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Armoede is…
“Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere
gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemene
leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen armen meestal niet op eigen kracht
overbruggen.” J. Vranken
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1. INLEIDING
________________________________________________________________________________________________________________

Mensen weigeren zelden hulp als je die op de juiste manier en in het verlengde van hun nood
aanbiedt. Ook in 2017 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. Bij NASCI primeert de liefde voor kinderen!
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.
We leven in een van de welvarenste regio’s van de wereld, maar onderzoekers en mensen uit
het middenveld moeten jaar na jaar constateren dat er een smet kleeft aan die grote welvaart,
de smet van armoede. De welvaartstaat staat vooral ten dienste van de economie en de
markt, niet van de mensen die uit de boot vallen.
De officiële armoedecijfers in 2017 zijn schrijnender dan ooit in eigen land. In het Brussels
Gewest alleen al, met zijn 1,2 miljoen inwoners, neemt kinderarmoede elke dag toe. We
spreken reeds over één kind op vier dat in armoede opgroeit. België behoort op het vlak van
kinderarmoede tot de slechtste leerlingen van de klas in de Europese Unie. Voor de politiek is
kansarmoedebestrijding helaas nog onvoldoende een prioriteit.
In het armoedeverhaal blijft generatiearmoede ook het meest schrijnend. Je ziet zelden dat
kinderen het allemaal beter doen dan de ouders. Generatiearmen illustreren best de impact
van de vicieuze cirkel van armoede. Het is geen overdreven stelling om te zeggen dat de
impact op onze samenleving, van de huidige kinderarmoede, 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 hulpverleners
voor heel wat uitdagingen zetten.
We lichten hier graag enkele grote oorzaken van de huidige armoede toe:
Armoede en werkloosheid  Als we over armoede spreken, gaat het over mensen die in een
gezin leven met een laag (of geen) inkomen. Heel wat gezinnen en alleenstaande ouders in
de Brusselse regio zijn werkloos. De wereld is nog steeds niet bekomen van de laatste crisis,
de vele oorlogshaarden en slabbakkende economie. Allemaal gevolgen van de globalisering.
Als je de situatie vanuit het standpunt van de vrouw bekijkt, komen we steevast uit bij de
problematiek van armoede en werkloosheid. Kinderarmoede gaat dus altijd over kinderen die
leven in een arm gezin. In Brussel is de werkloosheid het grootst bij jonge ouders.
Armoede en woonbeleid  We hebben in ons land geen sterk uitgebouwde sociale
woonmarkt. De huurprijzen swingen de pan uit. Wie 800 EURO aan huurhuis betaalt heeft
weinig of niets meer om van te leven. Kinderen en ouders met een migratieachtergrond en
alleenstaanden zijn ook in deze markt weerloos en worden daarom vaak gediscrimineerd.
Zonder recente loonfiche kan men nauwelijks huren.
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Gekleurde armoede  Armoede heeft vele gezichten. Er zijn evenveel redenen om te
migreren als er migranten zijn. Migranten willen hier een nieuw leven opbouwen. Zij vragen
specifieke aandacht en begeleiding. Vanaf de recentste eeuwwisseling is de migratiestroom,
vooral dan uit de Afrikaanse landen, pas écht op gang gekomen. De digitale revolutie speelt
hierin uiteraard een grote rol. Ook de allerarmsten weten hoe het leven er aan de andere kant
van de wereld uit ziet. De wereld wordt dus kleiner in alle opzichten. Wie kan het een ouder
kwalijk nemen dat hij het welzijn en de beste toekomst voor zijn kind(eren) nastreeft?
De laatste jaren zien we een grote toename van het aantal erkende vluchtelingen of subsidiair
beschermden.
Armoede en alleenstaand  Onze maatschappij kent de laatste jaren een nieuw en gestaag
groeiend fenomeen… de alsmaar groter wordende groep van alleenstaanden, met of zonder
kinderen. Studies hebben ondertussen voldoende bewezen dat zij een heel kwetsbare groep
zijn, ongeacht of ze werk hebben of niet.
Bij NASCI willen we niet verzeilen in een bitter cynisme. Daar wordt niemand vrolijk of beter
van. We willen het stigma rond armoede graag doorbreken. Iedere mens, jong of oud van
eender welke afkomst of klasse, heeft dezelfde rechten en vrijheden. Dit IS een mensenrecht.
Armoede zal er altijd zijn doch wij menen dat solidariteit hiertegen een sterk medicijn is.
Wij zien in het kind dat leeft in armoede, een kind met mogelijkheden, wensen en dromen.
Wij willen die kinderen graag koesteren en een betere toekomst gunnen.
Met de hulp van onze partners en aanverwante organisaties neemt NASCI de taak graag op
zich er te zijn voor degenen die de grootste nood hebben. Om de kinderen te helpen, werken
we met de ouders zodat ze ondanks het feit dat ze kansarm zijn niet kansloos blijven. Ouders
vragen niet veel voor zichzelf, ze laten het welzijn van hun kinderen voorgaan. Wij zien
dagelijks de dankbaarheid in hun ogen. Wat is er mooier dan een arm kind gelukkig te maken
en kansen te geven?
Het NASCI-team, dat 2017 als een positief jaar ervaart, met een verdere uitbouw van knowhow, heeft een GOED ritme gevonden. Het vrijwilligersteam heeft weeral enorm veel uren
onbaatzuchtige inzet geleverd. Het overleg en de diverse samenwerkingsverbanden met
onze Brusselse partners kreeg een nieuw elan. Het team participeerde aan tal van activiteiten,
studiedagen en sectorieel overleg. We werden partners in het Brussels Netwerk voor
Kinderopvang en we bouwen als Brusselbreed partner mee aan de uitbouw van het Brussels
Huis van het Kind. Kortom, we waren aanwezig waar nodig, waardoor we onze wortels en
ons professioneel imago in het werkveld gevoelig hebben versterkt.
Tot slot prijzen we ons bij NASCI gelukkig voor het vertrouwen en de kansen die we krijgen
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), de gemeente Schaarbeek, CAP 48 en de vele donatoren, om kinderarmoede
concreet te bestrijden.
Bij NASCI willen we niet pamperen, maar wapenen. Het is nooit een kwestie van
liefdadigheid… het gaat over rechtvaardigheid, solidariteit en het geven van kansen!
Het NASCI-team en de Raad van Bestuur danken u alvast voor uw aandacht bij het lezen van
dit verslag! Wie de moeite doet dit verslag te lezen kent ons beter en beter.
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2. RONDLEIDING
________________________________________________________________________________________________________________

