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de algemene leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen armen meestal niet 
op eigen kracht overbruggen.” J. Vranken  
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2. WOORD VOORAF 
 
 

Even situeren… NASCI versus kinderarmoede in Brussel 
 

Sinds 2003 biedt NASCI vzw binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) een unieke 
dienstverlening aan de meest kwetsbare doelgroep binnen onze samenleving, m.n. hulp-
behoevende kansarme moeders en kinderen. Die dienstverlening bestaat uit een 
persoonlijk, op maat gerichte, materiële, sociale, educatieve, recreatieve en eerstelijns 
(para)medische ondersteuning.  
 

De bestaansreden van NASCI vzw is vastberaden gaan voor de bestrijding van 
kinderarmoede en sociaal isolement in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De meest 
kwetsbaren in onze samenleving verdienen gelijke kansen en oprechte aandacht. Meer dan 
ooit willen we alert en respectvol omgaan met kwetsbare (kans)arme kinderen en hun 
gezinnen om zodoende de armoedespiraal te doorbreken. 
 

De afgelopen 15 jaar heeft NASCI haar aanbod aan dienstverlening gestadig kunnen laten 
groeien en hierdoor haar wortels in het werkveld stevig kunnen onderbouwen.  
De liefde en de betrokkenheid voor de kwetsbare doelgroep en het professioneel werken 
met hart en ziel wordt anno 2019 beloond met een sterk imago.  
NASCI is een positief begrip binnen het aanbod aan dienstverlening en armoedebestrijding 
in het BHG. Eentje dat staat voor vertrouwen, daadkrachtige hulpverlening en 
professionaliteit. Deze positieve uitstraling koesteren en behouden is een dagelijkse 
opdracht voor iedereen die betrokken is bij het NASCI-verhaal. 
 

Dat NASCI 15 jaar gestadig kon blijven groeien is vooral te danken aan een ijzersterk geloof 
in eigen kunnen, een gezonde dosis doorzettingsvermogen en realisme én uiteraard aan 
het jarenlange vertrouwen van de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) in onze 
werking. Dank ook aan de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, sinds 2016 
tevens een subsidiërende overheid), de gemeente Schaarbeek, de Raad van Bestuur, de 
talrijke sponsors en sympathisanten, ons professioneel team, de geweldige vrijwilligers en 
onze talrijke Brusselse partners. Zonder hen zou NASCI niet geworden zijn wat het nu is.  
 

Sinds de oprichting heeft NASCI jaar na jaar hard gewerkt en al doende bewezen ondermeer 
ook een gezonde financiële organisatie te zijn die bovendien gemachtigd is om fiscale 
attesten uit te reiken. Om in tijden van economische crisis als organisatie financieel gezond 
te zijn en dat ook te blijven is absoluut geen evidentie. Zeker als men weet dat de 
overheidssubsidie de afgelopen 12 jaar door de VGC nooit werd verhoogd, laat staan 
geïndexeerd. Alleen… onze werking is lang niet meer wat het 12 jaar geleden was. 
 

Niets van wat NASCI aan materieel of verzorgingsproducten bedeelt aan mensen in nood 
wordt gefinancierd door subsidies, want deze volstaan sinds vele jaren zelfs niet meer 
voor het vergoeden van de personeelskosten. Alle werkingsmiddelen en overheadskosten 
worden m.a.w. uitsluitend gefinancierd door zwaar in te zetten op sponsoring en het 
werven van privégiften. Allesbehalve een eenvoudige opdracht! 
 

We zijn daarom oprecht blij en bijzonder dankbaar voor het vertrouwen dat vele gulle 
gevers, groot of klein, ons op hun beurt de afgelopen jaren hebben geschonken.  
Wat voor NASCI primeert is het welzijn van kinderen die in armoede opgroeien. Dat uit 
zich in durf en doorzettingsvermogen in alles wat we doen en de manier waarop we het 
doen! Het mooiste geschenk dat we een kind kunnen geven is aandacht, liefde, 
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geborgenheid en hoop op een betere toekomst. NASCI streeft ernaar een “warme” 
organisatie te zijn waar alle betrokkenen zich geborgen en gewaardeerd voelen.  
 

De officiële armoedecijfers in 2018 stijgen helaas gestadig verder. In het Brussels Gewest 
alleen al, met zijn 1,2 miljoen inwoners, neemt kinderarmoede elke dag toe. Volgens een 
recente studie spreken we nu reeds over 29 % van de kinderen die hier in armoede 
opgroeien. Ter vergelijking in Vlaanderen is dat 8 % en in Wallonië 22 % . België behoort op 
het vlak van kinderarmoede tot de slechtste leerlingen van de klas in de Europese Unie.  
 

Het is geen overdreven stelling om te zeggen dat de impact van de huidige kinderarmoede 
op onze samenleving in de komende decennia pas ten volle voelbaar zal zijn. Het is 
nagenoeg bewezen dat armoede de kansen van volgende generaties en van de 
samenleving als geheel hypothekeert. Armoede én ongelijkheid zorgen voor een 
maatschappelijk onbehagen dat je niet zomaar wegneemt. Dit vraagt bijgevolg een aanpak 
op verschillende terreinen die de overheden en hulpverleners heel wat uitdagingen geven.   
 

Mensen weigeren zelden hulp als je die op de juiste manier en in het verlengde van hun 
nood aanbiedt. Ook in 2018 hebben we bij NASCI gestreefd naar het aanbieden van die 
juiste hulp op basis van solidariteit om zo tot verbondenheid te komen. Met de juiste 
positieve dosis en constructieve ondersteuning op het niveau van de hulpbehoevenden 
wordt hulpverlening op een hoger niveau getild.  
 

We werken in onze sector niet vanuit een softe goedheid. Het is eerder een boosheid die 
ons drijft. Verontwaardiging over de onrechtvaardigheid. Door er dieper en langer in te 
zitten vraag je je nog méér af: hoe is het in hemelsnaam mogelijk? (Kurt Peleman,  
Filantropie-consulent) 
 

Nu overheden bezuinigen en harde keuzes maken, wordt het hoog tijd voor beleidsmensen 
en de politieke wereld om van kansarmoedebestrijding een prioriteit te maken. Hoe moet 
de generatie van morgen anders volwaardig en respectvol opgroeien en vol vertrouwen 
naar de toekomst kijken als wij hen die toekomst nu reeds niet geven? De helden van onze 
toekomst zijn onze kinderen nu. Zij verdienen daarom alle kansen op een zekere, gezonde 
en veilige toekomst. De opdracht is immens en complex, maar NASCI is er klaar voor om 
mee aan de kar te duwen en haar verantwoordelijkheid op te nemen. We hopen dat, na de 
komende verkiezingen in mei 2019, ook de nieuwe Brusselse regering kinderarmoede 
voldoende belangrijk vindt om verder middelen vrij te maken om ze actief en efficiënt te 
bestrijden. 
 

Hoe verliep 2018 intern voor NASCI? 
2018 was voor NASCI een aangenaam jaar qua teamspirit en samenwerking binnen het 
personeelsteam. Omwille van de steeds maar stijgende vraag naar ondersteuning en de 
daarmee gepaard gaande hoge werkdruk was de dagelijkse werking globaal gezien 
opnieuw een druk werkjaar. Daarnaast waren er de ingrijpende infrastructurele 
renovatiewerken in onze kelderverdieping tijdens de maand mei.  
 

2018 was ook een jaar om te vieren en om dromen te koesteren voor de toekomst.  
We hebben met andere woorden niet stil gestaan wat ook zal blijken als u dit verslag leest. 
 

15 jaar NASCI… dat hebben we met stijl en samen met meer dan 200 aanwezige 
genodigden gevierd op 1 december 2018. Met enige fierheid mogen we stellen dat de 
werking van de vzw, die officieel werd opgestart in december 2003, ondertussen is 
uitgegroeid tot een niet meer weg te denken Brusselse partner in de bestrijding van sociale 
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uitsluiting en kinderarmoede. Zo groeide het personeelsteam gestadig van een directeur 
met een deeltijdse administratieve kracht naar een negenkoppig team in 2018. Ook het 
vrijwilligersteam groeide uit tot een vaste en onmisbare schakel voor de uitvoering van 
talrijke opdrachten. Ondertussen werden ongeveer 2.400 gezinnen langdurig ondersteund 
met duizende kinderen. Voor al deze mensen betekende NASCI hoop waar er enkel nog 
wanhoop heerste. We mogen gerust stellen dat we effectief een verschil hebben kunnen 
betekenen voor deze kwetsbare doelgroep en daar zijn we heel gelukkig en dankbaar om. 
 

En wat betreft de toekomst… ook in 2019 gaat NASCI verder blijven groeien. 
Juist omwille van de toenemende kinderarmoede in het Brussels Gewenst groeide bij NASCI 
de afgelopen jaren het idee en de wens om meer hulp te kunnen aanbieden. De nood is en 
blijft immers immens groot en acuut. 
De werking van NASCI is nog steeds uniek te noemen. Er bestaat in heel het BHG slechts 
één NASCI-huis en dat situeert zich in de gemeente Schaarbeek. Wachttijden voor een 
moeder om te worden ingeschreven lopen sinds jaren op tot twee maanden, ook al wordt 
elke hulpbehoevende moeder concreet en onmiddellijk geholpen de eerste keer dat ze zich 
bij NASCI aanmeldt. We sturen een (aanstaande) moeder nooit met lege handen, zonder 
ondersteuning, antwoorden of datum voor inschrijving terug naar huis. Toch zijn we ervan 
overtuigd dat onze hulpverlening nog meer moeders en kinderen sneller zou moeten 
kunnen bereiken. Het kan altijd beter. Ouders die over onvoldoende middelen beschikken 
om hun kinderen een volwaardige start te bieden in het leven, verdienen alle steun die onze 
samenleving hen kan bieden. De nood is hoog en het aanbod moet daarom volgens ons 
mee kunnen evolueren.  
 

Vandaar een droom die stilaan realiteit wordt. In 2019 gaan we uittesten of onze 
dienstverlening kan worden uitgebreid naar een bijkomende locatie in Brussel. Voor dit 

pilootproject, dat de naam NASCI-B kreeg (de B staat voor beter, Brussel, bekwaam, 

baby, …) hebben we van onze partner die we vonden voor dit project, m.n. het “Huis van 
de Mens”, een ruimte gratis ter beschikking gekregen in het prachtige hoekhuis aan het 
kanaal “Sainctelette 17”, midden in de hoofdstad. In de loop van het voorjaar starten we 
er met een minimale dienstverlening om zodoende meer kansarme moeders, die van ver 
moeten komen, eerstelijnshulp te kunnen aanbieden. 
  
Het is uiteindelijk de bedoeling om, tegen de nieuwe begrotingsronde in oktober én na 
de verkiezingen in mei, de Brusselse overheden een sterk en verantwoord dossier te 
kunnen aanbieden. We spreken hier concreet over een bijkomende structurele subsidie. 
Zonder die hulp stopt het verhaal!  
Maar eerst testen we zelf uit of we een haalbaar, sterk en onderbouwd project met 
draagkracht hebben dat we kunnen voorstellen aan de Brusselse ministers om structureel 
te worden gesubsidieerd. We zien wel wat de toekomst brengt. Feit is dat alle betrokken 
partijen ernaar uitkijken om dit project tot een goed einde te brengen. De nood is hoog en 
we kunnen dit niet alleen realiseren. Met goede wil en overtuigd van de absolute 
noodzakelijkheid komen we er vast! 
 

Dit jaarverslag is een lijvig document geworden dat transparant weergeeft wat onze 
werking in 2018 behelsde. Blader er gerust door en lees wat u interessant vindt. Alvast dank 
om hiervoor rustig de tijd te nemen. 
 

Aan iedereen ook een oprecht gemeend en hartelijk woord van dank om NASCI 
gedurende 15 jaar te steunen met een subsidie, een lief woord, een schouderklop, een gift 
of wat dan ook. Zonder jullie steun konden en kunnen we dit niet realiseren. 
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3. RONDLEIDING 
 
 

3.1. CONTACTGEGEVENS & BEREIKBAARHEID 
 
  

 

Naam organisatie:  NASCI vzw, Dienstencentrum voor het Kind 
Juridische vorm:  vzw 
Adres:   d’ Anethanstraat 4 - 1030 Brussel - Schaarbeek 
Telefoon:   02 216 88 85 
Fax:   02 216 88 86 
E-mail:   nascivzw@skynet.be 
Website:   www.nascivzw.be 
Contactpersoon: Nicky Budts, directeur 
Voorzitter:  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 NASCI-team 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, 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: enkel na telefonische afspraak op het nummer 02 216 88 85. 
Bedeling van materieel:  dinsdag de hele dag en donderdag in de voormiddag. 
Ontvangen van materieel:    liefst op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9 en 16.30 uur. 
Mama’s Club:   elke donderdagnamiddag tussen 13.30 en 16.00 uur. 
Privéconsultaties:  steeds na afspraak – mondeling of telefonisch. 
Rondleiding:   enkel na afspraak via nascivzw@skynet.be of 02 216 88 85. 
Andere activiteiten:  worden steeds tijdig aangekondigd. 
 

Voor algemene informatie kan men altijd terecht op onze website www.nascivzw.be 
 
 

Plan 

 

                                   
 
 

Contactpersonen 

 

                                
                                                 Chris Louwet                                                                                Nicky Budts 

                 voorzitter                                                                                       directeur               

 
Het vast personeelsteam 
 

                                    
       Lavina Giudice                                 Regine Tierens                           Silke De Ridder                                 Irina Asojan 
       stafmedewerker                           stafmedewerker                         stafmedewerker                  polyvalente medewerker 
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3.2. MISSIE EN VISIE 
 

Procentueel gezien telt Brussel meer alleenstaande moeders, meer kinderen, meer 
allochtonen en meer kansarmen dan Vlaanderen.  
Ieder individu, elk kind heeft recht op een menselijk en volwaardig bestaan. 
NASCI onderschrijft 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 werkt outreachend en 
realiseert een laagdrempelig onthaalpunt, individuele begeleiding op maat 
van een maatschappelijk kwetsbare doelgroep en versterkt de groeps-
werking. 
 

NASCI werkt voor het realiseren van haar doelstellingen (bestrijding van 
kinderarmoede en sociale uitsluiting) 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, verdraagzaam-
heid, 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 integrale aanpak op diverse terreinen.    
  Maak een  moeder  weerbaar,  geef  haar  kennis  en  zij  zal een sterke 
  moeder zijn voor  haar  kinderen.  Haar kennis biedt een sterke basis voor  
  de toekomst van haar kinderen.” 
 

NASCI  draagt actief bij in de bestrijding van (kans)armoede door het geven van concrete 
materiële eerstelijnshulp, biedt moeders laagdrempelige opvoedingsondersteuning aan,   
geeft sociaal-maatschappelijke informatie, biedt eerstelijnshulp aan qua medische 
preventie en persoonlijke ondersteuning, organiseert wekelijkse ontmoetingsmomenten 
en recreatieve activiteiten, verwijst moeders adequaat door naar relevante Brusselse 
instellingen voor elk onderdeel van hun persoonlijke problemen en maakt vrouwen 
weerbaarder o.a. door een specifiek vormingsaanbod en adequate begeleiding op maat. 
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3.3. 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 van de Algemene Vergadering 
gebeurde op 24/05/2017. Alle aanpassingen van de samenstelling van de beheersorganen 
werden neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg en telkens gepubli-
ceerd in het Belgisch Staatsblad.  
 
