eigenwaarde!
We organiseerden in 2016 40 ‘Mama’s Clubs’ met in totaal ongeveer 1.518 participanten.
Vrouwen
Kinderen
Personeelsstaf
Vrijwilligers
Badjes
Yoga
Mama’s Boetiek









585 deelnemers (waarvan 176 unieke)
410 deelnemers
7 per namiddag
6 à 7 per namiddag
60 badjes
80 deelnemers
320 bezoekers

Bij deze cijfers willen we graag vermelden dat we dit jaar veel pech hebben gehad op de
donderdagen van de Mama’s Club. In 2016 ondervonden we regelmatig hinder door
stakingen, betogingen, de aanslagen en het daaropvolgende hoge terreurniveau waardoor
moeders moeilijker of niet tot bij ons geraakten. Na de terreuraanslagen in Brussel afgelopen
jaar leefde er veel angst en onzekerheid bij onze moeders. Een aantal onder hen getuigden
dat ze het door hun donkere huidskleur op straat lastig kregen. Er waren verhalen over
pesterijen, scheldwoorden, bedreigingen en meer. Gevolg… velen durfden hun huis niet meer
uit. Ook binnen het eigen team was de angst en verslagenheid groot maar NASCI is ondanks
het hoge dreigingsniveau altijd bereikbaar en open gebleven.
We vonden het belangrijk om met onze eigen kleine NASCI-familie toch een krachtig signaal
te geven… NASCI loves Brussels en dus SPROUT TO BE BRUSSELS!
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DEELNEMERS MAMA'S CLUB
2016
Ingeschreven deelnemers
Ex-cliënten
Niet ingeschreven deelnemers - enkel voor sociaal contact
14
30

132

De groep van de unieke deelnemers kunnen we nogmaals opsplitsen in 3 categorieën:
moeders die zijn ingeschreven bij NASCI (75%); niet ingeschreven moeders die naar de Mama’s
Club komen voor het sociaal contact (7,9%) en moeders die na hun jaar inschrijving nog steeds
langskomen (17,1%). Maar wat we merken bij alle drie de categorieën is dat meer en meer
moeders nood hebben aan sociaal contact en een aangename warme sociale omgeving.
Meest voorkomende thema’s die tijdens de ‘Mama’s Club’ aan bod kwamen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

de problematiek rond de regularisatieprocedure (stress, onzekerheid, …);
de uitzichtloosheid van mensen zonder papieren of geldige verblijfsvergunning;
de zoektocht naar een geschikte school en hulp bij complexe inschrijvingsprocedures;
de zoektocht naar taallessen (Frans & Nederlands)
gezinsplanning, anticonceptie en gynaecologie;
gezonde voeding voor kinderen, de problematiek van obese kinderen;
het tekort aan kinderopvang in Brussel;
advies rond allerlei financiële administratie: facturen, uitstel van betaling vragen, een
afbetalingsplan opstellen, alimentatie…;
borstvoeding (overgang op flessenvoeding, stoppen met borstvoeding);
welzijn: gewichtstoename, dwangmatig eten, lusteloosheid en stress;
depressie: geen vooruitzichten, eenzaamheid, controleverlies, onmacht, trauma’s;
leren een baby een badje te geven ;
werk (CV opstellen, werk zoeken, studentenjob, willen werken en niet mogen,
gelijkschakeling diploma, wat is een “Artikel 60§7”, werkloosheid, opleiding...);
huisvesting (domicilie, verhuis, dakloos zijn, slechte of kleine huisvesting,
huurproblemen, sociale woning, zoeken naar woonst, opvangcentra, uitzetting, …);
gezondheidsproblemen moeder (slaapproblemen, rugpijn na bevalling, uitblijven
menstruatie, voorweeën, Soa’s, borstkanker..);
gezondheidsproblemen kind (korstjes, brandwonden, pukkeltjes, koorts, overgeven,
krampjes, vaccinatie, uitblijven stoelgang, …)
persoonlijke en emotionele ontwikkeling (opkomen voor zichzelf, krachten, rouw,
stress, ontbreken van rechten, relatieproblemen, …)
de werking van Nasci zelf (hoe inschrijven, vormingen, einde inschrijving, activiteiten);
opvoedingsproblemen (prikkels, hechting, grenzen stellen, …).
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Tijdens de Mama’s Club organiseerden we ook tal van extra activiteiten. Hier kan je een greep
vinden uit het aanbod:
• 1 keer per maand kwamen de juristen van SAM TES langs. Zij beantwoordden vragen
rond facturen, huren, problemen met de huisbaas…
• De mensen van onder andere de Bib, HOBO, Planning Familial Rosa en A Place to Live
kwamen hun werking voorstellen aan de moeders.
• De liberale vrouwen kwamen langs om samen met de moeders sjaaltjes te knopen.
• We gingen samen met een aantal moeders en kinderen naar de bibliotheek van
Schaarbeek.
• We maakten samen met de moeders fruitpap voor de allerkleinsten en fruitbrochettes
voor de grotere kinderen.