2.1.

CONTACTGEGEVENS & BEREIKBAARHEID
Naam organisatie:
Juridische vorm:
Adres:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Website:
Contactpersoon :
Voorzitter:

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

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

Contactpersonen

Chris Louwet (voorzitter)

Lavina Giudice

Regine Tierens

Nicky Budts (directeur)

Silke De Ridder

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

Missie 
“NASCI kiest voor een integrale en integrerende benadering van haar doelgroep:
kansarme hulpbehoevende kinderen en moeders die nergens anders terecht
kunnen voor hulp en aldus bijzonder kwetsbaar zijn.
NASCI ontplooit een werking die past in het lokaal sociaal beleid van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) van Brussel. NASCI realiseert een laagdrempelig onthaalpunt,
individuele begeleiding op maat van een maatschappelijk kwetsbare doelgroep
en versterkt de groepswerking.
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, verdraagzaamheid, medeleven en solidariteit.
NASCI is een autonome, pluralistische organisatie waar etnische afkomst en
levensbeschouwing geen rol spelen. Het welzijn van (kans)arme kinderen, hier
en nu, is de ‘Core Business’. Om kinderen snel en efficiënt te helpen,
ondersteunen we moeders en families concreet 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 is een sterke basis voor de toekomst.”
NASCI draagt actief bij in de bestrijding van (kans)armoede door het geven van concrete
materiële eerstelijnshulp, biedt moeders laagdrempelige opvoedingsondersteuning,
sociaal-maatschappelijke informatie, persoonlijke en medische preventie en eerstelijnshulp,
organiseert 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.
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2.3. HET BESTUUR
NASCI vzw - Dienstencentrum voor het Kind werd administratief opgericht op 19 mei 1998.
Het centrum zelf werd operationeel in december 2003.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De eerste samenstelling gebeurde op 19/05/1998 (publicatie Belgisch Staatsblad).
De laatste officiële wijziging van de beheersorganen van de Algemene Vergadering gebeurde
op 06/06/2017. Alle aanpassingen van de samenstelling van de beheersorganen werden
neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg en telkens gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad.
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden

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

Lid Algemene Vergadering

Daniël Suy

Nieuwe leden 2017
Veerle Pashley
Anita Vermeulen
Alain Van Vossel

Lid Raad van Bestuur en Algemene Vergadering
Lid Raad van Bestuur en Algemene Vergadering
Lid Algemene Vergadering

Vergaderingen
Algemene Vergadering 
In 2017 organiseerden we een Algemene Vergadering op 17 maart.
Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur vergaderde in 2017 op volgende dagen: 23 februari, 17 maart, 19 mei, 30
juni, 22 september en 17 november.

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

Teamlid

Functie

Zie pagina 7

13 leden Raad van Bestuur
2 leden Algemene Vergadering

Nicky Budts

directeur

Lavina Giudice

stafmedewerker vorming
(zwangerschapsverlof van 1 juli t.e.m. 31
december)

Silke De Ridder

stafmedewerker sociale ondersteuning

Regine Tierens

stafmedewerker MEDICONSULT

Carole Lecocq

stafmedewerker
(vervanging zwangerschap Lavina Giudice)

Fatoumata Bintou Bah

polyvalent medewerker armoedebestrijding
[dankzij sponsoring van VIVA FOR LIFE/CAP 48]
 [van 01/04/2017 t.e.m. 31/12/2017]

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

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

Ouahiba Laydouh
Latifa Ben Messaoud
Rajae Khouna
Aïssata Bangoura

 uit dienst op 05/09/2017
 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

Vrijwilligersteam

30 vrijwilligers

6 stagiaires

- 2 x 2 leerlingen van het K.A. de Toverfluit
- 1 laatstejaars studente Vroedkunde Erasmus
- 1 student sociaal maatschappelijk werk

Onze subsidiërende overheden Financiële, materiële en morele ondersteuning,
en iedereen die NASCI steunt
a.h.w. de brandstof om te kunnen werken ☺

NASCI is trots op haar multiculturele diversiteit en ijvert voor het respect van eenieders
eigenheid. Het publiek was in 2017 afkomstig uit ongeveer 38 verschillende landen. Het
vrijwilligersteam telde 9 nationaliteiten. Diversiteit op haar mooist is bij ons verzekerd.
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Het personeelsteam
Het professionele team in 2017
Na een turbulent 2016 op personeelsgebied was 2017 eerder een jaar van stabiliteit en intern
evenwicht. De rust binnen het team en de continuïteit van de aangeboden dienstverlening
kwam de werking in haar geheel ten goede. De werksfeer was aangenaam en ontspannen
ondanks de hoge werkdruk.
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, studiedagen, opleidingen…. Al die extra input kwam onze doelgroep ten
goede. En niet alleen dat… onze bekendheid en imago kreeg een positieve boost.
Dankzij een ‘nieuwe’ subsidie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van
Brussel kon NASCI in 2017 het project MEDICONSULT verder uitbouwen. MEDICONSULT is een
(para)medische en persoonlijke eerstelijnshulp specifiek gericht op hulpbehoevende
kansarme moeders die (nog) geen toegang tot reguliere gezondheidszorg hebben of die het
soms aan middelen ontbreekt om zichzelf of hun kinderen hoogst dringende medische hulp
te verschaffen. Onze stafmedewerker Regine Tierens, die we op 1 december 2016 aanstelden
als sociaal-verpleegkundige, kon zo deze specifieke dienstverlening verder uitwerken, na
eerst een grondige analyse te hebben gemaakt van de effectieve noden van ons doelpubliek.
Stafmedewerker Lavina Giudice beviel in de zomer van een dochtertje en ging hiervoor vanaf
juli in zwangerschaps-/ouderschapsverlof. Zij werd van juli tot eind december vervangen door
mevrouw Carole Lecocq, een pas afgestudeerde vroedvrouw. Mevrouw Lecocq had in de loop
van het voorjaar reeds stagegelopen bij NASCI waardoor ze voor het team en onze mama’s
een vertrouwde figuur was. Haar professionele expertise was en is een welkome aanvulling
en meerwaarde voor het team.