 

Voorzitter 
 

Chris Louwet 

Ondervoorzitter 
 

Leona Willems 

Secretaris 
 

Charlotte De Vestele 

Penningmeester 
 

Nic Van Craen 

Bestuursleden Claudine De Cuyper, Frieda Fiers, Emiel Jansens, Caroline 
Logie, Miet Mertens, Veerle Pashley, Anja Strubbe, Mariet 
Vandersmissen en Anita Vermeulen. 
 

Leden Algemene Vergadering 
 

Daniël Suy en Alain Vanvossel 

 
 

Nieuw bestuurslid eind 2018 
 

Anita Vandenbosch     
 

Ontslagnemend bestuurslid eind 2018 
 

 Claudine De Cuyper    
 

Vergaderingen 
 

Algemene Vergadering →  
In 2018 organiseerden we een Algemene Vergadering op 16 maart. 
 

Raad van Bestuur → 
De Raad van Bestuur vergaderde in 2018 op volgende dagen: 19 januari, 16 maart, 15 juni, 
28 september, 9 november en 14 december.  

 
 

                        
  Groot of klein… alle NASCI-kindjes verdienen liefde en aandacht. Hun glimlach en geluk… daar doen we het voor! 
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3.4. HET NASCI-TEAM    
            
 

Globaal Overzicht                                
 
 

 

Teamlid 
 

 

Functie 
 

Algemene Vergadering 
 

13 leden Raad van Bestuur  
  2 leden Algemene Vergadering 
 

 

Nicky Budts 
 

 

Directeur  
 

 

Lavina Giudice 
 

Stafmedewerker vorming 
 

 

Silke De Ridder 
 

 

Stafmedewerker sociaal infopunt 
 

 

Regine Tierens 
 

Stafmedewerker paramedische ondersteuning 
 

 

Carole Lecocq 
 

 

Stafmedewerker vroedkunde 
[Van januari tot midden maart - einde contract 
gefinancierd door VIVA FOR LIFE/CAP 48] 
 

 

Irina Asojan 
 
 

 

Polyvalente medewerker/huisdame 
[Gefinancierd door GGC sinds 01/08/2018] 
 

 

Rajae Khouna 
 
 
 

 

Polyvalent medewerker armoedebestrijding 
[Gefinancierd door VIVA FOR LIFE/CAP 48]    
In dienst van 16/04/2018 tot en met 15/04/2019 
 

 

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

Latifa Ben Messaoud 
Rajae Khouna 
Aïssata Bangoura 
Alina Covaci  
Flore Itesa Matondo 
Faton Adjini  

 

Logistieke ondersteuning voor onderhoud en 
stockbeheer - voltijds 38 u p/w [gefinancierd 
dankzij sponsoring] 
 

→ in dienst van 01/09/2016 tot 31/08/2018 
→ in dienst van 01/09/2016 tot 28/02/2018 
→ in dienst van 01/08/2017 tot  31/07/2018 
→ in dienst van 01/03/2018 tot 04/04/2019 
→ in dienst van 01/08/2018 tot  31/01/2020 
→ in dienst van 02/11/2018  tot   01/11/2019 
 

 

Vrijwilligersteam 2018 
 

 

36 vrijwilligers 

 

9 stagiaires 
 

2 x 2 leerlingen van het K.A. de Toverfluit,  
2 stagiaires verpleegkunde, 1 stagiaire vroedkunde 
en 1 stagiaire sociaal werk -> alle drie studenten 
van de Erasmus Hogeschool en  
1 stagiaire van de Thomas More Hogeschool 
 

 

Onze subsidiërende overheden 
en iedereen die NASCI steunt 
 

 

Financiële, materiële en morele ondersteuning,  
a.h.w. onze brandstof om te kunnen werken! 
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NASCI  is trots op haar multiculturele diversiteit en ijvert voor het respect van eenieders 
eigenheid. Het publiek was in 2018 afkomstig uit ongeveer 45 verschillende landen goed 
voor meer dan 50 verschillende moedertalen.  Het personeelsteam telde 5 nationaliteiten 
en het vrijwilligersteam 9. Verbondenheid over verschillende culturen heen is bijzonder 
verrijkend voor alle betrokkenen. Diversiteit op haar mooist is bij NASCI verzekerd. 

 
 

          
     Het Nasci-team en enkele vrijwilligers – Springfestival april 2018                    Lavina, Irina, Regine, Silke en Nicky 
 
 
 

Het personeelsteam 
 

Het professionele team [Lavina, Irina, Regine, Silke en Nicky,) 
 

2018 was voor het vaste personeelsteam een jaar van interne stabiliteit.  Er heerste een 
ontspannen, aangename sfeer van professionalisme, evenwicht en collegialiteit, ondanks 
de hoge werkdruk. De rust binnen het team en de continuïteit van de aangeboden 
dienstverlening kwam de werking in haar geheel zeker ten goede.  
 

De aanwerving van onze polyvalente medewerker/“huisdame” Irina Asojan in augustus 
2018 (dankzij bijkomende middelen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 
kortweg GGC) was een belangrijke meerwaarde voor het team. NASCI vraagt sinds 10 jaar 
de middelen om een dergelijke medewerker aan te werven en eindelijk was het zover.  
Als coach van het ondersteunend personeel in het kader van “Artikel 60” en als vaste 
onthaalmedewerkster voor het project MEDICONSULT en NASCI betekende zij een grote 
steun voor het vaste team. Dankzij haar hadden de stafmedewerkers meer ruimte en tijd 
om zich intensiever met de inhoudelijke werking en de aandacht voor onze kwetsbare 
doelgroep bezig te houden. 
 

Werken met een voltallig team bood ons de mogelijkheid om meer externe contacten te 
leggen, samenwerkingen te intensifiëren en te participeren aan allerlei activiteiten zoals 
sectoraal overleg, het Huis van het Kind Brussel, het overlegplatform Kinderopvang, allerlei 
studiedagen, opleidingen…. Al die extra input kwam onze doelgroep ten goede. En niet 
alleen dat… onze expertise vergroot en onze bekendheid en imago kregen een positieve 
boost. 
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Onze ‘buitenbeentjes’ 
 

* Sinds het prille begin van NASCI maakt mevrouw 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 met veel overgave, naast 
het onthaal tijdens de Mama’s Club, voornamelijk administratieve taken op zich en dit 
twee dagen per week.  
 

* Anita Vermeulen maakt eveneens sinds enkele jaren actief deel uit van ons 
vrijwilligersteam. Anita neemt met enthousiasme sinds 2015 het delicate onthaal van de 
noodhulpbalie op zich. Anita versterkt het team eveneens twee dagen per week. 
 

* Om de vele ophalingen van gedoneerd materieel te verzorgen krijgen we sinds enkele 
jaren een gewaardeerde helpende hand van Alain Van Vossel. Alain is er wanneer we hem 
nodig hebben. 
Sinds twee jaar heeft Marie-Anne Paridaens Alain vervoegd als vrijwilliger om ophalingen 
te verzorgen en springt ze bij waar nodig om onze stocks op orde te zetten of vertaalwerk 
op zich te nemen. Marie-Anne komt ons wekelijks één of meerdere malen helpen. 
 
 

                                                                          
          Rie Kegels                                   Anita Vermeulen                               Alain Vanvossel                          Marie-Anne Paridaens   
 
 

* Na een ontslag om dringende redenen van het personeelslid aangeworven met middelen 
van VFL/CAP 48 (de Franstalige tegenhanger van Music For Life) in december 2017, een 
contract dat pas zou eindigen einde maart 2018, besliste de Raad van Beheer van NASCI om 
van 1 januari tot 15 maart 2018 het contract verder af te laten werken door mevrouw Carole 
Lecocq. Mevrouw Lecocq vervulde tot eind december 2017 een zwangerschapsvervanging 
bij NASCI. Het was evident dat zij de juiste persoon was om deze drie maanden extra te 
worden tewerkgesteld bij NASCI. 
                
Op 15 april 2018 hebben we mevrouw Khouna Rajae aangeworven voor een contract van 
één jaar in het kader van een nieuwe subsidie van VFL/CAP 48. Mevrouw Khouna werd als 
ervaringsdeskundige mee ingezet op armoedebestrijding. Zij zorgde eveneens voor de 
bereiding van lekkere maaltijden voor de vrijwilligers en het team en ondersteunde het 
logistieke team waar nodig. Haar contract eindigt op 15 april 2020. 
             

                   
             Carole Lecocq                                       Rajae Khouna 
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Het logistieke team (“Artikels 60§7”) 
 

NASCI sloot enkele jaren geleden een convenant af met de gemeente Schaarbeek voor de 
tewerkstelling van kansarme mensen. Via het tewerkstellingsprogramma “Artikel 60§7” 
kunnen we, telkens voor een periode van minimum één tot maximaal twee jaar, twee 
voltijdse personeelsleden aanwerven in het statuut van “Artikel 60§7” en één voltijdse 
betrekking in het kader van het statuut “Sociale Economie”. Voor de twee 
eerstgenoemden betaalt NASCI een bijdrage van 312 euro per maand/per personeelslid aan 
de gemeente Schaarbeek. Het laatstgenoemde statuut wordt ons gratis ter beschikking 
gesteld (= betrekking “sociale economie”). Dat betekent concreet dat NASCI in 2018 drie 
personeelsleden als logistieke medewerkers in dienst had. 
 

December 2018 kregen we goed nieuws van de Gemeente Schaarbeek. Zij zetten een 
bijkomende betalende betrekking om in een betrekking voor sociale economie. Vanaf 
2019 gaat NASCI m.a.w. twee betalende en twee gratis personeelsleden in het kader van 
“Artikel 60§7” in dienst kunnen nemen. Hierbij alle medewerkers die in 2018 actief waren: 
 

     
              Rajae                          Alina                          Aïssata                         Flore                          Latifa                            Faton 
   
 

Rajae werd op 1 maart vervangen door Alina, Aïssata werd in september vervangen door 
Flore en Latifa werd in december vervangen door Faton.  
 

Opnieuw was dit een zeer divers samengesteld team met allerlei culturele achtergronden. 
De meesten onder hen ervaarden voor het eerst wat het betekende om verant-
woordelijkheid op te nemen, om punctueel te zijn, om opdrachten uit te voeren, … . 
Kortom, hoe het voelt om een vaste betrekking te hebben en om samen te werken met 
collega’s en vrijwilligers met een multiculturele achtergrond. Het werken voor een 
kwetsbare doelgroep is iets waar ze zich bovendien goed mee konden en kunnen 
vereenzelvigen. De meesten hebben immers zelf gelijkaardige levensomstandigheden 
beleefd en aan den lijve ervaren.  Zij weten wat het betekent om in armoede te leven. 
Jammer dat we ze na hun “stageperiode” moeten laten gaan. Daar komen vaak heel wat 
emoties bij kijken. Voor hen start de toekomst en voor ons is het qua team terug naar af. 
Er wacht ons de taak om nieuwe mensen te coachen en kansen aan te reiken. 
       

                          

Het vrijwilligersteam 
 

Het vrijwilligersbeleid van NASCI heeft een visie die gestoeld is op diversiteit, respect, 
verdraagzaamheid, multiculturaliteit en solidariteit.  
 

In 2018 hebben bij NASCI 36 mensen vrijwillig hun tijd en energie ten dienste gesteld van 
onze werking. Zij wensen hiermee hun solidariteit te betuigen met de vele kinderen en 
moeders in onze samenleving die onze steun heel erg nodig hebben.  
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Ondanks het feit dat we meer vrijwilligers hadden dan vorig jaar werden er toch minder 
uren gepresteerd en dat had zo zijn redenen. Werken met vrijwilligers is altijd een verhaal 
van komen en gaan!  
Zo hebben we van een aantal trouwe vrijwilligers afscheid moeten nemen omwille van 
persoonlijke, leeftijdsgebonden of gezondheidsredenen. Sommigen kwamen ook om 
specifieke redenen, en na overleg met ons, slechts voor een beperkt aantal uren bij ons 
werken. Anderen haakten dan weer af omdat het werk bij ons niet echt hun ding was. 
Het vinden van geschikte vrijwilligers die goed kunnen functioneren binnen ons team 
blijft hierdoor een constante zorg en opdracht voor het team.  
 

Iedere vrijwilliger doet wat hij of zij kan binnen de eigen mogelijkheden, tijdsbesteding en 
kunnen. Onze vrijwilligers overschrijden grenzen zowel qua leeftijd, afkomst, scholing, 
cultuur en taal om samen met het team een ondersteuning voor kwetsbare kinderen 
mogelijk te maken. Ook voor hen is ons huis een warm huis. Bij NASCI bieden we hen in een 
familiale en collegiale sfeer activiteiten aan waar ze zich goed bij voelen en waar ze zichzelf 
kunnen zijn. We maken er graag een punt van om hen degelijk te omkaderen, te stimuleren 
en te ondersteunen. NASCI heeft afgelopen jaar 4.067 werkuren cadeau gekregen! Deze 
zeer hoge graad van onbaatzuchtige inzet is dus zeker geen kortstondig fenomeen.  
 

Er is geen beter middel tegen vooroordelen dan contacten en dat geldt zeker voor de 
omgang met personen van etnisch-culturele groepen met wie we vaak minder frequent 
omgaan. In onze vrijwilligersploeg nemen we graag ook moeders op die zelf hulp-
behoevend zijn of die het recent nog geweest zijn. Het aanbieden van een plaatsje in de 
NASCI-familie helpt deze vrouwen om uit hun sociaal isolement te breken. Eenzaamheid 
is (naast iets willen teruggeven aan de maatschappij) een belangrijke factor om aan de slag 
te gaan als vrijwilliger. Ons team probeert deze vrouwen een gevoel van eigenwaarde te 
geven door hun inzet te waarderen, door hen een warme en aangename werksfeer aan te 
bieden en tegelijk ook een begin van arbeidsethiek en verantwoordelijkheidsgevoel te 
stimuleren om een eventuele overstap naar een toekomstige tewerkstelling of vorming te 
initiëren. In 2018 waren er mensen van 9 nationaliteiten in ons vrijwilligersteam actief.  
   
Werken met een vrijwilligersteam vergt vanwege de vaste staf flexibiliteit, degelijke en 
concrete afspraken, een open communicatie, aandacht voor coaching en een inter-
menselijke aanpak. Teamwerk, vriendschap, discretie, openheid, sociaal engagement en 
verantwoordelijkheidszin zijn allemaal belangrijke pijlers binnen onze vrijwilligerswerking. 
 
 

                                
 
 
 

Vrijwilligers doen het niet voor de centen. 
Wel voor de rijke momenten samen. 
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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 klusjes; 

• administratieve ondersteuning waar nodig , ambassadeurschap en PR; 

• en zoveel meer … . 
 

De duizenden hulpinterventies die we in 2018 realiseerden waren onhaalbaar zonder de 
fantastische hulp van onze vrijwilligers. Hun inzet is fenomenaal en hartverwarmend! 
 

            
 

Stages 

 
NASCI gaf in 2018 negen stagiaires de kans om kennis te maken met de sector van de 
(kans)armoedebestrijding. Zij presteerden samen 539 uren. Dubbel zoveel als in 2017. 
 

Ook dit jaar kregen we hulp van vier stagiaires uit het middelbaar onderwijs (met name van 
het K.A. de Toverfluit): Kawtar, Eria, Nesrine en Turkan. Het is fijn om jonge mensen 
doorheen een stage te zien groeien. Ook voor het team is het aangenaam om enkele extra 
handen te hebben tijdens de Mama’s club.  
 

Gentille, Sanae en Hinde maakten kennis met onze doelgroep in het kader van hun 
opleiding vroedkunde of verpleegkunde aan de Erasmus Hogeschool Brussel. Het is voor 
hen fijn om naast de technische stages in de ziekenhuizen ook wat ervaring op te doen met 
een kwetsbare doelgroep. Ze adviseren de mama’s over thema’s zoals contraceptie, 
borstvoeding, gezonde voeding en slaap, maar ze leerden ook heel veel van onze mama’s. 
 