4.4. VORMING & OPVOEDINGSONDERSTEUNING
Wie NASCI kent, weet dat de vormingen een essentiële activiteit zijn binnen onze werking.
NASCI gelooft heel sterk in het concept dat het ondersteunen van moeders bij de opvoeding
van hun kinderen vaak begint bij het krachtiger en weerbaarder maken van de moeders zelf.
Vooral bij de kwetsbare vrouwen uit ons doelpubliek, die vaak wegens hun culturele
achtergrond niet lang naar school konden of mochten gaan, is de nood aan informatie groot.
Ons doel is om hun zelfvertrouwen en hun draagkracht te vergroten zodat ze hun kinderen
betere kansen kunnen bieden.
Vorming geven aan onze hulpbehoevende (kans)arme moeders is geen evidente zaak. De
moeders hebben soms te veel zorgen aan hun hoofd of ze leven in een ander ritme dan het
onze. Het blijft een tijdrovende opdracht om de moeders te stimuleren om deel te nemen en
om ervoor te zorgen dat de ingeschreven deelnemers aan een vorming ook effectief komen
opdagen.
Studies hebben uitgewezen dat leven in een grootstad zoals Brussel voor veel vereenzaming
zorgt. De meeste allochtone vrouwen van ons doelpubliek komen uit een hechte samenleving
en hebben letterlijk nood aan een dorpsgevoel. Door aan activiteiten deel te nemen leren ze
andere vrouwen kennen en wisselen ze ervaringen uit waardoor er een hechter gemeenschapsgevoel ontstaat. Voor deze vrouwen, zoals voor ons allemaal trouwens, is het zeer
belangrijk om meer dan een individu in de massa te zijn.
NASCI focust zich vooral op het aanbieden van opvoedingsondersteuning en empowerment
en stemt de vormingen hierop af. De moeders die deelnemen aan de vormingen zijn vaak
jonge (en onervaren) moeders die meestal geen familie of sociaal netwerk hebben om hen
advies en raad te geven over allerlei levensvragen of opvoedingsproblemen.
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Daarnaast zijn de opvoedingswaarden en normen van veel culturen verschillend van die van
de Westerse wereld. Kijk alleen maar naar de rechten van het kind die niet overal gekend zijn
en vaak anders geïnterpreteerd worden. De thema’s van de vormingen worden bepaald aan
de hand van de veel voorkomende vragen van de moeders. Zo krijgt ons doelpubliek inspraak
en participeren ze actief aan de programmering hetgeen een psychologisch voordeel
oplevert; betrokken en gehoord voelen werkt motiverend.

We volgen twee aparte sporen in ons vormingsaanbod; enerzijds bieden we maandelijks
een vorming aan waar elke geïnteresseerde kan aan deelnemen en anderzijds bieden we op
jaarbasis voor een vaste groep deelnemers een intensiever traject “Mama’s Power” aan.
Hierbij een overzicht van de algemene vormingen in 2016:
15 januari
Lesgever

Agressie en jaloezie
Jacqueline Capart (sociaal verpleegkundige/vroedvrouw) - 6D

19 februari
Lesgever

Anticonceptie
Rachel Ilboudou (Gezinsplanning Rosa) - 7D

9 maart
Lesgever

Mondhygiëne
Pascale Borremans en Isabelle Dehaene (Consulenten ONE) - 9D

13 mei
Lesgever

Spelen met je kind
Lynn Thielemans (Hop On Solidariteit voor het gezin) - 6D

3 juni
Lesgever

Alleenstaande moeders
Jacqueline Capart (sociaal verpleegkundige/vroedvrouw) - 6D

3 augustus
Lesgever

Human (Portretten van over de hele wereld) Debat
Jacqueline Capart (sociaal verpleegkundige/vroedvrouw) - 4D

26 augustus
Lesgever

Uiteenzetting van ATD 4de wereld
ATD Kris Roels (Armoededeskundige) - 7D

16 september
Lesgever

Racisme en Tolerantie. Film Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?
Jacqueline Capart (sociaal verpleegkundige/vroedvrouw) - 7D

41

7 oktober
Lesgever

Ontwikkeling van een pasgeboren kind tot, 3 jaar
Jacqueline Capart (sociaal verpleegkundige/vroedvrouw) - 5D

25 november
Lesgever

Hiv-Aids, belang van veilig vrijen
Rachel Ilboudou (Gezinsplanning Rosa) - 9D

23 december
Lesgever

Grenzen stellen bij je kind
Jacqueline Capart (sociaal verpleegkundige/vroedvrouw) - 11D

Opvallend in 2016 was de grote interesse in vormingen rond fysieke- en emotionele
gezondheid. We vinden het positief dat de moeders meer inzicht krijgen in de werking van het
lichaam van henzelf en van dat van de kinderen en ook een inzicht krijgen in hun eigen mentale
welzijn.

Vormingstraject “Mama’s Power”
In 2010 zijn we met het vormingstraject “Mama’s Power” gestart met als doel (kans)arme
moeders sterker in de wereld te helpen staan omdat we ervan overtuigd zijn dat zij zo voor
hun kinderen een sterk, positief en stimulerend voorbeeld kunnen zijn.
Op regelmatige basis volgt een vaste groep van gemiddeld een 10-tal moeders een langdurig
vormingstraject bestaande uit vormingssessies en allerlei activiteiten met volgende einddoelstellingen:
✓ het versterken van het eigen zelfvertrouwen en zelfbeeld;
✓ het informeren, sensibiliseren en motiveren van moeders om in hun eigen kracht de
toekomst van hun gezin te verzekeren;
✓ het beter begrijpen van hun directe omgeving en de eigen specifieke leefwereld;
✓ persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing.
Het vormingstraject Mama’s Power is ondertussen uitgegroeid tot een onmisbare en
waardevolle activiteit binnen onze werking. Het traject, dat in januari start, loopt over een
periode van één jaar maar kan, op vraag van de deelnemers, ook worden verlengd. Vanaf
november gaan de stafmedewerkers op zoek naar nieuwe deelnemers voor dit traject. Voor
de vormingscyclus van 2017 staat reeds een nieuwe groep paraat.
De doelgroep waarmee we werken is bijzonder kwetsbaar en daardoor soms onvoorspelbaar.
Heel wat vrouwen hebben niet lang schoolgelopen. Een vormingstraject volgen is bijgevolg
een hoge drempel die ze elk voor zich eerst moeten overwinnen. Dit gegeven vraagt m.a.w.
om een specifieke didactische aanpak en een intensief aangepaste trajectbegeleiding.
De invulling van het vormingsprogramma gebeurt volledig in samenspraak en overleg met de
deelnemers. Zo halen ze er immers het beste uit voor zichzelf.
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Het programma kan daarnaast inhoudelijk en qua niveau van jaar tot jaar verschillen omdat
de scholingsgraad en de interesses van de deelnemers nooit dezelfde zijn.