Van links naar rechts: Regine, Silke, Latifa, Nicky, Fatoumata, Oauhiba, Rajae, Aïssata, Carole en Lavina

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.
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* 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 materiaal te verzorgen en daarnaast interne klusjes
en herstellingen uit te voeren krijgen we sinds enkele jaren een gewaardeerde helpende hand
van Alain Van Vossel. Alain is er altijd wanneer we hem nodig hebben.
* Op 1 april 2017 hebben we Fatoumata Bintou Bah aangeworven voor een contract van één
jaar in het kader van een subsidie van CAP 48 (via Viva For Life… de Franstalige tegenhanger
van Music For Life). Mevrouw Bah werd als ervaringsdeskundige mee ingezet op armoedebestrijding. Zij zorgde eveneens voor de logistieke opvolging van onze speelgoedstock.
Op 9 oktober hebben we mevrouw Bah helaas moeten laten gaan omwille van dringende
redenen. De Raad van Beheer besliste om vanaf 1 januari 2018 het contract van CAP 48, dat
loopt tot einde maart 2018, verder af te laten werken door mevrouw Carole Lecocq.

rie Kegels

Anita Vermeulen

Alain Van Vossel

Fatoumata Bintou Bah

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
(via sponsoring) een bijdrage van 300 euro per maand/per personeelslid aan de gemeente.
Het laatstgenoemde statuut wordt ons gratis ter beschikking gesteld. Dat betekent concreet
dat NASCI op dit ogenblik over drie personeelsleden beschikt die werken in de logistieke
ondersteuning van de vzw. September 2017 liep het contract van Ouahiba Laydouh af. Zij werd
vervangen door Aïssata Bangoura. Latifa Ben Messaoud en Rajae Khouna begonnen beiden
op 1 september 2016 en blijven tot in 2018.

Van links naar rechts : Latifa, Rajae, Nicky, Ouahiba

Aïssata
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Het vrijwilligersteam
Het vrijwilligersbeleid van NASCI heeft een visie die gestoeld is op diversiteit, verdraagzaamheid, multiculturaliteit, respect en solidariteit.
In 2017 hebben bij NASCI 30 mensen vrijwillig hun tijd en energie ten dienste gesteld van onze
werking, om hun solidariteit te betuigen met de vele kinderen en moeders om ons heen die
onze steun heel erg nodig hebben. Iedere vrijwilliger doet wat hij of zij kan binnen de eigen
mogelijkheden, tijdsbesteding en kunnen. NASCI heeft afgelopen jaar 4.572 werkuren cadeau
gekregen! De hoge graad van onbaatzuchtige inzet is dus zeker geen kortstondig fenomeen.
We stellen er graag enkele aan u voor.

Jocelyne

Reintje

Loubna

Lusine

Charlotte

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 hulpbehoevend
zijn of het zijn geweest. In 2017 waren er zo 11 personen bij ons actief van 8 verschillende
nationaliteiten: Marokko, Kameroen, Senegal, Rwanda, Armenië, Georgië, Polen en Ivoorkust.
Er worden hierdoor, naast Nederlands en Frans, 8 verschillende talen om ons heen gesproken.
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, en tegelijk een begin van
arbeidsethiek en verantwoordelijkheidsgevoel te stimuleren om een eventuele overstap naar
een toekomstige tewerkstelling of vorming te initiëren.