Marine deed een stage in het kader van haar opleiding sociaal werk aan de Erasmus 
Hogeschool. Ook zij kon genieten van een stage met een gevarieerd takenpakket gelinkt 
aan armoedebestrijding. Voor een toekomstig sociaalassistent is een praktijkgerichte stage 
bij NASCI een bijzonder leerrijke en verrijkende ervaring. Een “eye-opener” is het op zijn 
minst. 
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Tinneke, studente aan de Thomas More hogeschool, kwam ons uit interesse ook nog 
helpen voor enkele uren tijdens de laatste drukke weken van het jaar. 
 

      
 
 
 

Alternatieve straffen 
 

 

NASCI steunt in Schaarbeek sinds enkele jaren de werking van “Autonome werkstraffen” 
in coördinatie met het Justitiehuis Brussel (Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen = AGM). 
Mensen die door omstandigheden en voor kleinere 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.  
In 2018 plaatste de dienst AGM een jonge vrouw bij NASCI voor een alternatieve 
gemeenschapsdienst van 70 uren. Alles verliep heel vlot en correct.  
Als we vragen krijgen van de bevoegde instantie wordt dit project in 2019 zeker voortgezet. 
 
 

3.5. FINANCIELE ACHTERGROND 
 

Subsidiemiddelen 2018 → 

• Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel (kortweg VGC): via jaarlijkse overeen-
komst, een enveloppensubsidie ten bedrage van € 135.500 + € 6.200 voor specifieke 
projecten. 

• De Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (kortweg GGC): een 
subsidie voor de uitbouw van het project MEDICONSULT en een polyvalente 
medewerker/huisdame ten bedrage van € 70.000.  

• Gemeente Schaarbeek: subsidie van € 1.550 voor het organiseren van activiteiten. 
 

We zijn oprecht erkentelijk dat we de afgelopen jaren dankzij de VGC onze werking hebben 
kunnen verderzetten. Ter informatie vermelden we dat het subsidiebedrag van de VGC de 
afgelopen 12 jaar ongewijzigd bleef. Iedereen weet dat de volgende onkosten 
meeruitgaven bepalen: 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 jaren al lang 
niet meer voldoende zijn om de loonkost van het personeel te dekken.  
Het (voort)bestaan van de dagelijkse werking van de vzw is en blijft daardoor bijzonder 
kwetsbaar aangezien het ons volledig afhankelijk maakt van sponsoring en giften om onze 
werking te realiseren.  
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    Dankzij Rotary Club Coudenberg, Disney en anderen konden we honderden kinderen een fijne schoolstart geven. 

                                                      
Willen we elk kind geven wat het nodig heeft om in de basisbehoeften te voorzien, dan 
moeten er jaarlijks steeds opnieuw heel wat 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.  
 

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 geboorte-
pakketten, verzorgingsproducten voor moeder en kind, schoolmaterieel, speelgoed etc.  
Gelukkig vinden donoren de weg naar NASCI (particulieren, bedrijven, scholen, 
serviceclubs, …). Naast de financiële giften die we gebruiken om producten aan te kopen 
hebben we, net als vele andere organisaties, in vzw GOODS TO GIVE een gewaardeerde 
partner gevonden voor het goedkoper verkrijgen van allerlei producten die we aan de 
kansarme families aanbieden. 
 

              

 
NASCI, en in het bijzonder de honderden kinderen en hun ouder(s), zijn alle sponsors en 
gulle schenkers oprecht en bijzonder dankbaar!  
 
 
 

3.6. DOELSTELLINGEN 
 

Algemene doelstellingen → 
 

✓ “Brusselbreed” en outreachend werken (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) voor het 
bestrijden van kinderarmoede en sociale uitsluiting. 
 

✓ Actieve partner zijn in sociale netwerken en overlegorganen zoals Netwerk 
Kinderopvang, Huis van het Kind Brussel…. 

✓ Werken via integrale en participatieve benadering (d.w.z. werken voor en samen 
met de doelgroep voor alle gerelateerde problematieken). 



 

18 

✓ Aanbieden van allerlei materiële en hygiënische benodigdheden voor moeder en 
kind, relevante workshops, wekelijkse ontmoetingsmomenten, infosessies, 
opvoedkundige ondersteuning en allerlei recreatieve activiteiten. 

 

✓ Fungeren als sociaal informatiepunt voor (kans)armen en doorverwijzen waar 
nodig. 

 

✓ Aanbieden van eerstelijns persoonlijke en paramedische hulp, algemene gezond-
heidspreventie en gezondheidsvoorlichting. 

 

✓ Fungeren als spreekbuis voor kwetsbare hulpbehoevende moeders en kinderen die 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in armoede (over)leven. 

 
 

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 warm, laagdrempelig, vertrouwd, kindvriendelijk en open huis aanbieden waar 
een luisterend oor, hartelijkheid en professionele ondersteuning boven alles staan. 

 

➢ Eerst en vooral een vertrouwensvolle relatie met de doelgroep opbouwen. 
 

➢ Actief (kans)armoede bestrijden vertrekkende vanuit de behoeften van de 
doelgroep (een sterke brug bouwen tussen nood en juiste hulp!). 

 

➢ Materiële noden van kinderen lenigen, vorming en infosessies aanbieden op maat 
van de doelgroep, recreatieve activiteiten organiseren… kortom actief werken met 
en voor de doelgroep. 

 

➢ Fungeren als sociaal infopunt en eventueel hulpbehoevenden adequaat doorver-
wijzen voor ondersteuning die NASCI zelf niet kan aanbieden. 

 

➢ I.s.m. partners preventieve eerstelijnsgezondheidszorg aanbieden aan kwetsbare 
kansarme moeders en kinderen die (nog) niet kunnen genieten van reguliere 
gezondheidszorg. 

➢ Een dynamische vrijwilligerswerking aanbieden met een visie gestoeld op 
diversiteit en multiculturaliteit. 

 

➢  Stageplaatsen en Alternatieve Gemeenschapsdienst aanbieden en stimuleren.  
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➢ Geïnteresseerden vertrouwd maken met onze werking en de problematiek van 
onze kwetsbare doelgroep d.m.v. rondleidingen en voordrachten. 

 

➢ Een respectvolle en proactieve relatie met onze doorverwijzers en partners 
nastreven. 

 

➢ Actief inzetten op fondsenwerving en imagovorming. 
 

➢ Als gesubsidieerde vereniging de opdrachten professioneel en met grote zin voor 
verantwoordelijkheid en transparantie uitvoeren in overleg en in beste 
verstandhouding met bevoegde administraties en ministers. 

 
 
 

3.7. DOELPUBLIEK EN ACTIETERREIN 
 

NASCI  richt zich tot kwetsbare (kans)arme moeders en kinderen uit het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest (BHG). Iedereen die in (kans)armoede leeft in het BHG kan, binnen de 
mate 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 hun afkomst of sociale status (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.  
 
Belangrijk weetje! Iedereen die onze steun geniet wordt doorverwezen door een officiële 
Brusselse instantie die al een eerste screening van het gezin heeft gedaan. 
 

                          
 
 
 

3.8. BELANG VOOR DE SAMENLEVING & METHODIEK 
 

Armoede heeft vele gezichten. Elk verhaal is menselijk en uniek! We beseffen heel goed 
dat armoede een complex gegeven is met verschillende aspecten en gevolgen - zowel op 
maatschappelijk, sociaaleconomisch, als op persoonlijk psychologisch vlak.  
 

Schaamte, onwetendheid, angst, uitsluiting, lage scholingsgraad, vernedering, 
eenzaamheid, hopeloosheid, cultuurgebondenheid, taalachterstand… het zijn allemaal 
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factoren die in mindere of meerdere mate meespelen in een armoedeverhaal. Dit complex 
geheel maakt dat de bestrijding van armoede ook dient te gebeuren op diverse terreinen.  
 

NASCI  wordt gesolliciteerd door hulpverleners uit het hele Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. In 2018 bestond het NASCI-doelpubliek voornamelijk uit jonge en alleenstaande 
moeders tussen de 19 en de 35 jaar. Zij moeten het door allerlei omstandigheden, tijdelijk 
of structureel, redden zonder enig inkomen of met bitter weinig eigen middelen. De 
moeders die naar ons worden doorverwezen kunnen door allerlei omstandigheden voor 
ondersteuning nergens anders terecht in de reguliere hulpverlening die Brussel aanbiedt. 
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 en 
preventieve, psychische, opvoedkundige en intellectuele ondersteuning aan. Daarnaast 
maken we moeders, vaak nieuwkomers uit diverse werelddelen, vertrouwd met de 
maatschappijstructuren van ons land (en van Brussel in het bijzonder). Indien nodig 
verwijzen we hen verder door naar organisaties die eveneens klaarstaan om hen, met onze 
steun, verder op weg te helpen. Inzicht, inburgering en taalstimulatie is voor deze vrouwen 
essentieel om goed te kunnen functioneren en een toekomst voor hun kinderen in ons land 
op te bouwen. 
 

NASCI is een onmisbare schakel in de Brusselse hulpverlening binnen armoedebestrij-
ding. Samenwerking met talrijke relevante en aanverwante partners maakt ons laag-
drempelig, aanspreekbaar, toegankelijk, professioneel en efficiënt. Een integraal aanbod 
aanbieden qua armoedebestrijding op maat van de hulpbehoevende, effectiviteit na-
streven, tevredenheid en kwaliteit ervaren… dat is het belang van NASCI binnen Brussel. 
Feit is dat niemand in Brussel doet wat NASCI doet op de manier waarop we het doen!  
 
 

    
 

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, onze opdracht professioneel en degelijk doen  
met de mensen en de middelen waarover we beschikken. 
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4. ALGEMENE WERKING EN DOELPUBLIEK 
 
 

 NASCI vindt het vergaren van relevante gegevens bijzonder belangrijk. Meten is weten!  
Alleen zo kunnen we ons verhaal waarheidsgetrouw delen met onze overheden en het 
grote publiek. Onze cijfers kunnen bijdragen tot het krijgen van inzicht en het begrijpen 
van de impact van de (kans)armoedeproblematiek binnen het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Beleidsmakers maken er graag gebruik van om hun beleid te sturen. 
 

         
 
 

4.1. ONZE WERKING IN CIJFERS 
 

Waar relevant geven we ter vergelijking een overzicht van de laatste werkjaren. 
 

❖ Sinds de opening in 2003 heeft NASCI bijna 2.370 families op langdurige basis 
ondersteund. Bovendien bieden we jaarlijks aan honderden andere families éénmalige 
noodhulp aan. 

 
❖ Het vrijwilligersteam van NASCI  heeft in 2018 4.067 uren onbaatzuchtig gepresteerd. 

Het lagere aantal uren hebben we eerder al verklaard: sluiting wegens renovatie-
werken, langdurig zieken, vrijwilligers die stopten, …. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

4.374 5.133 5.137 4.572 4.067 

 

❖ 60 unieke Brusselse instanties hebben 480 hulpbehoevende moeders naar ons 
doorverwezen. Het zijn vooral de vaste officiële instanties, zij die het meest in contact 
komen met onze doelgroep, die moeders doorverwijzen. Het toont ook aan hoe het 
werkveld voortdurend verandert. Een overzicht leest u verder in dit verslag. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

107 108 81 71 60 

 
❖ In 2018 schreven we voor hulp op langere termijn 177 nieuwe families in met een totaal 

van 308 kinderen. Het gebeurt regelmatig dat moeders een afspraak krijgen maar dan 
uiteindelijk niet komen opdagen wegens verhuis naar een andere regio in België.  
Niet altijd leuk voor ons omdat dit telkens de plaats afneemt van moeders die wachten 
om te worden ingeschreven. Van eind 2016 tot midden 2017 schreven we als proef meer 
moeders in. Omdat we dit helaas niet konden blijven bolwerken (zowel infrastructureel, 
personeelsmatig als financieel) hebben we het aantal wekelijkse inschrijvingen 
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noodgedwongen terug moeten verminderen. Vandaar dat het aantal in 2018 bijna 
identiek is aan 2014 en 2015. 
 
 

Families 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal 167 167 228 180 177 

Kinderen 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal 289 328 366 296 308 

            

❖ Er werden verder 120 families met 217 kinderen verder geholpen die al in 2017 of eerder 
van onze hulp konden genieten.  
 

❖ In het totaal ontvingen afgelopen jaar 297 families met 525 kinderen materiële en 
andere ondersteuning. Het aantal kinderen dat werd geholpen bleef aanzienlijk hoog. 
Noot: in dit overzicht werden de moeders die een éénmalige noodinterventie kregen voor 
hun kinderen niet meegeteld.  

 
 

Families 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal 253 277 343 327 297 

Kinderen 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal 443 495 580 526 525 

 

❖ 447 families kregen noodhulp. [472 in 2017. Toen was de vluchtelingen toestroom hoger 
dan in 2018] 

 
❖ NASCI bedeelde in 2018 ongeveer 19.415 materiële items. Onder een item verstaan we 

bijvoorbeeld kleding- en geboortepakketten, aparte kledingstukken, luiers en vochtige 
doekjes, babymelk, allerlei babybenodigdheden, speelgoed, diverse hygiënische basis 
verzorgingsproducten, wasmiddel, bedjes, badjes, kinderwagens, buggy’s, huisraad, 
huislinnen, schoolbenodigdheden, ….  

 

 
 
 
 

 

* We maken u er graag attent op dat zowel een kleding- als een geboortepakket elk 
minimum 25 items bevatten! Die telden we in het verleden mee (zie 2014 tot 2016). 
Mochten we dat nu ook doen dan komen we uiteindelijk tot een behoorlijk hoog cijfer.  
 
 

 

Het hoge aantal items toont aan hoe hoog de nood van de kinderen wel niet is. Daarnaast 
illustreert het ook het enorme manuele werk dat het vraagt om alles in goede banen te 
leiden wat betreft stockbeheer en materiaalbedeling. 

 

2014  2015  2016  2017 * 2018* 

21.043 24.220 26.397 17.895 19.415 
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❖ 184 hoogzwangere vrouwen konden op NASCI  rekenen voor een zorgeloze bevalling 
(alvast op het gebied van materieel voor hun pasgeboren kindjes).  

 

2014 2015 2016 2017 2018 

111 168 210 221 184 

 
 

                              
 
 
 

❖ In het totaal namen 157 deelnemers deel aan 13 workshops voor wat betreft de 
algemene vormingen. Deze workshops zijn toegankelijk voor alle geïnteresseerden. 
Ons vormingsaanbod werd afgelopen jaar blijkbaar zeer gesmaakt. 
 

Jaartal 2016 2017 2018 
 

Aantal workshops 11 10 13 
 

Aantal deelnemers 77 129 157 
 

 
 

 

❖ Daarnaast werden voor het traject “Mama’s Power” 20 workshops en infosessies 
georganiseerd met een gemiddelde van 14 deelnemers per activiteit. 

 

Jaartal 2016 2017 2018 
 

Aantal workshops 16 18 20 
 

Aantal deelnemers 11 9 14 
 

 
 

❖ Onder de noemer “Mama’s Club” organiseerden we afgelopen jaar 40 ontmoetings-
namiddagen voor jonge moeders en hun kinderen. De aanpak van dit ontmoetings-
moment werd grondig bijgestuurd in 2018. De nieuwe aanpak resulteerde in een lager 
aantal unieke bezoekers. Daar tegenover staat wel dat de bezoekers vanaf toen met 
meer goesting en engagement aanwezig waren om deel te nemen aan allerlei leuke 
activiteiten. Kwaliteit boven kwantiteit! Onze deelnemers: 
 
 

         
 

➔ 563 moeders (waarvan 133 unieke deelnemers) 
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2014 2015 2016 2017 2018 

525 
144 unieke 

720 
154 unieke 

585 
176 unieke 

771 
189 unieke 

563 
 133 unieke 

 
➔ 542 kinderen 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

312 527 410 558 542 

 
 

➔ Gemiddeld 6 à 7 personeelsleden en evenveel vrijwilligers zorgden wekelijks voor 
       de omkadering en het onthaal tijdens de Mama’s Club. Zo komen we aan een totaal  
       van +/- 1.509 participanten. Een verklaring voor het iets lagere aantal deelnemers  
       volgt later. 