Kinderopvang tijdens de vormingen

Afgelopen jaar organiseerden we voor het traject Mama’s Power 16 vormingssessies met
een gemiddelde van 10 deelnemers per workshop. De professionele begeleiding werd in
2016 verzorgd door Najila Aloui en Erika Rau van “Citizenne Vormingplus” en onze
stafmedewerker vorming Lavina Giudice.
De sessies kregen 48 uur professionele begeleiding van Citizenne en het vaste team zorgde
voor de logistieke omkadering (vertalingen, onthaal en kinderopvang).
Hierbij een overzicht van het programma Mama’s Power 2016:
➢ 29 januari: Infosessie voor nieuwe deelnemers
Kennismaking deelnemers. Diverse thema’s van de verschillende levensdomeinen worden
gedurende het jaar ingevuld in een rad. Rond deze thema’s wordt er met de deelnemers
gewerkt.
Stress- versus-Plezier: Wat bezorgt je stress? Wat geeft je plezier?
➢ 12 februari: “Wheel of life”
Thema’s bepalen: carrière, fysiek, persoonlijke ontwikkeling, financieel, gezondheid,
ontspanning, liefde, familie/vrienden.
De deelnemers drukken 3 opties uit het rad uit in een verlangen. Bijvoorbeeld: Ik wil werken,
ik wil een goede gezondheid…enz.
➢ Thema liefde: aan wie denk je met het woord liefde.
Uitdieping van 6 vormen van liefde.
➢ 24 maart: Film ‘’Mediterranea” met debat
Mensensmokkel en leven in illegaliteit. Een actueel thema dat niemand onberoerd laat.
➢ 29 april: Dag van de Arbeid: Armoede en het ontstaan van het socialisme
Naar aanleiding van de Dag van de Arbeid hebben de deelnemers naar een filmfragment van
Daems gekeken. Aan de hand van de film kregen ze een beeld over het ontstaan van
socialisme en de oorsprong van de feestdag 1 mei.
Uitleg over sociale zekerheid en toelichting van verschillende politieke stromingen door
middel van een animatiefilmpje. Rechten zijn niet zomaar ontstaan. Mensen hebben
gestreden om hun rechten.

43

➢ 20 mei: Goed gevoel stoel: werken rond draagkracht
Problemen en stress kunnen zwaar doorwegen op het welzijn en de beleving. Werken rond
en het vergroten van de draagkracht helpt om deze problemen beter aan te kunnen en aan
te pakken.
➢ 10 juni: Moeder waarom werken wij?
Waarom werken mensen en welke voldoening geeft dit. De deelnemers praten over hun
werkervaringen.
➢ 17 juni: cv-opstellen
Wat is het nut van een cv. De deelnemers gaan aan de slag met hun talenten en ervaringen en
stellen zelf een cv op.
➢ Juli: Uitstap naar het Koninklijk paleis.
Tijdens de vakantieperiode gaan we graag op stap met de deelnemers. Op vraag van de
deelnemers hebben we ook dit jaar het Koninklijk paleis bezocht.

➢ Augustus: Uitstap Bloementapijt/Manneken Pis/ Sint-Goedele Kathedraal
➢ 23 september: Wie is mijn ideale partner?
Deelnemers stellen elkaar afwisselend standaardvragen over de eigenschappen van hun
ideale partner. Ze komen tot de vaststelling dat smaken verschillen maar ook dat relaties niet
standaard zijn.
➢ 30 september: Wat betekent armoede? (deel 1)
Wat is armoede? De deelnemers vertellen hoe zij hun armoede persoonlijk ervaren. Armoede
wordt door iedere persoon anders beleefd. Wat zijn de valkuilen en wat is de impact op het
leven van je kinderen.
➢ 14 oktober: Wat betekent armoede? (deel 2)
Tijdens deze sessie maken de deelnemers een videogetuigenis over hoe zij armoede beleven.
Ter voorbereiding van de “dag tegen armoede” leren de vrouwen hun eigen getuigenis in een
kort filmpje op de computer te monteren en te bewerken.
➢ 2 november en 18 november: Talentencafé in samenwerking met G.C. De Kriekelaar.
Maandelijks organiseert de Kriekelaar een theesalon waar vrouwen kunnen samenkomen en
allerlei thema’s besproken worden. In november werden tijdens het theesalon twee
workshops over talenten georganiseerd.
Talenten moet je durven gebruiken. Te vaak wordt het eigen potentieel onderschat. Tijdens
deze sessie gingen de vrouwen op zoek naar hun eigen talenten. Als oefening werkten de
deelnemers een activiteit (een kerstfeestje) uit, eenieder met het gebruik van eigen talenten.
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➢ 9 december: Zelfvertrouwen
Uitwisseling over de manier waarop de vrouwen omgaan met zelfvertrouwen.
Toelichting met videofragmenten over het kweken van een positief zelfvertrouwen.
➢ 16 december: Uitreiking Certificaten
Wat betekende de “Mama’s Power” voor de deelnemers? Wat gaf hen dit jaar energie en waar
zijn ze trots op.
Uitreiking van de “Oskars”, een getuigschrift van participatie aan het vormingstraject
“Mama’s Power”.
Met het vormingstraject “Mama’s Power” behalen we mooie einddoelstellingen zoals:
- het opnemen van persoonlijke verantwoordelijkheid;
- een beter (in)zicht over de plaats van de deelnemers in onze maatschappij;
- een verhoging van sociale competenties;
- het krijgen van meer grip en zelfcontrole op dagelijkse problemen;
- een versterking van het zelfbewustzijn;
- het stimuleren van een positief zelfbeeld;
- het verwerven van moed en durf om te vechten en door te gaan;
- inzicht in de werking van de maatschappij waarin ze leven. (Brussel -> België -> Europa)