Claudia

Jeannine

Suzanne

Annemie, Pascale en Anna

Werken met een vrijwilligersteam vergt vanwege de vaste staf flexibiliteit, degelijke en
concrete afspraken, een open communicatie, aandacht voor coaching en een intermenselijke
aanpak. Teamwerk, vriendschap, discretie, openheid, sociaal engagement en
verantwoordelijkheidszin zijn belangrijke pijlers binnen onze vrijwilligerswerking.
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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.
De duizenden hulpinterventies die we in 2017 realiseerden waren onhaalbaar zonder de
fantastische hulp van onze vrijwilligers. Hun inzet is fenomenaal en hartverwarmend!

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

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

Irma

Collette

Sofia

Ermine

Jacqueline

Marie-Anne

Stages
NASCI gaf in 2017 zes stagiaires de kans om kennis te maken met onze werking en met de
sector van de (kans)armoedebestrijding. Zij presteerden samen 226 uren.
Als eerste hebben we laatstejaars studente vroedkunde Carole Lecocq begeleid. Deze stage
was goed voor 160 uren. Carole kon bij NASCI haar zicht op de Brusselse sociale kaart verder
uitbreiden en zich focussen op de psychosociale begeleiding van de moeders. Ze was een
meerwaarde binnen het team en er was sprake van een zekere kennisuitwisseling tussen
Carole en het team. Dat NASCI veel waarde hecht aan succesvolle stages weten we al uit het
verleden. Carole Lecocq werd bereid gevonden om na haar stage de zwangerschapsvervanging van Lavina Giudice op zich te nemen.
Daarnaast kregen we hulp van vier stagiaires uit het middelbaar onderwijs van het K.A. de
Toverfluit. NASCI heeft ondertussen al vele jaren een goeie band met deze school.
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Het is altijd heel fijn om jonge mensen doorheen een stage te zien groeien. Voor het team is
het zeker een welgekomen hulp om enkele extra handen te hebben tijdens de Mama’s Club
voor de kinderanimatie. Het is tevens een meerwaarde om input te krijgen van een “jonge
frisse kijk” op onze werking. Aina, Celine, Kawtar en Eria presteerden samen 52 uren.
Als laatste gaven we Tibo, student sociaal werk, de kans om een eerste kennismaking te
ervaren met ons publiek. Hij draaide twee dagen mee. Nog eens goed voor 14 uren.

Celine en Aina

Carole

Tibo

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 voor kleine delicten in aanraking komen met het gerecht
krijgen soms een aantal uren gemeenschapsdienst als straf opgelegd. Gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep worden de kandidaten professioneel en grondig gescreend alvorens
ze kunnen en mogen starten bij NASCI.
Omdat er niemand in aanmerking kwam plaatste de dienst AGM afgelopen jaar niemand bij
NASCI voor een alternatieve gemeenschapsdienst.
Indien we vragen krijgen van de bevoegde instantie wordt dit project in 2018 voortgezet.
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2.5. FINANCIELE ACHTERGROND
Subsidiemiddelen 2017 
• Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel (kortweg VGC): via jaarlijkse overeenkomst, een enveloppensubsidie ten bedrage van € 135.500 + € 5.000 voor specifieke
projecten (Magic Show en multiculturele vrijwilligerswerking).
• De Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (kortweg GGC): een
subsidie voor de uitbouw van het project MEDICONSULT ten bedrage van € 50.000.
• Gemeente Schaarbeek een subsidie van € 1.300 voor activiteiten.
We zijn oprecht erkentelijk dat we de afgelopen jaren dankzij de VGC onze werking hebben
kunnen verderzetten. Gewoon ter informatie vermelden we dat het subsidiebedrag van de
VGC de afgelopen elf jaar ongewijzigd bleef. Iedereen weet dat volgende punten de meeruitgaven mee bepalen: de loonindexeringen, de verhoogde levensduurte in het algemeen, de
enorm gestegen verzekeringstarieven en zeker niet te vergeten de uit de pan swingende
energiekosten van de afgelopen jaren. Dit maakt dat de subsidies de laatste jaren amper
voldoende zijn om de loonkost van het personeel te dekken.
Het (voort)bestaan van de dagelijkse werking van de vzw is en blijft daardoor, ook naar de
toekomst toe, bijzonder kwetsbaar aangezien het ons volledig afhankelijk maakt van
sponsoring en giften om onze werking te realiseren.