 
 

❖ 90 baby’s genoten van een knus badje met hun mama, vaak onder de vakkundige 
begeleiding van een teamlid van Kind en Gezin, van O.N.E. (de Franstalige tegenhanger 
van Kind en Gezin) en van andere vakkundige vrijwilligers of teamleden. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

33 67 60 88 90 

 

        
 
 

❖ 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 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 te leiden naar deze deugddoende 
ontspanningsactiviteit. Afgelopen jaar volgden 40 moeders een yogasessie. Veel 
moeders participeren tegenwoordig ook graag aan de andere activiteiten die we op die 
middag aanbieden wat uiteraard het lage aantal deelnemers verklaart. Kiezen is altijd 
een beetje verliezen. 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

78 105 80 71 40 
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❖ NASCI  heeft afgelopen jaar 639 moeders doorverwezen naar andere Brusselse 
instanties voor adequate hulpverlening die we zelf niet kunnen aanbieden. Ondertussen 
hebben onze teamleden zelf voldoende relevante knowhow opgebouwd zodat we ook 
minder hoeven door te verwijzen. 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

775 835 974 627 639 

                 

❖ MEDICONSULT is sinds december 2016 een dienstverlening die ons de mogelijkheid 
biedt om eerstelijnsgezondheidszorg en -gezondheidspreventie aan te bieden aan 
moeders met kinderen die zich óf geen arts kunnen veroorloven óf die nog geen 
toegang hebben tot onze reguliere gezondheidszorg. We hebben, waar noodzakelijk, 
moeders doorverwezen voor een medisch onderzoek bij een arts, gynaecoloog, 
pediater, psycholoog of een andere vorm van medische interventie.  
 

Handelingen 2016 2017 2018 
 

Verpleegkundige handeling 71  213 234 
  

Advies en/of gesprek met moeder 182 347 382 
  

Doorverwijzing  10 35 33 
  

 
 

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 helaas niet iedereen helpen. Armoede is er altijd geweest en zal er altijd zijn. 
Maar als iedereen iemand helpt zijn we op de goede weg. Iedereen die NASCI steunt 
draagt zo een steentje bij voor de toekomst en dat stemt ons hoopvol. 
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4.2. 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 zo zeker te zijn dat wie echt 
hulp nodig heeft die ook effectief krijgt. 
 

 Kind en Gezin/O.N.E. 238 

OCMW’s uit verschillende gemeenten 38 

SAMU Social 31 

CAW Brussel 25 

Verschillende ziekenhuizen 25 

Ex-klanten 11 

Saint-Vincent De Paul (voedselbank) 9 

Huis der Gezinnen 6 

Caritas 4 

Planning Familial 4 

WGC Medikuregem 4 

Soleil Du Nord (Sociale Dienst Schaarbeek) 4 

Talita vzw 3 

JAC Brussel 3 

Fedasil 3 

Crèche Chant d’oiseau 3 

Dokters van de Wereld 3 

La Gerbe 3 

Maison de la Mère et de l’Enfant 3 

Latitude Nord 3 

Groupe Santé Josaphat 2 

Service Droit des Jeunes  2 

Rode Kruis 2 

Aiguillages vzw 2 

Politie Schaarbeek en Brussel 2 

BON vzw 2 

De Vogelzang 2 

Sociaal Protestants Centrum 2 

SASB vzw 1 

Crèche les amis d’Aladdin 1 

Resonans 1 

Ariane vzw 1 

Le Figuier vzw 1 

CLB Brussel 1 

Hermesplus 1 

Kinderdagverblijf Klavertje vier 1 

L’adret 1 

PAGASA 1 

Senseo 1 

Maison Médicale Cassiopée 1 

Open Deur vzw 1 

Maison de Quartier La Rosée 1 

AMO de NOH 1 

SAMPA 1 

Onderweg 1 

Straathoekwerk 1 

Snijboontje 1 

Wit Gele Kruis 1 



 

27 

Service de l’aide à la Jeunesse 1 

GAMS vzw 1 

Ulysse vzw 1 

Solidarité Savoir vzw 1 

VDAB 1 

Resto du Cœur 1 

AMO Rythme 1 

L’Escale 1 

Aquarelle vzw 1 

Sociale studentendienst 1 

S.Ac.A.Do 1 

Groepsopvang Frans Vekemans 1 
  

 

Totaal → 60 doorverwijzers 
 

 

471* 

                 
* Doordat de wachtlijst soms te lang was kwamen sommige families meerdere keren langs 
tijdens de noodhulp om de periode tot hun inschrijving te overbruggen. 
Hierdoor is dit getal hoger dan het totaalaantal families dat naar de noodhulp kwam. 
 
 
 

4.3. DOORVERWIJZINGEN DOOR NASCI  
 

Als we een gezin de best mogelijke hulpverlening en ondersteuning willen aanbieden is 
doorverwijzing soms aangewezen. Gelukkig biedt het werkveld in Brussel heel wat 
geschikte partners. Samenwerking en overleg is voor NASCI dan ook vanzelfsprekend.  
Afgelopen jaar heeft NASCI opnieuw heel wat moeders doorverwezen naar andere 
Brusselse instanties en organisaties. Deze doorverwijzingen kunnen op elk moment 
gebeuren: 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 de behoefte. Indien nodig geacht worden doorverwijzingen achteraf ook verder 
opgevolgd. Feedback is noodzakelijk om te zien of de doorverwijzingen voor 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.  
 
 

Advocaat (specifieke juridische raadgeving) 1 

Aiguillages (administratieve ondersteuning) 29 

Aquarelle (gynaecologische ondersteuning) 11 

Ariane (crisisopvang) 1 

Atelier groot eiland 2 

Ateliers de soleil 1 

Baboes 24 

Bibliotheek 10 

BON vzw 19 

CAD De Werklijn 2 

CAW 25 

CGG Houba 1 

City planning 3 
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CKG Sloebernest 2 

Corvia vzw 4 

Kinderopvang Brussel 22 

Culturegem 3 

Droits sans toit 2 

Espace Camille 2 

Flux 1 

Foyer 4 

Free Clinic 2 

Gaffi 10 

GAMS 9 

Grande Froid 3 

Groep Intro 8 

HOBO  31 

Huis der Gezinnen  8 

Huis van de vrouw  12 

Huis van het Nederlands 9 

Intact 3 

Jetse Haard 1 

Ketmet 20 

Kind & Gezin / ONE 13 

GC De Kriekelaar 77 

Lhiving 3 

Lire et Ecrire (taalonderwijs) 9 

Lieu De Quartier Petit Enfant 5 

Medisch centrum Athena 2 

Meeting 3 

OCMW/CPAS 10 

Oxfam 4 

Planning Rosa 5 

Promotion social 1 

S.Ac.A.Do 2 

SAMU Social 6 

School 19 

SDJ 26 

Slachtofferhulp 1 

Snijboontje 5 

Sociaal restaurant 3 

Sociale kruidenier 10 

Sociale woning 2 

Soleil Du Nord 4 

Soufle de vie 5 

Spullenhulp / Petits Riens 31 

Stapsteen 2 

VDAB/Actiris 14 

Vesti Boutique Rode kruis 17 
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Violence Conjugale 1 

Voedselbank 48 

vzw InBrussel 20 

Werkwinkel  4 

Ziekenhuis 2 
  

Totaal 639 
 

 
 

Toch graag even vermelden dat het NASCI-team de afgelopen jaren heel wat knowhow 
heeft opgebouwd. Dit heeft tot gevolg dat we voor een aantal zaken voldoende op de 
hoogte zijn om moeders zelf een antwoord te bieden voor hun specifieke problemen en 
vragen. Anderzijds is het aangenaam samenwerken met betrouwbare partners in het 
Brusselse werkveld, daar waar onze kennis onvoldoende is.  
 
 
 

4.4. OVERZICHT AANTAL GEHOLPEN FAMILIES 
 

* zie opmerkingen in de rubriek cijfers op pagina’s 21 en 22 2016 2017 2018 

Aantal families vorig jaar ingeschreven en jaar erna geholpen 
 

Aantal kinderen in die voortgeholpen families 
 

115 
 

214 

147 
 

253 

120 
 

217 
 

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

228 
366 

180 
294 

177 
308 

Totaal geholpen families op jaarbasis 343 327 
 

297 

    

Totaal geholpen kinderen van ingeschreven families 
 

580 526 525 

    

Aantal geboortepakketten voor zwangere vrouwen 210 221 189 

    

Aantal families die noodhulp kregen 440 469 447 

 
 

          
 
 
 

4.5. NATIONALITEIT VAN ONZE INGESCHREVEN MOEDERS 
 

De moeders die we bij NASCI helpen worden allemaal door officiële Brusselse instanties 
doorverwezen! Zelf hebben we dus geen invloed op wie door wie wordt doorverwezen. 
Het criterium dat wij voornamelijk hanteren is het welzijn van de kinderen van een gezin 
in hoge nood. Zij die nergens anders terecht kunnen krijgen bij ons altijd voorrang. 
Volgend overzicht gaat enkel over de nieuw ingeschreven families van 2018. We spreken 
dus niet over de 120 gezinnen ingeschreven in 2017 die we in 2018 hebben verder 
geholpen. 
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In 2018 werden bij NASCI 177 nieuwe families ingeschreven, waarvan de moeders 
verschillende nationaliteiten droegen. NASCI maakt geen onderscheid in cultuur, religie of 
etniciteit. Elk kind in armoede 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 Kameroen (38), Marokko (28), Congo (27) en Guinee 
(12). Dit is al een aantal jaren zo. Daarnaast kwam nog een grote groep hulpbehoevende 
vrouwen uit Afrikaanse landen zoals Nigeria (3), Senegal (3), Burkina Faso (1), Ghana (1), 
Sierra Leone (3) Angola (1), Algerije (2), Benin, Niger, Tunesië & Togo (5). Ook moeders uit 
Brazilië, Bangladesch en Pakistan hebben we geholpen. 
Uit het verre en nabije Oosten kwamen ook vele moeders steun vragen voor hun 
opgroeiende kinderen: Roemenië (11), Albanië (12), Bulgarije (3), Armenië, Macedonië, 
Jordanië en Georgië.  
 

Men zou kunnen verwachten dat vluchtelingen uit de actuele conflictgebieden in grote 
drommen bij ons zouden terechtkomen, maar de praktijk in 2018 wijst uit dat de moeders 
uit die gebieden vooral voor een éénmalige noodhulp worden doorverwezen omdat ze 
vaak na korte tijd vertrekken uit het Brusselse naar andere regio’s in België of het 
buitenland. Toch hebben we in 2018 nog 4 gezinnen uit Syrië kunnen ondersteunen. 
 

Helaas blijkt ook voor landgenoten en burgers van Europese buurlanden het sociale 
vangnet niet altijd waterdicht: België (5), Spanje (3), Nederland (2), Frankrijk (1), Italië (1) 
en Portugal (1).  In 2018 merkten we dat Belgische moeders beter terecht konden binnen 
de reguliere sociale voorzieningen en hulp van hun eigen sociale netwerk (ouders, 
vrienden, familie en buren). We hebben dit ook wel anders geweten de afgelopen jaren. 
Elk jaar is anders! Maar de Belgische moeders kwamen wel vaker langs voor een éénmalige 
noodhulp om zo de grootste nood te lenigen in afwachting van. 
 

Deze 177 moeders spreken een 50-tal verschillende talen als moedertaal. De meest 
voorkomende moedertalen zijn Arabisch, Frans en Lingala. Als tweede taal spreken de 
meesten Frans, Engels of Nederlands. Dit zorgt ervoor dat er bij NASCI uit alle 
windrichtingen gezinnen langskomen die nog eens heel verschillende talen spreken, wat 
vraagt om gevoeligheid en respect voor alle diverse talen en culturen.  
 

              
 
 
 
 

Een publiek dat afkomstig is uit alle windstreken van onze planeet vraagt een 
multiculturele ingesteldheid, respect en gevoeligheid voor de culturele verschillen. 
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4.6. VERBLIJFPLAATS MOEDERS 
 

Verblijfplaats  Postcode Aantal 2017 Aantal 2018 

Brussel 1000 24 33 

Laken 1020 11 12 

Schaarbeek 1030 38 40 

Etterbeek 1040 4 6 

Elsene 1050 7 5 

Sint-Gillis 1060 7 7 

Anderlecht 1070 18 17 

Sint-Jans-Molenbeek 1080 17 12 

Koekelberg 1081 5 1 

Ganshoren 1083 2 2 

Jette 1090 14 3 

Haren (winteropvang) 1130 0 3 

Evere 1140 1 1 

Sint-Pieters-Woluwe 1150 0 4 

Watermaal-Bosvoorde 1170 1 1 

Ukkel 1180 4 1 

Vorst 1190 5 2 

Sint-Lambrechts-Woluwe 1200 8 9 

Sint-Joost-ten-Node 1210 11 14 

Verblijfplaats onbekend ------ 3 0 

TOTAAL  180 177 
 
 

Hier zien we duidelijk overeenkomsten met de lijst van de armste gemeenten van Brussel.  
NASCI is er voor heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dit zorgt er soms voor dat  
moeders een hele tocht of daguitstap moeten ondernemen om tot bij ons in Schaarbeek 
te geraken. Enerzijds is er soms geen geld om een bus of tramticket te kopen waardoor de 
afstand te voet wordt afgelegd. Anderzijds is het niet altijd even evident voor moeders om, 
na de verkregen hulp, gepakt en gezakt met een buggy en kleine kindjes terug naar huis te 
gaan als ze bijvoorbeeld in Ukkel of Anderlecht wonen. Toch komen ze. 
 
 
 

4.7. SCHOLINGSGRAAD MOEDERS 
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Bij het kennismakingsgesprek (= het intake interview) vragen wij naar de scholingsgraad 
van de moeders. Deze informatie kan ons later helpen om de hulpverlening, de vormingen 
en aangeboden sociaal-maatschappelijke informatie, beter af te stemmen op hun niveau.  
In veel culturen worden meisjes immers op vrij jonge leeftijd van 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 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 versterken en hen te wijzen op wat ze wel kunnen. 
Ze zijn jong genoeg om bij te leren.  
Deze gegevens zijn ook jaar na jaar erg verschillend, afhankelijk van de landen van 
herkomst en de culturele achtergrond van de moeders.  
 

Het stemt ons droevig dat 50 vrouwen, die hoger opgeleid zijn en in ons land zijn 
terechtgekomen, hun kennis om de een of andere reden niet kunnen gebruiken op de 
arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld omdat hun diploma niet gelijkgesteld wordt. Zij moeten, net zo 
goed als de niet-opgeleide moeders die onder de armoedegrens leven, in een even 
kansarme context hun kinderen opvoeden. 
 
 

 
 
 
 

4.8. INTERESSANTE ACHTERGRONDINFORMATIE * 
 

* Volgende gegevens zijn enkel van toepassing op de 177 nieuw ingeschreven families. 
 