Het leven is de kunst van de ontmoeting!
We stellen steeds opnieuw vast dat veel moeders hunkeren naar informatie over de sociale
positie van de vrouw in onze Westerse samenleving. De meeste van onze deelnemende
moeders komen uit andere culturen. Culturen waarin de vrouw meestal een heel zwakke en
kwetsbare positie inneemt. Rechten waren voor hen onbestaande. Plichten daarentegen…
Voor hen is het daarom vaak een ware cultuurshock om plots in onze Westerse samenleving
te moeten functioneren en daarbovenop vaak alleen een gezin te moeten onderhouden. Ze
zijn totaal niet op de hoogte van de rechten en plichten hier bij ons. Het onbekende boezemt
angst en gebrek aan assertiviteit in, mede gevoed door onwetendheid en gebrek aan educatie
en voorlichting. De verworven rechten van vrouwen in onze Westerse wereld zijn voor hen
helemaal niet vanzelfsprekend. Bijna alle vrouwen van onze doelgroep gaan er bijvoorbeeld
vanuit dat alle vrouwen in de wereld genitaal worden besneden. Het is een emotionele
mokerslag voor hen als ze horen dat dit niet zo is en dat men ook anders kan omgaan met
liefde en seksualiteit. Het is ook onze taak en sociaal-maatschappelijke plicht om ze te helpen
om hierin hun eigen weg te vinden.
Daarnaast zien we dat moeders van tegenwoordig steeds meer bezig zijn met de
gebeurtenissen uit de actualiteit. Vooral na de aanslagen van het voorbije jaar zijn er veel
gesprekken gevoerd over angst en veiligheid, over hoe de islam wordt ervaren door onze
maatschappij, over extremisme en racisme. Al deze gebeurtenissen hebben ook op hen een
grote impact gehad.
NASCI biedt steeds activiteiten aan die de klemtoon leggen op mogelijkheden, individuele
vaardigheden, op persoonlijke autonomie en op sociale solidariteit van de deelnemers. Dit
doen we met de gepaste methodieken en didactisch materiaal.
Sinds 2015 organiseren we enkele uitstappen per jaar binnen het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest onder de noemer “Brussel – mijn stad!”.
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Die worden vooral tijdens de zomervakantie georganiseerd omdat activiteiten voor moeders
en kinderen samen dan juist zeer geliefd en gevraagd zijn. De moeders geven aan dat ze
culturele uitstappen leuk vinden en dat ze nieuwsgierig zijn naar wat de hoofdstad hen
allemaal te bieden heeft. Op hun eentje vinden ze moeilijk gepaste bestemmingen (zeker met
kleine kinderen) en het ontbreekt hen ook aan de nodige financiële middelen om zo’n uitstap
te betalen. Ook voor mensen die wachten op geldige verblijfspapieren zijn deze uitstappen
erg belangrijk omdat ze vaak het gevoel hebben dat ze in onze maatschappij worden
uitgesloten. Zulke uitstappen motiveren hen om actiever hun best te doen om te integreren.
Het vormingstraject Mama’s Power is een prachtige schakel in het proces naar emancipatie.
Met kleine stappen wordt de drempelvrees langzaam maar zeker overwonnen en stijgt het
zelfvertrouwen. De vrouwen zien in dat, met een duwtje in de rug, kleine levenswensen
kunnen uitkomen. Ze moeten alleen leren dit op hun eigen manier in te vullen.
Een moeder getuigt: “Ondanks alle moeilijkheden en tegenslagen in mijn leven ben ik blij dat
ik dankzij de Mama’s Power terug de kracht heb gevonden om vol te houden.”
Vermits we ondertussen reeds verschillende groepen hebben begeleid kunnen we een balans
opmaken over de impact van het vormingstraject Mama’s Power. Dan stellen we vast dat
vrouwen die hebben deelgenomen aan ons traject verder gaan in het leven door opleidingen
te volgen of actiever naar werk te zoeken. Diegenen die een reeks hebben afgerond zetten
andere vrouwen ertoe aan om zich in te schrijven aan de volgende sessies. Sommige moeders
vragen ook om te mogen deelnemen aan het volgende traject omdat ze behoefte hebben aan
meer.
Graag vermelden we dat NASCI voor het project Mama’s Power reeds zeven jaar intens
samenwerkt met “Citizenne Vormingplus”. Dankzij hun professionele steun en begeleiding
bereiken we met ons aanbod steeds meer vrouwen die aan dit vormingstraject wensen deel
te nemen.
Tot slot sluiten we dit luik af met een mooi citaat van Albert Einstein:

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by his ability to climb a tree,
it will live its whole life believing that it is stupid.”
4.5. MEDICONSULT
Dankzij de nieuw toegekende subsidie van de GGC, startten we in 2016 zoals gepland, onder
de naam MEDICONSULT, met het luik “medische eerstelijnshulp”.
De opstart verliep wat moeizamer dan gepland, gezien we op korte tijd, met een onderbreking van 2 maanden, twee verpleegkundige medewerkers in dienst hebben gehad. Van
februari tot eind september onderzocht, behandelde, informeerde en verwees vroedvrouw
Els Galle een groot aantal mama’s en kindjes. Vanaf 1 december nam sociaal-verpleegkundige
Regine Tierens het van haar over.
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Met hun (para)medische achtergrond konden zij al heel wat directe hulp aan moeder en kind
aanbieden. Zo gaven ze antwoorden op de meest diverse vragen rond ziekte en gezondheid,
borstvoeding, inentingen, kraamzorg enz. Vaak is een degelijke uitleg en wat informatie die
ertoe doet voldoende om een moeder (al dan niet in paniek) gerust te stellen.
Wanneer nodig, ondernamen ze concreet en onmiddellijk actie en verwezen ze door naar
artsen en gynaecologen die met ons wensen samen te werken. Ook het belang van
voorlichting en preventie, die in een goede gezondheidszorg een zeer grote rol speelt, valt
niet te onderkennen.

Het is bovendien bekend dat zwangerschap en geboorte veel moeders kwetsbaarder maakt
op sociaaleconomisch vlak. In de gezinnen die we bij NASCI over de vloer krijgen, spreekt men
zelfs niet meer over een inkomen onder de armoedegrens, er is ook meestal gewoon “geen”
inkomen. Kortom, we kunnen spreken over “diepe” armoede. Armoede heeft sowieso
negatieve gevolgen voor de gezondheid, al vanaf de periode rond de geboorte. Het is voor
onze mama’s en baby’s ook de voornaamste oorzaak van grote kwetsbaarheid en voor risico’s
die met een zwangerschap kunnen gepaard gaan.

In deze context en gezien het vaak intieme onderwerpen betreft, is het erg belangrijk om met
de moeders een vertrouwensband op te bouwen. Daarom is een consultatie met de
verpleegkundige op afspraak mogelijk.
Elke moeder kan, met al haar vragen rond haar gezondheid en die van haar kinderen terecht
bij de verpleegkundige. Dit kan op élk moment dat ze een bezoek brengt aan NASCI,
bijvoorbeeld tijdens de noodhulp, de bedeling, de Mama’s Club of tijdens een vorming.
Laagdrempeliger werken is haast onmogelijk. Zo kan bijvoorbeeld een kind, met al dan niet
ernstige luieruitslag of koorts, absoluut niet “wachten” op een afspraak morgen of volgende
week, maar vergen deze problemen onmiddellijke actie. Die willen we hen geven.
Heel directe communicatie van mens tot mens staat dan ook vooraan op de belangenlijst om
zo een weg te vinden naar meer informatie. Daarom gebeuren de meeste gesprekken
informeel. Bij meer intieme onderwerpen en wanneer er vraag is naar meer privacy, is er
mogelijkheid om de verpleegkundige in alle discretie te consulteren in het medisch kabinet.
Er is uiteraard ook de mogelijkheid om op voorhand een afspraak te plannen.
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De meest voorkomende thema’s binnen het (para)medische luik afgelopen jaar waren:
- Gezonde voeding : welke flesvoeding, vanaf wanneer fruitpap, groentenpuree ?
- Baby’s met huiduitslag, luieruitslag, baby acné…
- Borstvoeding: stimuleren om gezondheids- en economische redenen, tips en tricks, hulp bij
problemen, advies bij afbouwen …
- Flesvoeding: welke melk (cfr arts Kind en Gezin), economische overwegingen.
- Contraceptie: bedelen van condooms, in vraag stellen van kinderwens, overleg welke
contraceptie gepast en mogelijk is, doorverwijzen naar gynaecoloog.
- Koorts bij baby/moeder: temperatuur nemen, wanneer een koortswerend middel geven,
wanneer echt zorgen maken, naar de dokter?
- Bovenste luchtweginfecties: aanhoudend en /of nachtelijk hoesten, neusverkoudheid,
neusreiniging baby/oorpijn …
- Slapen: moeilijke slapers/slaapritueel.
- Tandhygiëne: vanaf welke leeftijd, belang van tandjes poetsen, techniek.
- Zwangerschap: zwangerschapstest.
- Vaccinaties: vormingen rond het belang ervan.
- Hygiëne: belang van handhygiëne bij infecties, sterilisatie van flesjes e.d.
- SOA: risicogedrag bespreken, preventie, doorverwijzing voor screening, belang van
condoomgebruik.
- Motorische ontwikkeling: vragen over gewicht, wegen baby/moeder, wanneer starten met
het dragen van de juiste maat schoentjes?
- Kleine wondzorg.
- Bloeddruk mama.
- Borstonderzoek.
- …
Uiteraard kunnen er in de toekomst nog meer of andere thema’s aan bod komen.
We beschrijven hieronder ter illustratie concreet 2 cases van MEDICONSULT:
1. Een baby van 6 maanden krijgt een brilletje voorgeschreven door een oogarts. Het niet
dragen of uitstellen van het dragen van de bril, zou kunnen leiden naar een nog
slechter zicht. De medische kaart betaalt dit niet terug, waardoor de kosten volledig
ten koste van de ouders komen, die dit uiteraard niet kunnen betalen. MEDICONSULT
zorgde (dankzij de gulle gift van optiek Occhi in Aarschot), volledig kosteloos, voor een
aangepast babybrilletje.