Moeders in België sinds  
 

1994 1 

1999 1 

2000 1 

2001 1 

2002 2 

2004 1 

2008 2 

2009 5 

2010 10 

2011 8 

2012 9 

2013 9 

2014 12 
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2015 16 

2016 38 

2017 46 

2018 15 

 
Aantal verblijvende kinderen in het moederland 
 

Geen kinderen 136 

1 kind 21 

2 kinderen 10 

3 kinderen 8 

4 kinderen 4 

5 kinderen 1 
 

Burgerlijke staat (65 % is alleenstaand en helaas zijn niet alle huwelijken harmonieus) 
 

Alleenstaand 109 

Gehuwd 46 

Gescheiden 5 

Samenwonend 19 

Weduwe 1 
 

Aantal kinderen      
 

1 96 

2 70 

3 14 

4 7 

5 2 

7 1 
 

Kinderbijslag        
 

Ja 18 

Nee 162 
 

Schulden        
 

Ja  42 

Nee 138 
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Financiële middelen moeder 
 

Tussenkomst Fedasil 4 

Geen inkomen 150 

Irregulier werk 2 

O.C.M.W. 3 

Tussenkomst SamuSocial 2 

Steun via eigen netwerk 19 
 

Soort woonst 
 

Appartement  65 

Gedeelde woning 48 

Centrum (SamuSocial, klein kasteeltje,…) 24 

Kamer 23 

Kraakpand 7 

Studio 5 

Opvanghuis 4 

Studentenkamer 1 

Sociaal hotel 1 

Ongekend 1 

Elke dag ergens anders 1 
 

Leeftijd moeders 
 

 
 
 

12 – 18 jaar   5 (  2,7%) 

19 – 25 jaar 33 (18,3%) 

26 – 30 jaar 52 (28,9%) 

31 – 35 jaar 50 (27,8%) 

36 – 40 jaar 30 (16,7%) 

41 – 45 jaar 7 (  3,9%) 

46 – 50 jaar    1 (  0,5%) 

50 + jaar*       2 (  1,1%) 

 
* De vrouwen ouder dan 50, zijn twee grootmoeders. Door omstandigheden konden de 
moeders de zorg voor hun kinderen niet (of niet langer) opnemen.  
 

Waar we de voorbije jaren meestal jonge moeders inschreven, zagen we in 2018 een 
nieuwe tendens, m.n. een leeftijdsverschuiving van de (aanstaande) moeders met pieken 
tussen 26 en 35 jaar. 
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5. DEELWERKINGEN 
 

5.1. MATERIELE BIJSTAND VIA MATERIAALBEDELING 
 

Vooraleer men de sociale en culturele behoeften kan aanpakken moeten de primaire 
ingevuld worden!!! 
 

Enkele bemerkingen bij het lezen van onderstaande tabel: zoals eerder vermeld bevat een 
geboorte- of kledingpakket elk minimum een 25-tal items. Ook een goed gevulde 
boekentas bevat heel wat items. Er werd dus zeer veel materieel geschonken, aangekocht 
en vervolgens gesorteerd en verpakt alvorens onze doelgroep het in handen kreeg.  
 
 

 

Item 
 

 Families 
 

Noodhulp 
 

Aantal 2018 
 

 

 
 

Aantal 2017 

Geboortepakketten 20 164 184  221 

Voeding (opvolgmelk in poeder) 383 0 383  514 

Voeding (andere) 100 0 100  122 

Luierpakketten 906 0 906  1.230 

Kleine babyartikelen 742 10 752  668 

Grote babyartikelen 214 43 257  264 

Kledingpakketten 894 512 1.406  1339 

Aparte kledingstukken/schoenen 3.210  367 3.577  2.797 

Bed- en waslinnen 992 17 1.009  1.160 

Verzorging/onderhoudsproducten 6.997 0 6.997  6.653 

Schoolgerief & leesboeken 1.691 158 1.849  1.282 

Speelgoed 1.362 200 1.562  1.229 

Allerlei 433 0 433  416 

Totaal 17.944 1.471 19.415  17.895 
 

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/of 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. 
 

“TERUG NAAR SCHOOL” is onze jaarlijkse actie om elk kind een goede start te geven bij 
aanvang van het nieuwe schooljaar. Naast kleinere giften aan schoolmateriaal van scholen 
en bedrijven konden de kinderen genieten van een prachtige donatie van Disney, de Rotary 
Club Coudenberg en van Danneels uit Brugge. Alle beetjes hielpen want we hebben heel 
wat boekentasjes moeten vullen. 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 niets van materieel bedelen 
aan de kinderen. De sociale ongelijkheid begint in ons land met de plaats waar je als kind 
opgroeit en schoolloopt!   
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Zonder het gedoneerde materieel zouden we geen concrete materiële hulp kunnen 
aanbieden. In naam van alle kinderen en moeders van harte BEDANKT! 
 

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, De Helpende Hand, spullenhulp, asielcentra, 
crêches, daklozenwerkingen of andere aanverwante instellingen. Zo gaat er niets 
verloren! 

2. NASCI heeft nog nooit materieel aangekocht met subsidiemiddelen.  
 
 

                   
 
 
 

5.2. 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 hulpverlenings-
landschap. De drempel om hulp te vragen ligt vaak bijzonder hoog. NASCI wil dit probleem 
aanpakken.  
 

De vragen die we bij NASCI krijgen zijn heel gevarieerd. Deze kunnen gaan over brieven 
zoals bijvoorbeeld de belastingbrief, over schuldbemiddeling, over huisvesting, 
kinderdagverblijf, sportclub en meer …. Vaak komen er tijdens het intakegesprek al 
specifieke vragen naar boven waarvoor een verder diepgaand gesprek nodig is. De moeder 
krijgt een afspraak om 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. 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 aan elk 
individu. 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! Ons sociaal 
infopunt had dit jaar 74 korte of langdurige cases om op te volgen. 
 

Om drempels te verlagen nodigen we op regelmatige basis andere organisaties uit tijdens 
de wekelijke Mama’s Club. Zo kunnen de moeders ongedwongen kennis maken met 
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andere interessante organisaties waar ze een beroep op kunnen doen. Zo maakten onze 
moeders in 2018 bijvoorbeeld kennis met organisaties zoals ‘vzw In Brussel’, ’Groep Intro’, 
‘HOBO’, ‘A Place to Live’, …. 
Af en toe bezoeken we samen met de moeders ook andere organisaties. We gingen in 
groep naar de Nederlandse les bij HOBO, naar Baboes, naar Huis der Gezinnen, naar het 
Huis van de Vrouw in Schaarbeek en naar Ketmet in Anderlecht. We horen nadien vaak dat 
de moeders, eens ze de weg weten, regelmatig terugkeren. Dat horen we graag!  
 

             
 

Heel veel vragen zijn en blijven gericht op het invullen van basisbehoeften zoals 
bijvoorbeeld het zoeken naar kinderkleding en babymaterieel, taalcursussen, crèches, 
voedselhulp en/of onderdak. Zo komt de vraag om mee te zoeken naar noodopvang vaak 
terug. 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, zeker voor mensen zonder papieren. Dit verplicht 
moeders om dan toch bij de gewelddadige partner te blijven of te blijven wonen in 
barslechte omstandigheden. In dit soort situaties voelen we ons vaak heel machteloos. 
 

Gelukkig kunnen we ook heel wat kansen geven bij NASCI. Bijvoorbeeld wanneer een 
moeder dankzij ons een kinderdagverblijf 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. De zoektocht naar kinderopvang 
werd sinds vorig jaar een stuk makkelijker. NASCI maakt deel uit van het lokaal loket 
kinderopvang in Brussel, van vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel en dit als 
intermediaire partner. Dit houdt in dat NASCI mee de brug helpt slaan tussen kwetsbare 
gezinnen en kinderopvang. Het is meermaals onderzocht dat kinderopvang een bescher-
mende factor is bij kinderen uit kwetsbare gezinnen. NASCI fungeert hier als spreekbuis van 
haar eigen doelpubliek om zodoende eventuele drempels kenbaar te maken aan het beleid. 
 
 

      
 

NASCI maakt ook deel uit van Huis van het Kind Brussel. Huizen van het kind hebben als 
doel om al die organisaties die op een bepaalde manier bezig zijn met opgroeien en 
opvoeden samen te brengen. Op die manier wordt een Huis van het Kind een 
laagdrempelige organisatie die alle levensdomeinen verbindt én elk gezin de gepaste 
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ondersteuning kan bieden. Via dit partnerschap ontstonden al enkele duurzame contacten 
met partners uit het werkveld. 
 

In de vakanties willen de moeders graag dat hun kinderen kunnen deelnemen aan leuke 
activiteiten of kampen. Twee maanden vakantie is ontzettend lang wanneer je in een 
kleine, vaak niet zo veilige en ongezonde, woonst leeft. Wanneer de kinderen een week 
kunnen deelnemen aan een vakantiekamp is dit zowel voor ouder als kind een ware 
verademing. Binnen het sociaal infopunt zoeken we daarom regelmatig naar betaalbare 
kampen of vakanties voor onze gezinnen. 
 

We hechten ook 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, omdat we hier rekening willen houden met de 
context waarin het kind opgroeit. NASCI organiseerde dit jaar ook een vorming over 
meertalig opvoeden om ouders te helpen de juiste taalkeuze te maken voor de opleiding 
en schoolkeuze van hun kind(eren). 
 
 
 

5.3. MAMA’S CLUB 
 

De “Mama’s Club” is sinds 13 jaar een vaste waarde bij NASCI. Onze wekelijkse 
ontmoetingsnamiddag is voor ons doelpubliek een lichtpuntje aan de horizon waar ze even 
hun zorgen kunnen vergeten en de dagelijkse sleur doorbreken. Het is een activiteit die 
zowel opvoedingsondersteunende als ontspannende doelstellingen combineert. Het geeft 
moeders de gelegenheid om tijd aan zichzelf te besteden én de gelegenheid om bij te leren. 
Daarenboven biedt het hen de mogelijkheid om een nieuw sociaal netwerk uit te bouwen 
en zo het eigen sociaal isolement te doorbreken. 
 

We nodigen alle moeders en hun jongste (niet schoolgaande) kinderen uit om deel te 
nemen aan een goed omkaderde en laagdrempelige activiteit. Tijdens de schoolvakantie 
zijn ook de schoolgaande kinderen welkom en breiden we de activiteiten uit met 
aangepaste activiteiten naargelang de leeftijdsgroep die zich aanbiedt.   
De Mama’s Club wordt elke donderdagnamiddag georganiseerd en biedt naargelang de 
week verschillende activiteiten aan.   
 

September 2018 hebben we het hele concept van onze Mama’s Club grondig bijgestuurd. 
Zo werden de openingsuren van onze damesboetiek verschoven van donderdagnamiddag 
naar dinsdag- en donderdagvoormiddag tijdens de materiaalbedelingen. Door het 
wegvallen van het boetiekbezoek kwam er ruimte vrij om de mama’s allerlei activiteiten 
aan te bieden die meer zingeving konden geven aan een leuke namiddag uit. De Mama’s 
Club werd aldus in een hipper en actueler jasje gegoten.   
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Wekelijks werken we nu binnen vier thema’s, m.n. → 
 

Café Beauté 

Een namiddag waarin we de vrouwen écht verwennen. Zo werden er nagels verzorgd en 
gelakt, werd er haar gestyled, maakten we met de mama’s een huidscrub en een 
verzorgend aangezichtsmasker, konden ze bij een gediplomeerde masseuse (een van onze 
vrijwilligers) terecht voor een nekmassage, werden er verzorgingsproducten en 
parfumstaaltjes verdeeld en uitgetest, wenkbrauwen geëpileerd, handmassages gegeven 
enz.  Een aantal van onze mama’s zijn professionele schoonheidsspecialistes en/of kapsters 
en werkten actief mee om van deze namiddagen een succes te maken, ze gaven make-up 
sessies en tips. 
 
 

Café Cultuur 

Tijdens deze namiddagen stimuleerden we de moeders om al vroeg te beginnen met 
voorlezen voor hun baby’s. Ze leerden dat voorlezen veel voordelen heeft. Zo worden 
baby’s en kinderen gestimuleerd in hun taalontwikkeling omwille van het horen van een 
grotere woordenschat en een complexere taal. Het kind leert gewoon ook nieuwe dingen. 
Voorlezen prikkelt de fantasie en het concentratievermogen, maar ook de sociaal 
emotionele vaardigheden. Moeilijke kinderen krijgen tijdens het voorlezen positieve 
aandacht. Ook op latere leeftijd is voorlezen aan je kind gezellig en gewoonweg leuk.  Onze 
moeders kregen boekjes, aangepast aan de leeftijd van hun kindje, mee naar huis om alvast 
direct te kunnen oefenen.   
Ook puzzelen, gezelschapsspelletjes, knutselen en kleuren krijgen extra aandacht tijdens 
deze namiddagen. In september werden er bijvoorbeeld schoolboeken gekaft. 
 
 

Café Manger 

Deze namiddagen waren altijd een succes. In september werkten we rond de gezonde 
brooddoos en leerden we de moeders gezond broodbeleg te maken dat we daarna samen 
opsmulden. Op 6 december bakten we speculaas, en wanneer er jarigen waren werden er 
al eens pannenkoeken, beignets, wafels of appeltaart gebakken en natuurlijk ook samen 
opgesmuld. Vanuit het samen koken en eten aan tafel ontwikkelden zich spontane 
gesprekken en heerste er ook een erg gezellige sfeer. Er werden goedkope doch voedzame 
recepten uitgewisseld en regelmatig werd er in het kader van gezonde voeding ook verse 
fruitsla gemaakt.  Het belang om obesitas bij kinderen te vermijden kwam meermaals aan 
bod. 
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Café Couture 

De moeders konden op deze namiddagen zelf verstelwerk meebrengen van thuis. Een 
vrijwilliger gaf individuele brei- en haakles, knopen werden aangenaaid, gordijnen werden 
omgestikt of getransformeerd tot tafelkleedje…. 
 

Toch hielden we tijdens deze namiddagen, naast die thema’s die de namiddagen 
kleurden, ook vast aan het succes van onze eerder klassieke Mama’s Club-formule. 
Concreet wil dit zeggen dat we naast al deze activiteiten de volgende aspecten een 
belangrijke plaats bleven geven: 
 

✓ Een warm en laagdrempelig onthaal waar gezelligheid troef is. 
✓ Een luisterend oor bieden en de mogelijkheid om een gesprek te voeren in alle 

vertrouwen en discretie met iemand van het team of met één van onze vrijwilligers. 
✓ Sociale contacten bevorderen in een aangename sfeer met een hapje en een 

drankje.  
✓ De allerkleinsten de ruimte geven om heerlijk te ravotten onder pedagogisch 

toezicht. 
✓ Opvoedkundige begeleiding en doorverwijzing aanbieden waar nodig. 
✓ Gelegenheid geven tot kennismaking met gastsprekers van andere organisaties die 

hun organisatie komen voorstellen. 
✓ Baby’s en peuters laten genieten van een heerlijk badje voorzien van alle comfort 

samen met hun moeder en/of onder deskundige begeleiding.  
✓ Deelnemen aan een ontspannende yogasessie. 

 
 

Met ons aanbod geven wij opvoedingsondersteuning en versterken we de moeders door 
hun vaardigheden te stimuleren zodat zij zelfredzamer kunnen worden. Kortom we 
ondersteunen daar waar het nodig of gewenst is, gewoon omwille van de positieve 
invloed die het op hun draagkracht heeft.  
 

Opvoedingsondersteuning wil niet alleen “veranderen’’ maar uiteraard ook “erger 
voorkomen’’ en dus preventief tewerk gaan en dat werpt zijn vruchten af. 
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 
thuishaven is. Sommige moeders die in 2006 ingeschreven werden komen trouwens nog 
regelmatig langs om ons te vertellen hoe het met hen gaat.     
  
In 2018 organiseerden we 38 “Mama’s Clubs” met in totaal 1509 participanten.  
Dat zijn er een beetje minder in vergelijking met 2017 wat o.a. te wijten is aan onze sluiting 
gedurende de renovatiewerken van onze kelderverdieping. 
 

Vrouwen    →        563 deelnemers (waarvan 133 unieke) 
Kinderen    →        542 deelnemers 
Personeelsstaf                →        250 personeelsleden 
Vrijwilligers                    →        163 vrijwilligers 
Badjes                  →   90 badjes 
Yoga                  →          40 deelnemers 
Mama’s Boetiek   →         223 deelnemers 
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De groep 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 (15 %) en moeders die na hun jaar inschrijving nog steeds 
langskomen (10 %). We merken bij de drie categorieën dat steeds meer moeders nood 
hebben aan sociaal contact en een aangename, veilige en warme omgeving. Eenzaamheid 
is de oorzaak in dit verhaal. Het gevoel nergens bij te horen of gehoord te worden. 
 
 

 
 
 

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 en betrekken wij hen actief bij het 
samenstellen van ons activiteitenaanbod en onze werking. De meest voorkomende 
thema’s die tijdens de ‘Mama’s Club’ in 2018 aan bod kwamen waren deze: 
 

- de problematiek rond de regularisatieprocedure (stress, angst, 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, miskraam, zwangerschapstekens, uitleg  
  zwangerschapstest, het gebruik van een tampon; 
- gezonde voeding voor kinderen: het belang van een goed ontbijt, verse soep en   
  groentepap, fruitsla en fruitpap, …. Ook de bereiding en wanneer je ermee mag beginnen; 
- het tekort aan kinderopvang in Brussel, kinderdagverblijf of school zoeken; 
- advies rond allerlei financiële administratie: facturen, schulden, uitstel van betaling  
  vragen, een afbetalingsplan opstellen, alimentatie, openen van bankaccount…; 
- borstvoeding (overgang op flessenvoeding, stoppen met borstvoeding; melkproductie  
  stimuleren, afkolven, …); 
- algemeen welzijn: gewichtstoename, vermageren en stress;      
- leren hoe 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, huur- 
  problemen, sociale woning of andere woonst zoeken, opvangcentra, uitzetting, …); 
- gezondheidsproblemen moeder (slaapproblemen, rugpijn na bevalling, uitblijven van  
  menstruatie, voorweeën, soa’s, borstkanker, hartproblemen..); 
- gezondheidsproblemen kind (brandwonden, pukkeltjes, koorts, overgeven, krampjes,  
  vaccinatie, uitblijven stoelgang, reflux, babyacné, plat achterhoofd, navelbreuk, “Sudden  
  Infant Death Syndrome” (Wiegedood), autisme, besnijdenis jongens en meisjes, …); 
- persoonlijke en emotionele ontwikkeling (opkomen voor zichzelf, krachten, rouw, stress,  

75%

15%
10%

Deelnemers Mama's club 2018
ingeschreven deelnemers

nooit ingeschreven
deelnemers -enkel voor
sociaal contact

Ex-cliënten
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  ziekte, ontbreken van rechten, relatieproblemen, echtscheiding, schulden, partner- 
  geweld, wanneer best een wijkagent opbellen,  …) 
- de werking van NASCI zelf (hoe inschrijven, wat kan NASCI voor de moeders betekenen, 
  vormingen, wat na einde inschrijving, activiteiten, uitstappen, vrijwilligerswerk); 
- opvoedingsproblemen (straffen en belonen, hechting, …). 
 
 
 

5.4. MEDICONSULT 
 

Onze medische eerstelijnshulp en gezondheidspreventie “MEDICONSULT” is sinds 2016 
een vaste waarde geworden binnen onze werking.  
 

Cijfers tonen aan dat mensen die in armoede leven vaker sukkelen met hun gezondheid. 
Door een ongezond voedingspatroon en een slechte leef- en werkomgeving worden ze 
gemakkelijker ziek. Het is voldoende bewezen dat de dagelijkse stress en de materiële 
beperkingen van een leven in armoede doorwegen op iemands lichamelijke en geestelijke 
gezondheid.    
 

Mensen in armoede voelen zich over het algemeen ook minder goed, kampen meer met 
depressies, angsten en slaapproblemen. De mentale kostprijs van armoede is enorm. Voor 
wie het met weinig of geen financiële middelen moet stellen, en bijvoorbeeld niet op de 
hoogte is van het bestaan van een “medische kaart”, blijft ook de betaalbaarheid van de 
zorg een knelpunt. Ook de drempel voor toegang tot specifieke gezondheidszorg blijft een 
knelpunt voor wie in armoede leeft. De afstand tussen patiënt en hulpverlener wordt 
hierdoor enorm groot. Daar spelen we bij MEDICONSULT op in. Onze verpleegkundige is 
quasi te allen tijde beschikbaar om efficiënt in te spelen op heel wat vraagstukken over 
ziekte en gezondheid.              
 

Daar bovenop staat vast dat zwangerschap en geboorte veel moeders nog kwetsbaarder 
maakt op sociaal- economisch 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. Onze moeders vallen zo vaak overal door de mazen van het net.  
Armoede is voor onze moeders en baby’s de belangrijkste oorzaak van risico’s die met de 
zwangerschap gepaard gaan. Sommige moeders hebben op 6 maanden zwangerschap 
nog geen enkele dokter van dichtbij gezien.  
 
 

Status moeder bij inschrijving  JA NEEN 
   

Gebruikt contraceptie  70 107 

Zwanger  7 170 

Gaat met kind naar Kind en Gezin of ONE  168 9 

 
 

Voorlichting en preventie spelen binnen een goede gezondheidszorg een zeer grote rol. 
Dankzij een subsidie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft NASCI 
een eigen verpleegkundige in huis en dat maakt dat we vrij kort op de bal kunnen spelen. 
Vragen naar bijkomende vorming en/of voorlichting rond een bepaald medisch thema 
worden zo vlug mogelijk ingevuld volgens de noden van de doelgroep.  
 

In de eerste plaats werken we vaak met zwangere vrouwen en met moeders die net 
bevallen zijn.  
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Vandaar dat MEDICONSULT focust op de specifieke aspecten van het zwanger zijn en de 
problemen die kunnen ontstaan na de geboorte, zowel voor de moeder als voor het kind.  
Aanstaande of jonge moeders die worden doorverwezen leven allemaal onder de 
armoedegrens. Meer nog, ze leven in “diepe” armoede. De stap naar een arts voor een 
klein medisch probleem, of gewoon zelfs contraceptie is dan vaak (TE) groot gezien dit 
altijd een financieel plaatje met zich meebrengt aan medicatie, verzorging of ingreep. Vaak 
negeren zij de symptomen omdat ze het ergste vrezen, met als gevolg dat het risico op 
verergering van de situatie en/of de kans op complicaties aanzienlijk groter wordt. 
MEDICONSULT kan soms net dat duwtje in de rug zijn om de weg naar een al dan niet 
gespecialiseerde of reguliere hulp sneller te vinden. 
 

Onvoorziene zwangerschappen zijn ook vaak het gevolg van armoede of onwetendheid, 
wat de situatie er niet op verbetert. Het thema contraceptie wordt daarom ook regelmatig 
aangekaart. Zowel individueel als in groep en binnen een specifieke vorming.  
 

Sommige situaties zijn erg schrijnend. Zo willen heel wat moeders graag borstvoeding 
geven, maar kennen ze de weg naar ondersteuning van een professionele vroedvrouw aan 
huis niet. M.a.w. de wil is er wel, maar de moeders geven het soms op omdat ze niet weten 
waar ze terecht kunnen. Ze starten noodgedwongen met (dure) poedermelk en werken 
zich daardoor weer in een nog moeilijkere financiële positie. Hier kan MEDICONSULT een 
rol spelen in het geven van advies, het effectief aanleren van de borstvoedingstechnieken, 
het ondersteunen en aanmoedigen van de moeder en het doorverwijzen naar meer 
gespecialiseerde hulp indien nodig. Kortom MEDICONSULT zoekt samen met de moeder 
naar oplossingen en tracht er te zijn als steun in de moeilijke momenten waarin moeders 
er helemaal alleen voor staan en door omstandigheden niet kunnen rekenen op de raad 
van een zus, tante of grootouder…. 
 

                           
 

Gezien de intieme en delicate aard van de onderwerpen is het belangrijk met de moeders 
een vertrouwensband op te bouwen. De verpleegkundige is ondertussen een bekend 
gezicht bij NASCI. Moeders kunnen, als er vraag is naar privacy, een consultatie in het 
medisch kabinet met de verpleegkundige krijgen. Dat is zeker ook nuttig bij ingewikkeldere 
problemen waar meer tijd voor moet worden vrijgemaakt.  
Daarnaast kan elke moeder, met al haar zorgen en vragen rond haar gezondheid en die van 
de kinderen bij onze “medische” stafmedewerker terecht. Op elk ogenblik dat de moeder 
een bezoek brengt aan NASCI, bijvoorbeeld tijdens de noodhulp, de bedeling, de Mama’s 
Club of tijdens een vorming, kan daar onmiddellijk op ingegaan worden. Er zijn geen 
wachttijden! Een kind met een ernstige luieruitslag of koorts kan en hoeft niet te 
“wachten” op een afspraak morgen of volgende week. Onmiddellijke hulp is aanwezig.  
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Heel directe communicatie van mens tot mens is, om de weg te ruimen voor meer 
informatie, van prioritair belang in onze manier van werken. Daarom gebeuren de meeste 
gesprekken informeel, tijdens de bedeling, tijdens de Mama’s Club of een activiteit. 
Sommige moeders komen ook gewoon aan de deur bellen als ze een vraag of probleem 
hebben, gewoon omdat ze weten dat we er voor hen zijn als ze ons nodig hebben.  
 

Thema’s die het vorige jaar aan bod kwamen binnen het paramedische luik: 
 

- Gezonde voeding: welke flesvoeding, vanaf wanneer fruitpap, groentepuree?  
- Baby’s met huiduitslag: luieruitslag, baby acné, hoe melkkorstjes behandelen? 
- Borstonderzoek bij zwangere/lacterende vrouwen en borstvoeding: stimuleren om 
  gezondheids- en economische redenen, tips en tricks, hulp bij problemen, advies bij 
  afbouwen, … . 
- Flesvoeding: welke melk (cfr arts Kind en Gezin) 
- Contraceptie en seksuele voorlichting: bedelen van condooms, in vraag stellen van 
  kinderwens, overleg welke contraceptie het beste past bij de moeder, doorverwijzen  
  naar een gynaecoloog, tussenkomst in contraceptie indien de moeder dit echt niet kan 
  betalen… . 
- Koorts bij baby of moeder: temperatuur nemen, wanneer een koortswerend middel  
  geven en wat te nemen, wanneer echt zorgen maken, wanneer naar de dokter? 
- Bovenste luchtweginfecties: aanhoudend en /of nachtelijk hoesten, neusverkoudheid,  
  neusreiniging bij baby’s, oorpijn … . 
- Slapen: moeilijke slapers, wat is een goed slaapritueel? 
- Tandhygiëne: vanaf welke leeftijd, belang van tandjes poetsen, techniek. 
- Zwangerschap: zwangerschapstest, wordt de mama gevolgd door een arts of vroed- 
  vrouw, alert maken op eerste tekenen van arbeid, info over bevalling, voorlichting rond  
  gezondheid en preventie tijdens de zwangerschap, info over miskraam en abortus. 
- Vaccinaties: vorming rond het belang ervan, checken of het kindje gevolgd wordt  
  door Kind en Gezin of ONE.  
- Hygiëne: belang van handhygiëne bij infecties, sterilisatie van flesjes, gebruik tampon. 
- SOA: risicogedrag bespreken, preventie, doorverwijzing voor screening, bedelen van 
  condooms. 
- Motorische ontwikkeling: vragen over gewicht, wegen baby/moeder, wanneer starten 
  met het dragen van (juiste maat) schoentjes. 
- Kleine wondzorg en bloeddruk nemen van moeders: inspectie wonde keizersnee en info 
  rond hoe zelf verder verzorgen, verwijderen van een achtergebleven ingegroeid nietje 
  op sectiowonde,... . 
- EHBO: wiegendood, verslikking, verstikking. 
- Familiaal geweld en druk: ondersteuning van vrouwen die in aanraking kwamen met  
  partnergeweld, verkrachting of vrouwelijke genitale verminking en doorverwijzing naar 
  gepaste instanties indien gewenst. 
 

Samengevat kunnen we stellen dat MEDICONSULT de moeders, die het financieel en/of 
sociaal moeilijk hebben, tracht te helpen om hun weg te zoeken binnen de gezondheids-
zorg. De drempel is vaak nog veel te hoog. Het verschil in taal en gewoonten en de 
scholingsgraad maakt dat moeders ons systeem binnen de gezondheidszorg niet of 
nauwelijks begrijpen. Ze zijn bang van vooroordelen en er is uiteraard een grote 
cultuurkloof. MEDICONSULT kan door het laagdrempelige basiswerk net dát duwtje in de 
rug geven dat ze nodig hebben om de juiste weg te vinden naar een menswaardige 
basisgezondheidszorg die toegankelijk is voor iedereen.  
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We zijn ervan overtuigd dat de aanpak van MEDICONSULT een moeder op die manier in de 
toekomst zelfstandiger maakt om medische hulp te zoeken. Want naast alle andere 
moeilijkheden die moeders ondervinden in hun leven, beseffen we bij NASCI dat zeker ook 
zonder sociale bescherming het leven een ware loterij is, waar het in wezen een basisrecht 
zou moeten zijn voor iedereen. 
 

Dankzij de subsidie van de GGC en bijkomende sponsoring konden we medische benodigd-
heden zoals fysiologisch serum om neusjes te spoelen, zalf voor luier eczeem, zwanger-
schapstesten, anticonceptiva, pijnstillers, anti-koortsmiddelen, een bloeddrukmeter en 
zelfs eventuele honoraria (in uiterste nood) aan de moeders en kinderen aanbieden.  
 

MEDICONSULT in cijfers → 
 

Moeders met financiële hulp 2018 

Fedasil     8 

Medische kaart door het O.C.M.W. uitgereikt  133 

Mutualiteit    23 

Geen    13 

 

Handeling 2017 2018 
 

Verpleegkundige  handeling  213 234 

Advies en/of gesprek met moeder 347 382 

Doorverwijzing 35 33 
 
 
 
 

5.5. 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 vrouwen die wegens hun culturele achtergrond een lage scholingsgraad hebben 
is de nood aan informatie groot. Ons doel is hun zelfvertrouwen en hun draagkracht te 
vergroten zodat ze hun kinderen betere kansen kunnen bieden voor hun toekomst. Veel 
van onze vormingen hebben een opvoedkundig thema. 
 

Vorming geven aan onze hulpbehoevende (kans)arme moeders is wel geen evidente zaak. 
De moeders hebben soms gewoon te veel zorgen of ze leven nog steeds in een ander ritme 
dan het onze. De motivatie om deel te nemen weegt vaak niet op tegen de praktische 
organisatie om tot bij NASCI (op tijd) te geraken.  Het blijft voor het team een tijdrovende 
opdracht om de moeders te stimuleren deel te nemen en ervoor te zorgen dat zij die 
ingeschreven hebben, ook effectief komen opdagen.  
 

Zo proberen we heel wat drempels weg te nemen door te voorzien in kinderopvang 
gedurende de vorming en zoeken we naar oplossingen om de transportkosten zo laag 
mogelijk te houden. We zijn dankbaar een trouwe sponsor te hebben die deze 
vervoertickets sponsort. Toch blijkt het voor velen geen eenvoudige taak om ’s morgens 
‘met het gebruik van het openbaar vervoer’ op tijd op de vorming te geraken.  
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Voor de vroege deelnemers staat er steeds een koffie en een ‘versnapering klaar’, een 
warm onthaal zorgt voor meer motivatie. 
 