Een tevreden Henri en mama Blerina… eindelijk kan Henri goed zien!
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2. Een mama wil graag een spiraaltje laten zetten bij een gynaecoloog, dat ze wel al in
haar bezit heeft, maar gezien haar medische kaart ondertussen is verlopen, heeft ze
de financiële mogelijkheid niet om dit te betalen. MEDICONSULT verwijst door naar
“Planning Familial”, Aquarelle of een andere partner die op zijn beurt een gynaecoloog
regelt voor deze mama.
Dankzij sponsoring kunnen we medische benodigdheden zoals allerlei medicatie,
zwangerschapstesten, anticonceptiva en eventuele honoraria (in uiterste nood) aan de
moeders en kinderen aanbieden.
Mediconsult in cijfers:
Paramedische handeling
Advies gesprek mama
Doorverwijzing
Gepland consult

71
282
101
16

4.6. DIVERSE ACTIVITEITEN
Dat NASCI niet stil zit werd afgelopen jaar alweer bewezen. Naast het opstarten van het
nieuwe project MEDICONSULT en de digitalisering van de onthaalwerking en onze
telgegevens organiseerden we nog tal van andere activiteiten. Indien mogelijk organiseren
we, naast de reguliere wekelijkse werking, ook graag andere activiteiten waar ons doelpubliek
baat bij kan hebben. Vaak werken we samen met plaatselijke instellingen zoals het G.C De
Kriekelaar, het Vrouwenhuis van Schaarbeek, vzw HOBO enz.
Het NASCI-team heeft in 2016, dankzij de bijkomende stafmedewerker, iets meer tijd kunnen
nemen om deel te nemen aan allerlei studiedagen, info-momenten, werkgroepen en
randactiviteiten georganiseerd door Brusselse (sociale) organisaties. De dagelijkse werking
was (en blijft altijd) prioritair waardoor er vaak gewoon geen tijd was om buitenshuis te gaan.
We sommen hierbij enkele activiteiten op 
Jaarlijks vrijwilligersfeest (12/01/2016)
NASCI zou niets zijn zonder de hulp van de toegewijde vrijwilligers en leden van de Raad Van
Bestuur. Het grote aantal families in nood die bij NASCI over de vloer komen en de oneindige
aanvoer van materiaal dat moet worden gesorteerd, opgeborgen en weer verdeeld, maken
het onmogelijk om ons werk te klaren met het kleine team van vaste personeelsleden.
Daar een volledige professionele omkadering onbetaalbaar is, is vrijwilligerswerking een
centraal element binnen ons dienstencentrum.
Jaarlijks organiseert NASCI een vrijwilligersfeest, waar tevens ook de Raad van Bestuur
present geeft, om al deze schatten van vrijwilligers te bedanken en in de bloemetjes te zetten.
Dit is een moment waarop iedereen even kan bijpraten en genieten van een feestelijk drankje
en hapje. We vinden het belangrijk om onze waardering te tonen voor het harde werk van al
de vrijwilligers. Zij zijn de personen die NASCI draaiend houden en het mogelijk maken om de
grote groep hulpbehoevende moeders te helpen.
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Workshop accessoires maken ‘Het Huis van de Vrouw’ (17/02/2016)
Het Huis van de Vrouw in Schaarbeek organiseert wekelijks activiteiten voor vrouwen. Ook de
moeders van NASCI nemen graag deel aan deze activiteiten. 5 moeders en een begeleider van
ons team hebben deelgenomen aan een tweedelige workshop ‘Accessoires maken’ met
gebruikt materiaal. Tijdens die workshop hebben ze een juweel en een handtas gemaakt.
Theater Karrousel in G.C. De Kriekelaar (3/3/2016)
G.C. De Kriekelaar nodigde een aantal van onze moeders met hun kinderen uit op een
theatervoorstelling. Dit past in het kader van het begeleiden van kansarmen naar het
uitgebreide culturele aanbod dat Brussel rijk is.

SPRING Festival (8-9-10/04/2016)
Onder impuls van G.C. De Kriekelaar maakten een dertigtal sociale en culturele organisaties
samen een programma op voor het eerste SPRINGFESTIVAL en dit voor families met kinderen
tot 14 jaar. Op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 april konden jong en oud genieten van een
“kunsteducatief” aanbod gevuld met voorstellingen, workshops en allerhande activiteiten op
verschillende locaties in Schaarbeek.
NASCI was één van de dertig participerende organisaties die haar deuren openstelde voor
het grote publiek. Zo boden we op vrijdag 8 april 3 workshops aan:
babymassage gegeven door Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan;
een leuke grimeerhoek;
en voorleessessies met hulp van de vrijwilligers van NASCI.
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In de ontspanningsruimte van de Mama’s Club konden de bezoekers genieten van een hapje
en een drankje terwijl een teamlid de werking van NASCI toelichtte.
Bij NASCI alleen al kwamen er 73 personen over de vloer waarvan 46 kinderen. Het was
letterlijk een Full House, wat er alleen maar op wijst dat het tweejaarlijkse SPRING Festival
werd gesmaakt! Wij zullen met veel plezier opnieuw deelnemen aan de editie van 2018.