Studies hebben uitgewezen dat leven in een grootstad zoals Brussel voor 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 belangrijk meer dan alleen een individu in de massa te zijn.  
Elke keer zorgt de aanwezigheid van verschillende culturen voor interessante uitwisseling 
over thema’s zoals de positie van de vrouw, opvoeding of relaties. 
 

De moeders die deelnemen aan de vormingen zijn vaak jonge (en onervaren) moeders die 
meestal geen familie of sociaal netwerk hebben om advies en raad te geven over allerlei 
levensvragen of opvoedingsproblemen. De opvoedingswaarden en -normen zijn ook vaak 
anders dan deze van onze Westerse wereld. Daardoor zijn de rechten van het kind niet 
gekend of worden ze anders geïnterpreteerd.  
 

De thema’s van de vormingen worden bepaald aan de hand van de veel voorkomende 
vragen en gesprekken met de moeders. Zo krijgt ons doelpubliek inspraak en participeren 
ze actief aan de programmering, hetgeen een psychologisch voordeel oplevert. Zich 
betrokken en gehoord voelen werkt enorm motiverend.  
 

We volgen twee aparte sporen in ons vormingsaanbod; enerzijds bieden we maandelijks 
een vorming aan waaraan elke geïnteresseerde kan deelnemen en anderzijds bieden we 
op jaarbasis een intensiever traject aan voor een vaste groep deelnemers, m.n. “Mama’s 
Power”. 
 
 

Algemene vormingen in 2018 

 

In het totaal namen 157 deelnemers deel aan de 13 workshops betreffende de algemene 
vormingen. Hierbij een overzicht → 
 

19/01   Meertalig opvoeden – HOPON - Lyn Thielemans - 13 deelnemers (d.) 
09/02  Administratie – CAW - Witske Van Gils - 13 d. 
23/02   Tradities en gezondheid – GAMS - Jessika Tatout - 15 d. 
09/03  Budgetbeheer - CAW - Witske Van Gils - 15 d. 
23/03  EHBO bij kinderen - ERASMUS HOGESCHOOL – studenten - 16 d. 
20/04  Samen spelen - HOPON - Lyn Thielemans - 12 d. 
27/04  Zieke kinderen deel 1 - NASCI – Regine Tierens - 18 d. 
22/06  Peuterpuberteit - HOPON - Lyn Thielemans - 15 d. 
27/07   Zieke Kinderen deel 2 - NASCI - Regine Tierens - 7 d. 
12/10  Multimedia bij kinderen - HOPON - Lyn Thielemans - 10 d. 
16/11   Voorlezen voor kinderen - HOPON - Lyn Thielemans - 10 d. 
07/12   Vaste voeding - Erasmus Hogeschool - studenten verpleegkunde - 5 d. 
21/12   Slaap/slaaphygiëne - Erasmus Hogeschool - studenten verpleegkunde - 8 d.  
 

Een aantal workshops wordt georganiseerd in samenwerking met studenten 
Verpleegkunde en Vroedkunde. Voor deze toekomstige hulpverleners is dit de ideale kans 
om kennis te maken met kwetsbare gezinnen.  



 

47 

Het doel van deze samenwerking is studenten meer affiniteit met een toekomstige 
doelgroep te laten ontwikkelen. We zijn blij dat we al twee jaar kunnen rekenen op het 
engagement van scholen en studenten. 

 

 
 
 

Mama’s Power 2018 

 

“I am a strong woman because a strong woman raised me” 
 

In 2009 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.  
 

Elk jaar kan een vaste groep van maximum 15 moeders een langdurig vormingstraject 
volgen bestaande uit activiteiten en workshops waarbij we volgende doelen wil bereiken: 
 

➢ het versterken van het zelfvertrouwen en zelfbeeld; 
➢ informeren, sensibiliseren en motiveren zodat ze op eigen kracht de toekomst van 

hun gezin kunnen dragen;  
➢ 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 telkens in januari start, loopt 
over een periode van één jaar maar kan, op vraag van de deelnemers, worden verlengd. 
Vanaf november gaan de stafmedewerkers op zoek naar nieuwe deelnemers voor dit 
traject. Voor de vormingscyclus van 2019 staat al een nieuwe groep paraat. 
 

De vrouwen zijn vaak bijzonder kwetsbaar en soms ook een beetje onvoorspelbaar. Om 
een vormingstraject te kunnen volgen moeten zij eerst persoonlijke drempels over-
schrijden. Dit vraagt van ons team zeker een specifiek aangepaste didactische begeleiding. 
De invulling van het vormingsprogramma gebeurt volledig in samenspraak en overleg met 
de deelnemers. Zo halen ze er immers het beste uit voor zichzelf. 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. 
 
Sinds de start in 2009 kreeg het vormingstraject professionele ondersteuning van onze 
partner “Citizenne Vormingplus” en dat is tot op heden nog steeds zo. Never change a 
winning team! 
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Het vaste team van NASCI zorgt voor de logistieke en administratieve omkadering (werving 
van de deelnemers, publiciteit, vertalingen, onthaal en kinderopvang).  
De professionele omkadering werd in 2018 geleid door Najila Aloui van Citizenne en Lavina 
Giudice, stafmedewerker van NASCI. 

 

Afgelopen jaar organiseerden we voor het traject Mama’s Power 20 vormingssessies.  
Op het einde van het vormingstraject wordt een feestelijk toonmoment voorzien waar de 
regelmatige deelnemers een certificaat uitgereikt krijgen. In 2018 behaalden 14 moeders 
een certificaat. 
 

                           
 
Een overzicht van het programma “Mama’s Power 2018” → 
 

12/1/2018: Uitleg Mama’s Power → doelstellingen  

• Voorstelling van ‘The Wheel of Life’ → De rode draad doorheen de 
vormingscyclus. The Wheel of life verdeelt het project in verschillende thema’s: 
carrière, fysiek, persoonlijke ontwikkeling, financieel, gezondheid, ontspanning, 
liefde, familie en vrienden 

• Deelnemers stellen zich voor → Oorsprong van voornaam 

• Overzicht iconische beelden 2017-2018 (Trump, Macron, MeToo …Enz) 

• Wat is het beste/slechtste van het jaar 2017 

• We sluiten af met een improvisatieoefening 
 

26/1/2018:   

• Intro met vertrouwensspelletjes 

• Rad van het Leven: Brainstormen van woorden die passen bij elk thema 

• Eigen rad personaliseren 

• We sluiten af met improvisatieoefeningen 
 

2/2/2018: 

• Iedere deelnemer tekent zijn persoonlijk rad  

• Wat zijn je doelstellingen in je rad en welke stappen ga je hiervoor ondernemen 
 
 

16/2/2018: 

• Liefde: hoeveel percent van je rad wordt gevuld met liefde 

• Een toelichting over de verschillende vormen van liefde bij de Grieken: EROS, 
PHILIA, PRAGMA, LUDUS, PHILAUTHEO en AGAPE 

• Zelfportret over het liefdesparcours van de deelnemers 
 

2/3/2018: 

• We starten de workshop met energetische oefeningen om te ontwaken  
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• Werken rond talenten, wat zijn mijn talenten. Kiezen uit afbeeldingen met 
verschillende vormen van talenten en het verwoorden van eigen talenten 

• We sluiten af met improvisatieoefeningen 
 

16/3/2018: 

• Theesalon xxl ‘De Vrouwenlente’: activiteit georganiseerd door Citizenne Vormings-
plus in samenwerking met G.C. De Kriekelaar en de Gemeente Schaarbeek. 

• Monoloog: ‘Hij, op zijn witte paard!’ is een theatermonoloog die de sterkte toont 
van vrouwen, gevangen in een vicieuze cirkel. Performance door Layla Önlen (regie: 
Hüseyin Umaysiz) met nabespreking en ontbijt.  

• Dansatelier -> Oriëntaalse dans. 
 

30/3/2018:  

• Wie is de perfecte partner, welke eigenschappen zijn belangrijk voor me. 
 

13/4/2018:  

• Geweld en de vele gezichten ervan  
 

4/5/2018:  

• Geweldloze communicatie 
 

18/5/2018:  

• Behoeftes, welke behoeftes zijn belangrijk voor me. 
 

1/6/2018:  

• Gevoelens, gevoelens uiten, nuanceren van gevoelens. De culturele verschillen in 
gevoelens. 

 

29/6/2018:  

• Bezoek van het Brussels parlement. 
 

7/9/2018:  

• Terugkommoment na de zomervakantie. Voorbereiding toonmoment n.a.v. het 
feest “15 jaar NASCI” 

 

5/10/2018:  

• Uitwisseling verkiezingskoorts → toelichting werking politieke partijen in België + 
organisatie van de verkiezingen. 

 

19/10/2018:  

• Slampoëtrie met Joy, rijmoefeningen, het neerschrijven van een eigen tekst 

• Cirkel van Liefde, Talenten, Waarden → Vertrekkende vanuit deze drie cirkels gaan 
de moeders een “Slampoëtrie” maken. 

20/10/2018:  

• Uitstap naar Bokrijk 
Het is ondertussen een jaarlijkse traditie dat er tijdens de zomermaanden een 
uitstap wordt georganiseerd. Dit jaar zijn we op vraag van de moeders uit Brussel 
weggetrokken. We zijn met de trein naar het openluchtmuseum Bokrijk gereisd. Dit 
was voor de moeders een hele ervaring. Voor de meesten was het zelfs de eerste 
keer dat ze gebruik maakten van de trein. Het openluchtmuseum was voor hen een 
aangename kennismaking met de geschiedenis van het dagelijks leven van de 
Belgische bevolking.  
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Ze vonden dat er veel gelijkenissen zijn tussen de tradities en dagelijkse levensgewoontes 
van onze voorouders vroeger en die van hen nu. 
 

         
 

9/11/2018:  

• Voorbereiding Opendeurdag (verder uitwerken van de gepersonaliseerde teksten) 
 

30/11/2018: 

• Voorbereiding Opendeurdag (leren een tekst voor een publiek voor te dragen) 
 

1/12/2018: 

• Feestelijke Opendeurdag 15 jaar NASCI 
 

             
 

14/12/2018:  

• Eindfeest: we sluiten het project af met een feestelijke maaltijd. Na de lunch worden 
de certificaten officieel uitgereikt. 

 

Naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van onze organisatie, hebben de vrouwen onder 
begeleiding van de Brusselse professionele slam-artiest Joy, ieder een individuele poëzie-
tekst geschreven in de stijl van de hedendaagse hippe “slampoëtry”.  
 

De teksten zijn vaak ontroerende getuigenissen over de moeilijkheden en emotionele 
beproevingen die ze de voorbije jaren hebben ondergaan. Het neerschrijven en delen van 
deze gevoelens voor een groot publiek heeft een therapeutisch effect gehad op de 
moeders. Door deze teksten te delen, toonden ze aan dat ze durfden praten over hun 
ervaringen. Sommigen hebben zelfs hun ‘maatschappelijk kritisch zijn’ durven uiten. Ze 
hebben een heel persoonlijk en emotioneel parcours afgelegd tijdens de trajectvorming en 
daar mochten ze met rede fier op zijn. Het publiek was tot de tranen toe bewogen door 
hun teksten. 
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Een kleine passage uit een slampoëtry van een deelneemster: 
 

Dans la vie, j’ai connu beaucoup de difficultés. 
Je ne pouvais pas apprendre à mes enfants, 

parce que moi-même j’étais encore un enfant. 
Je n’avais pas d’expérience. 

Je ne connaissais pas beaucoup la vie, 
mais j’ai eu la chance de partir en Belgique. 

Dans ce pays j’ai beaucoup appris. 
Depuis 2016, je sens que je grandis. 

Au début, c’était quandmême difficile. 
Certains de mes enfants sont restés au pays. 

Mais après j’ai découvert NASCI. 
J’étais enceinte et je me suis fait des amies. 

Quand j’ai des problèmes, elles sont présentes. 
Elles m’aident pour la crèche et les vêtements, 

et plein d’autres choses. 
Je veux que mes enfants réussissent. 

Que leur vie soit plus facile. 
Sans tristesse ni injustice, 

je veux que mes enfants soient libres. 
 

Vele deelnemers beschouwen de groep van de Mama’s Power als een tweede familie en 
de organisatie NASCI als een plek waar zij en hun kinderen welkom zijn. NASCI is een plek 
waar ze gehoord worden, waar er in hen geloofd wordt en waar er geïnvesteerd wordt in 
de toekomst van hun kinderen en die van hen zelf. 
 

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 en zijn voor hen onbestaande. Plichten 
daarentegen… 
 

Voor hen is het 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 
in, mede gevoed door onwetendheid, gebrek aan opvoeding, opleiding en voorlichting wat 
meestal resulteert in een gebrek aan assertiviteit. Dit alles is natuurlijk niet bevorderlijk om 
problemen allerhande op te lossen.  
De verworven rechten van vrouwen in onze Westerse wereld zijn voor hen bovendien 
helemaal niet vanzelfsprekend. Bijna alle vrouwen van onze doelgroep gaan er bijvoor-
beeld vanuit dat alle vrouwen in de wereld worden uitgehuwelijkt (en zijn besneden) en 
dat liefde niet vrijblijvend is maar een opgelegde keuze. 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 ze te helpen hierin hun 
eigen weg te vinden. 
 

NASCI biedt activiteiten aan die de klemtoon leggen op mogelijkheden, individuele 
vaardigheden, op persoonlijke autonomie en op sociale solidariteit van de deelnemers. 
Dit doen we met aangepaste methodieken, didactisch materiaal en professionele 
begeleiding en omkadering. 
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Het vormingstraject Mama’s Power is een prachtige schakel in het proces naar 
emancipatie. Met kleine stappen (bv: improvisatieoefeningen) 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 en volgens hun eigen noden en wensen in te vullen. Bij de start van 
de Mama’s Power van dit jaar was de groep bij aanvang wat groter, maar enkele moeders 
kregen hun verblijfspapieren en hebben dan meteen de kans gegrepen om 
inburgeringscursussen en Nederlandse lessen te volgen. Dit vinden we uiteraard geweldig. 
 

Vermits we ondertussen al verschillende groepen hebben begeleid kunnen we een balans 
opmaken over de impact van het vormingstraject Mama’s Power. We stellen vast dat 
vrouwen die hebben deelgenomen aan ons traject verdergaan in het leven door 
opleidingen te volgen of actiever naar werk te zoeken. Diegenen die een reeks hebben 
afgerond zetten andere vrouwen ertoe aan zich in te schrijven in de volgende sessies. 
Sommige moeders vragen of ze het daaropvolgende jaar nog verder mogen participeren 
omdat ze de behoefte aanvoelen om nog verder te evolueren. Zolang ze dit nodig achten 
en het mogelijk is mag dat uiteraard. 
 
 
 

5.6. DIVERSE ACTIVITEITEN 
 

Naast de reguliere werking en hulpverlening organiseren we ook andere activiteiten. Vaak 
werken we hiervoor samen met plaatselijke instellingen zoals het G.C De Kriekelaar, het 
Vrouwenhuis van Schaarbeek, vzw HOBO enz. Als we een sponsor vinden is het ook 
geweldig om de moeders en kinderen te kunnen trakteren op een heus uitje met alles erop 
en eraan. 
 

We sommen hierbij enkele activiteiten op → 
 

Jaarlijks vrijwilligersfeest (16 januari) 

NASCI zou niets zijn zonder de hulp van de toegewijde vrijwilligers en leden van haar Raad 
van Bestuur. Het grote aantal families in nood dat bij NASCI over de vloer komt en de 
oneindige aanvoer van materieel dat moet gesorteerd, opgeborgen en herverdeeld 
worden, maken het ons onmogelijk om het werk te klaren met het team vaste personeels-
leden.  
 

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 
aanwezig is, om al de vrijwilligers te bedanken en in de bloemetjes te zetten. Dit is een 
gelegenheid waarbij iedereen even kan bijpraten en genieten van een feestelijk drankje en 
hapje. We vinden het belangrijk onze waardering te tonen voor het harde werk van de 
vrijwilligers. Zij zijn het die NASCI draaiend houden en die het mogelijk maken om de grote 
groep hulpbehoevende moeders daadwerkelijk te helpen. 
 

Spring Festival (28 april) 

Na een eerste succesvolle editie van het SPRINGFESTIVAL in 2016 organiseerde het G.C. De 
Kriekelaar, samen met een dertigtal sociale en culturele organisaties uit Schaarbeek, een 
tweede editie. Het aanbod was gericht naar families met kinderen tot 14 jaar.  
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Op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 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 zaterdag 28 april 2 workshops aan: 

• Muziek maken met de Muziekboom: Een workshop voor baby’s, peuters, kleuters 
en lagereschoolkinderen die samen met hun ouders samen op een creatieve en 
interactieve manier muziek maken.    

• Kindergrime 
 

Daarnaast konden de bezoekers in de ontspanningsruimte van de Mama’s Club genieten 
van een hapje en een drankje en waren er rondleidingen voorzien waarbij een teamlid de 
werking van NASCI toelichtte. Bij NASCI alleen al kwamen er 51 volwassenen over de vloer 
en namen er 50 kinderen deel aan de activiteiten.  
 

     
 

Dag van de kraamzorg (7 mei) 

Tijdens de week van de kraamzorg bracht Expertise Centrum Volle Maan i.s.m. NASCI en 
het Huis der Gezinnen de problematiek van kwetsbare en kansarme gezinnen onder de 
aandacht. De ouders konden deelnemen aan twee workshops die bij NASCI werden 
aangeboden. Tijdens deze workshops werden ze extra in de watten gelegd met een hapje, 
een drankje en voor wie wou een sessie voetreflexologie. 
 

• Workshop “Hoe seksualiteit bespreekbaar maken tijdens een opvoedingskader.”  

• Workshop “Draagdoeken”  
 

Op het einde van de dag kregen de moeders nog een “goodiebag” en een draagdoek 
mee naar huis. 
 

        
 

Bezoek aan Brusselse parken augustus 

Dit jaar hebben we tijdens de warme zomervakantie een bezoek georganiseerd aan het 
Laarbeekbos in Jette. Hieraan namen 10 moeders en 16 kinderen deel.  
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Onze steden raken overbevolkt. De meeste van de door ons begeleide gezinnen wonen in 
zeer slechte omstandigheden of in veel te kleine woonruimtes zonder echte privacy.  
De opvanginitiatieven doen hun best om zoveel mogelijk gezinnen op te vangen in goede 
omstandigheden, maar ook dit is niet altijd evident. 
Vaak is een bezoek aan NASCI even ontsnappen aan de slechte woonomstandigheden. 
Naast het warme onthaal in ons huis willen we de gezinnen ook kennis laten maken met de 
groene longen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
 

De uitstap naar het park was zeer ontspannend en verrijkend.  
De gezinnen konden genieten van de groene oase van het park en de kinderen konden 
ravotten in de speeltuin en waterfonteinen die tijdens de zomerhitte voor de nodige 
verkoeling zorgden. Door hen te begeleiden naar de Brusselse parken hopen we dat de 
gezinnen voortaan zelf het initiatief nemen om meer buiten te komen en te genieten van 
de buitenlucht. 
 

Uitstap Bobbejaanland mede dankzij de vzw De Helpende Hand 

(20 september) 

Dankzij vzw “de Helpende Hand” uit Diksmuide hebben we een dubbeldekker bus, 
volgeladen met NASCI-gezinnen, gelukkig kunnen maken met een uitstap naar 
Bobbejaanland. 67 moeders en kinderen hebben samen met het NASCI-team (als 
begeleiding) een geweldig leuke dag gehad. 
 

 
 

Magic Show (7 november) 

Kansarmen laten participeren aan het culturele leven binnen de context van een hoofd-
stedelijke omgeving zoals Brussel is geen evidente opdracht.  Met middelen van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie en in samenwerking met GC De Kriekelaar tracht NASCI 
hierop een antwoord te bieden met het project “Magic Show”.  
 

De Magic Show is een multicultureel familiefeest voor kansarme en hulpbehoevende 
families uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 

Het feest is ondertussen een jaarlijkse traditie geworden. Het is een leuk evenement waar 
iedereen, maar vooral de kinderen, naar uitkijken. 150 deelnemers van NASCI krijgen een 
onvergetelijke namiddag aangeboden en ook de kinderen van de DADA-werking van GC de 
Kriekelaar worden hierop uitgenodigd. Feit is dat de meeste kinderen nog nooit in een 
theater zijn geweest, evenmin als de begeleidende ouders en/of familieleden. 
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Voor het showaspect kiezen we 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 en beter geschikt, zeker als we rekening wensen te 
houden met de taalkennis en de culturele achtergrond van ons publiek. 
 

Dit jaar viel de keuze op de voorstelling ”Aide-moi” van Che Cirque. Op een komische wijze 
beeldt de acteur samen met een handpop de dagelijkse bekommernissen van het leven van 
een dakloze uit. Er waren zeer grappige scènes maar ook zeer ontroerende fragmenten. 
Met weinig woorden slaagde de voorstelling/acteur erin om een boodschap van solidariteit 
en vriendschap over te brengen. 
Na de voorstelling werden de bezoekers uitgenodigd op een kleine receptie met een hapje 
en een drankje. Bovendien kreeg iedereen een gezonde traktatie aangeboden (een zakje 
fruit). Met dank aan de Limburgse Fruitveiling.  
Omdat het nu eenmaal ook een feest is voor de kinderen kreeg, iedereen ook een zakje 
vol lekkers aangeboden door Chocolatier Elisabeth uit Brussel.  
 

   
 
 

Feest 15 jaar NASCI (1 december) 

NASCI is niet meer weg te denken uit de Brusselse hulpverlening op het gebied van 
kinderarmoede- en sociale armoedebestrijding. Dit is het resultaat van een jarenlange inzet 
voor de meest kwetsbare gezinnen uit de Brusselse samenleving. Op 15 jaar tijd zijn we er 
met onze eerstelijnshulp in geslaagd duizenden gezinnen op materieel en sociaalmaat-
schappelijk gebied te ondersteunen in hun strijd tegen armoede en uitsluiting.  
 

De vzw, die ooit aftastend opstartte met een team bestaande uit één verantwoordelijke 
en één deeltijdse administratieve kracht, biedt vandaag werk aan 9 mensen. We zijn als 
organisatie geëvolueerd van een vzw die enkel materiaal aan hulpbehoevenden bedeelde 
tot een organisatie die er staat en anno 2018 heel wat knowhow en expertise te bieden 
heeft. Dit kan u zelf vaststellen bij het lezen van dit verslag.  
 

15 jaar … dit konden we niet zomaar laten voorbijgaan…. Tijd voor een feestelijke 
opendeurdag om met alle onze sympathisanten, sponsors en overheden het glas te heffen! 
Meer dan 200 mensen kwamen ons feliciteren en beleefden samen met ons een leuke 
namiddag met bubbels en heerlijke hapjes. Zelfs de Sint kwam even dag zeggen. 
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Ter gelegenheid van ons vijftienjarig bestaan vonden we dat het tijd was om een nieuwe 
meter te zoeken die mee haar schouders onder NASCI wil zetten. Roos Van Acker, een 
bekende televisie- en radiofiguur, heeft met veel plezier deze opdracht aanvaard en daar 
zijn we best fier op. 
 

Daarnaast hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze toekomstplannen 

voor NASCI-B voor te stellen in aanwezigheid van onze partner voor deze testfase. Wordt 

vervolgd in het jaarverslag 2019. 
 

     
 

Les Nederlands voor onze multiculturele vrijwilligers 

Sinds midden 2018 geeft Mariet (een lid van onze Raad van Bestuur) elke maandag-
namiddag Nederlandse les aan enkele gemotiveerde vrijwilligers van ons team. Bedoeling 
is hen eenvoudige dagelijkse gebruikswoorden en eenvoudige zinnen aan te leren zodat ze 
ook een basis aan Nederlandse kennis hebben om te communiceren. Zo hebben ze het 
liedje “Ik hou van u” van Stijn Meuris aangeleerd om te zingen op het vrijwilligersfeest in 
januari 2019. 
 

 
 

Extra activiteiten personeel 

Het team blijft investeren in netwerken en bijscholing. Iets wat niet altijd even evident is 
gezien ons drukke werkschema.  
Een kleine greep uit onze activiteiten (in willekeurige volgorde) → 
 
  

Citizenne Coach Café: opbrengst voor NASCI 

Huis van het kind Regiovergaderingen 

Huis van het kind Perinataal netwerk 

Le petit vélo Jaune Overleg mogelijke samenwerking 

Erasmus Hogeschool Studiedag “Kwaliteitsindicatoren” 
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Volle Maan Toelichting “Contraceptiekoffer” 

De Kriekelaar Vergadering Springfestival 

HVV Vorming “werking GDPR privacy beleid” 

Baboes Bezoek met Mama's 

KOL Landen  Presentatie NASCI voor “Music for Life” 

Informant Vorming: Werken met kwetsbare vrijwilligers 

Viva for Life Persconferentie laureaten 2018 

Badje asbl Presentatie NASCI 

Huis van het kind Kick-Off Koala Project 

Europese commissie Infoday 

Aquarelle Overleg 

CKG Sloebernest Bezoek met mama 

Huis van de vrouw Bezoek met mama's 

Huis van het kind Opstart KOALA-project 

CAW Kick-Off crisisnetwerk Brussel 

Ketmet Uitstap & kennismaking Ketmet 

Logo Brussel Infomoment bewegen op verwijzing 

Steunpunt vrijwilligerswerk Brussel 
  

Infosessie wetgeving en verzekering 
vrijwilligersbeleid 

Huis van het kind Overlegvergadering 

OCMW Schaarbeek Overlegvergadering “Artikels 60” 

Maison médical Cassiopée Opendeurdag 

GC De Kriekelaar Evaluatievergadering Springfestival 

A Place to Live Infosessie vakantiekampen 

Foyer Romawerking Vorming team: werken met Roma’s 

Agentschap integratie & inburgering Vorming team: vreemdelingenrecht 

Steunpunt vakantieparticipatie Rondetafelgesprek + wandeling 

Huis van het kind Overlegvergadering 

Groep intro Overleg samenwerkingsmogelijkheden 

Steunpunt vakantieparticipatie Infosessie 

Erasmus Hogeschool Adviescommissie Kwaliteitsindicatoren 

Baboes Uitstap & kennismaking voor de moeders 

Elmer vzw Bezoek Sonja Cassiman 

Logo Brussel Bewegen op verwijzing 

Huis van het kind KOALA-meeting 

Perinataal netwerk Overlegvergadering 

Samusocial Gulledulle Woluwe Bezoek opvang SamuSocial 

Erasmus Hogeschool Studiedag kansarmoede & zwangerschap 

HvHv Perinatale werkgroep 

Huis van het kind Overlegvergadering 

VGC Vorming: Outreachend werken 

Logo Brussel Kleurrijk gezond: terugkomdag 

G.C. De Kriekelaar La place de l'homme : debat 

Huis van het kind Boekstart feest 

Rotary Club Voorstelling werking NASCI 

Lokaal Loket kinderopvang in Brussel Infostandje op netwerkmoment 

Basischool Champagnat Presentatie NASCI 
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Uz Brussel & Riziv Zorgpad voor zwangere vrouwen 

Logo Brussel Lokale antenne bewegen op verwijzing 

Huis van het kind Overlegvergadering 

Sloeberjungle Pannenkoekenslag t.v.v. NASCI 

Warmathon “Music For Life” Deelname loopteam t.v.v. NASCI 

Basischool Champagnat Wintermarkt t.v.v. NASCI 
 
 

                      
             Klaar voor de Warmathon voor Music For Life                       Onze partners voor NASCI-B: Gaya en Yasmina 

 

Rondleidingen en bezoeken 

Onbekend is onbemind! Ook al vraagt het veel tijd van het team, we geven met plezier aan 
iedereen die het wenst een rondleiding. Regelmatig krijgen we deze vraag van bedrijven, 
scholen, 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.  
En terecht… het is fijn om vast te stellen dat deze aanpak werkt. Een persoonlijk bezoek 
blijkt voor NASCI een uitstekende marketingstrategie om mensen warm te maken ons te 
helpen in de strijd tegen armoede. In 2018 hebben we opnieuw ervaren dat zo’n bezoek 
mensen ertoe aanzet zelf bij te dragen en hun omgeving te mobiliseren voor ons goede 
doel. Na een bezoek krijgen wij soms zelfs een mooie gift. 
In 2018 gaven we aan 214 personen een rondleiding. 
 
 
 
 

6. FINANCIELE EN 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, babyspulletjes 
voor de 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 
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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 als 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!  Dank, dank, dank! 
 
 

                               
 

Als teken van onze waardering en dank wensen we onze gulle gevers op een symbolische 
wijze in de bloemetjes te zetten. De nieuwe en verstrengde regels in 2018 op de Privacy 
Wet laten ons niet meer toe om schenkers te vermelden in een extern document, tenzij dit 
gebeurt met uitdrukkelijke toestemming. Wie hiervoor toestemming geeft kan zich 
terugvinden op de sponsorpagina van de NASCI-website. 
 

Hartelijk dank ook aan onze subsidiërende overheden: 
 

                            
 

Mocht ook u zich, na het lezen van dit verslag, 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 in naam van alle kinderen en hun ouders! 
 
 
 

7. BESLUIT 
 

Tijdige ondersteuning, zowel materieel als immaterieel, is noodzakelijk om structurele 
armoede 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, in naam van alle betrokken partijen, iedereen van harte te bedanken. 
Fijn dat jullie er voor ons zijn en dank voor het vertrouwen! De giften, grote of kleine, de 
schouderklopjes, de sympathie en de trouwe onmisbare steun zijn belangrijk.  
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Het is hoopgevend dat (kans)arme kinderen en moeders van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest zo op jullie kunnen en mogen rekenen.  
Bedankt om niet blind te zijn voor de onrechtvaardigheid van armoede. Het kleinste 
wordt groot als je het met liefde doet en soms bezetten die kleine dingen het grootste 
deel van het hart. We hopen dat jullie in de toekomst onze moeders en kinderen in 
gedachten houden. Dat zou geweldig zijn! 
 

Bedankt ook om dit lijvige verslag te doorbladeren. We streven volledige transparantie na 
m.a.w. wie dit verslag leest weet van naadje tot draadje waar we dagelijks mee bezig zijn. 
We hopen u ervan te hebben overtuigd dat NASCI een warm huis is met een empathische 
ziel waar de liefde voor de doelgroep, m.n. kansarme Brusselse kinderen, immens groot is. 
 

Last but not least… bedankt team voor de professionele en fantastische inzet, alsook 
iedereen die aan dit verslag heeft meegewerkt met tekst, foto’s, correcties en/of 
suggesties. 
 
 

 
 
 

« Work hard in silence and let success be the noise” 
(Bedankt Greg Van Avermaet voor deze prachtige quote) 

 
 
 

 
 
Nicky Budts,  
Directeur NASCI 
26 februari 2019 