Magic show (23/11/2016)
Kansarmen laten participeren aan het culturele leven binnen de context van een
hoofdstedelijke omgeving zoals Brussel is geen evidente opdracht. I.s.m. met een G.C De
Kriekelaar tracht NASCI hierop een antwoord te bieden met het project “Magic Show”, een
multicultureel familiefeest voor kansarme en hulpbehoevende families uit het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
De “Magic Show” is ondertussen een jaarlijkse traditie geworden. Het is een leuk evenement
waar iedereen, maar vooral de kinderen, naar uitkijken. De Vlaamse Gemeenschapscommissie, de gemeente Schaarbeek en sponsors zorgen er samen voor dat het kostenplaatje wordt gedragen om gezinnen een kosteloze onvergetelijke namiddag te bezorgen.
Niet alleen de kinderen van NASCI maar ook de kinderen van de DADA-werking van de
Kriekelaar worden hierop uitgenodigd. We merken hierbij op dat de meeste kinderen nog
nooit in een theater zijn geweest. Ook de begeleidende ouders en/of familieleden vaak niet.
Als invulling voor het showaspect kiezen we altijd bewust voor een visueel sterk spektakel,
zoals een mime-, goochel- of circusvoorstelling. Een visueel spektakel is in ieder geval, zowel
voor kinderen als voor volwassenen toegankelijker, zeker als we rekening houden met de taal
en de culturele achtergrond van ons publiek.
Dit jaar viel de keuze op de voorstelling “Stof” van Het Wolk. Een grappige en speelse
voorstelling waarin de artiesten met allerlei stoffen hun acrobatie en lenigheid
demonstreerden en dit alles met een grote wasmachine op de achtergrond. De kinderen
vonden het hilarisch en genoten zichtbaar met volle teugen.

51

Na de voorstelling kregen de kinderen en mama’s een receptie aangeboden en daarbovenop
een gezonde traktatie onder de vorm van appels, peren en een zakje popcorn. Met dank aan
de Limburgse Fruitveiling voor de gezonde traktatie.

Mannenmars: Schaarbeek zegt neen tegen Seksisme (25/11/2016)
Naar aanleiding van de internationale dag tegen geweld op vrouwen organiseerde de
gemeente Schaarbeek samen met Het Huis van de Vrouw een mars die intimidatie in de
openbare ruimte veroordeelt. Spijtig genoeg is ons doelpubliek hiervan vaak het slachtoffer.
Samen met enkele moeders heeft het team deelgenomen aan de mars om zo samen op te
komen tegen dit veelvoorkomend fenomeen.
Extra activiteiten personeel
Zoals eerder vermeld heeft het team tijd geïnvesteerd in netwerken en bijscholing. Iets wat
absoluut niet altijd evident is gezien ons kleine team en ons druk werkschema.
Hierbij slechts een kleine opsomming in willekeurige volgorde:
✓ Adviesraad gelijkheid mannen/vrouwen gemeente Schaarbeek
✓ Bezoek moeders voor moeders Antwerpen
✓ Pianorecital Leif Over VGC
✓ Gala van het Welzijn
✓ Lancering van het “Huis van het kind” Brussel
✓ Werelddag van verzet tegen armoede in het Brussels parlement
✓ “Hulpverlening in de grenszone” georganiseerd door vzw Pigment en Steunpunt
Cultuur Sensitieve Zorg
✓ Zorgavond Groen
✓ Vorming georganiseerd door GAMS vzw over vrouwelijke genitale verminking
✓ De vorming “Goed gevoel stoel” van Logo Brussel & Vigez
✓ Teambuilding ZAHIA Mechelen  workshop met lunch en stadswandeling
✓ Persvoorstelling 20 jaar Schuman Trophy
✓ Rally “Les Pilotes du Coeur”, United Funds for Belgium
✓ We zijn meermaals NASCI gaan voorstellen
Rondleidingen en bezoeken
Onbekend is onbemind! Ook al vraagt het veel tijd van het team, we geven met veel plezier
aan iedereen die het wenst een rondleiding. Regelmatig krijgen we deze vraag van bedrijven,
scholen, diverse overheden, aanverwante organisaties, ouders en geïnteresseerden…. Via de
rondleiding, met uitgebreide toelichting over onze werking en onze kwetsbare doelgroep,
hopen we begrip, erkenning en solidariteit te stimuleren.
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En terecht… het is fijn om vast te stellen dat deze aanpak werkt. Een persoonlijk bezoek
aanbieden blijkt voor NASCI een uitstekende marketingstrategie om mensen warm te maken
ons te helpen in de strijd tegen armoede. In 2016 hebben we weer ervaren dat zulke
bezoeken mensen aanzet om zelf bij te dragen tot en hun omgeving te mobiliseren voor ons
goede doel. Soms resulteert een bezoek, vrij onverwachts, achteraf zelfs in een mooie gift.
In 2016 waren er 28 rondleidingen.

5. FINANCIELE & MATERIELE GIFTEN
NASCI is gemachtigd om fiscale attesten uit te reiken voor giften vanaf 40 euro.
Dit is een dankbare troef om (toekomstige of trouwe) schenkers ervan te (blijven) overtuigen
een gift te storten. Anderzijds geeft dit schenkers vertrouwen, aangezien NASCI voor deze
machtiging regelmatig en nauwlettend door de overheid op het vlak van inhoudelijke werking
en financieel beleid wordt opgevolgd en doorgelicht.
Enerzijds krijgt NASCI zoals eerder gezegd overheidssteun. Anderzijds komt alles wat we
geven zoals kleding, speelgoed, verzorgingsproducten, schoolmaterieel, geboortepakketten en zoveel meer binnen dankzij de solidariteit van vele particulieren, serviceclubs,
scholen en bedrijven. NASCI heeft wat dit betreft een degelijk imago en een goede
naambekendheid opgebouwd. Eens mensen onze werking kennen en ze ter plekke hebben
gezien wat we met het geschonken materieel doen en bij wie het terecht komt, blijven ze heel
graag en vooral bijzonder gemotiveerd terugkomen. Mond aan mondreclame en de sociale
media doen de rest. Alle schenkers en sponsors worden persoonlijk en schriftelijk bedankt na
het geven van een gift. Rapporten en evaluaties met bijhorende foto’s worden opgemaakt
indien schenkers dit wensen. (enkel voor aanzienlijke financiële giften!)
Afgelopen jaar mochten we opnieuw rekenen op heel wat leuke initiatieven die werden
georganiseerd om geld op te brengen voor onze strijd tegen kinderarmoede. Van harte
bedankt hiervoor! Het is echt hartverwarmend! Zonder deze geweldige steun zou NASCI niet
kunnen realiseren wat er hier in dit rapport wordt beschreven!
Als teken van onze waardering en dank wensen we onze gulle gevers op een symbolische
wijze in de bloemetjes te zetten door ze weer te geven in de volgende lijst.
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Deze willekeurige lijst bevat geen cijfers!
Zowel de geldelijke, materiële als morele steun kunnen gelijkwaardig zijn.
Onze oprechte excuses indien we iemand over het hoofd hebben gezien.
Viva for Life/CAP 48
Stichting Benevolentia
C & A International – project “Inspiring Women”
Rotary Club Brussel Coudenberg
Studio Brussel met de actie “Music For Life” – De Warmste Week
Koning Boudewijn Stichting
Claire Smith, Europese Gemeenschap – “COMP Yoga Club”
BELFIUS
Delta Lloyd
United Fund for Belgium (UFB) – Les Pilotes du Coeur
Het Huis van de Mens te Brussel
Schuman Trophy
Judith Ecker
Groen - Hoofdstedelijk Gewest Brussel
Jong Groen vzw
Zonta Brussel Zavel
School 53 Stad Brussel
Fondation Timon
Stephen Prescott - British International School
Give EUR-hope asbl/vzw
Breughel International BVBA
Dreamland
Vrienden K.A.E.
Liberale Vrouwen
Vzw ‘Vergeet de kinderen niet’
Kiwanis Hoeilaart Zoniënwoud
Neuhaus N.V.
Goods to Give
Vandermeersch-Buyck
Step by step Huldenberg
Koen Vandekerkhove
Robert Trenson
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SP.A Federatie Brussel
Torfs l. NV
Bpost/AGS
vzw Refugees Not Alone
De Europese school
A-Zimut BVBA
Francis Donvil
GBS Wemmel (opbrengst kerstmarkt)
Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Demeestere - De Paepe
Andrea Lauwaert
Alexandre Rossez
Ter Dreefschool - Merchtem
Diamond Europ NV
Spoider SNC
Reason 2be NV
Diverse scholen
Verschillende afdelingen van de Gezinsbond
Diverse filantropische verenigingen en aanverwante instellingen
De vele particuliere giften (in natura en/of financieel)
Giften n.a.v. de geboorte van baby’s Rozanne en Rune
Het feest van Elisabeth
Het feest van Yves De Baets – Y80
Stortingen n.a.v. het overlijden van Rita Van Moll
Christine en Dominique Jans - De Clercq van Proxy Delhaize St-Joris-Weert

Mocht ook u , na het lezen van dit verslag, zich geroepen voelen om onze strijd tegen
kinderarmoede te steunen dan is uw gift welkom op het nummer BE23 0014 0956 4691
Voor giften vanaf € 40 vermeldt u  “Gift met fiscaal attest”. Alvast van harte bedankt!
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6. BESLUIT
Tijdige ondersteuning, zowel materieel als immaterieel is noodzakelijk om deprivatie te vermijden! Het moet stoppen dat men zegt dat we meer moeten doen met
minder middelen. We moeten het beter doen met meer middelen en u kan daarbij
helpen!
We houden eraan om, in naam van alle betrokken partijen, iedereen van harte te bedanken.
Fijn dat jullie er voor ons zijn en dank voor het vertrouwen dat jullie geven! De giften, grote of
kleine, de schouderklopjes, de sympathie en de trouwe onmisbare steun. Het is hartverwarmend dat (kans)arme kinderen en moeders van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zo
op jullie kunnen en mogen rekenen. Hartelijk dank om niet blind te zijn voor de
onrechtvaardigheid van armoede die zonder jullie onmogelijk te bestrijden is.

Het kleinste wordt groot als je het met liefde doet en soms bezetten die
kleine dingen het grootste deel van het hart.
Mogen we hopen dat jullie in de toekomst onze moeders en kinderen in gedachten houden?
Alvast van harte bedankt hiervoor!
En last but not least… bedankt team voor het mooie werk en iedereen die aan dit verslag
heeft meegewerkt, zij het met tekst, correctie, suggestie of mooie foto!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nicky Budts
Directeur vzw NASCI
23 februari 2017
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