Dankzij giften van Rotary Club Coudenberg en Disney konden we honderden kinderen een fijne schoolstart geven.

We benadrukken hierbij nogmaals dat bovenstaand financieel verhaal concreet tot gevolg
heeft dat NASCI geen subsidiemiddelen heeft (trouwens nooit heeft gehad!) om gebruiksgoederen en/of ander materieel aan te kopen voor distributie aan kansarmen. We hebben
het hier over dure luiers en opvolgmelk voor baby’s, gevulde geboortepakketten, allerlei
verzorgingsproducten voor moeder en kind, schoolmaterieel, speelgoed etc.
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 bedelen.
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Willen we elk kind datgene 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, ware het
natuurlijk niet dat we tot op heden voor heel wat materieel, zoals kinder- en babykleding,
speelgoed, allerlei nuttige hebbedingen voor de kinderen en centjes gelukkig mogen rekenen
op solidariteit van vele lieve mensen, scholen en bedrijven via sponsoring en giften.
NASCI is haar sponsors en gulle schenkers daarom ook oprecht en bijzonder dankbaar!

2.6. DOELSTELLINGEN
Algemene doelstellingen:
✓ “Brusselbreed” werken (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) voor het bestrijden van
(kans)armoede en sociale uitsluiting;
✓ partner zijn in sociale netwerken 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);
✓ aanbieden van allerlei materiële en hygiënische benodigdheden voor het kind,
relevante workshops, infosessies, opvoedkundige ondersteuning en recreatieve
activiteiten;
✓ fungeren als sociaal informatiepunt voor (kans)armen;
✓ aanbieden van eerstelijns (para)medische hulp en algemene gezondheidspreventie;
✓ fungeren als spreekbuis voor kwetsbare hulpbehoevende moeders en kinderen.
NASCI wil in de grootstedelijke context van Brussel solidariteit teweegbrengen en een
maatschappelijk sociaal engagement bevorderen binnen onze samenleving.
NASCI beoogt een integrale benadering en aandacht voor verschillende problematieken van
een gezin dat in armoede moet (over)leven. Het welzijn en de rechten van elk kind primeren!

Strategische doelstellingen:
➢ een warm, laagdrempelig, vertrouwd, kindvriendelijk en open huis aanbieden waar
een luisterend oor, hartelijkheid en professionele ondersteuning boven alles staan;
➢ 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;
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➢ fungeren als sociaal infopunt en eventueel hulpbehoevenden adequaat doorverwijzen 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 met een visie gestoeld op diversiteit en
multiculturaliteit stimuleren alsmede stageplaatsen en Alternatieve Gemeenschapsdienst aanbieden;
➢ geïnteresseerden vertrouwd maken met onze werking en de problematiek van onze
kwetsbare doelgroep;
➢ een respectvolle en proactieve relatie met onze doorverwijzers en partners nastreven;
➢ actief inzetten op fondsenwerving, imagovorming en sponsorbeleid;
➢ als gesubsidieerde vereniging de opdrachten professioneel en met grote zin voor
verantwoordelijkheid uitvoeren in overleg en in beste verstandhouding met bevoegde
administraties en ministers.

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

2.8. 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.
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Schaamte, onwetendheid, angst, uitsluiting, lage scholingsgraad, vernedering, eenzaamheid,
hopeloosheid, cultuurgebondenheid, taalachterstand… zijn allemaal factoren die in mindere
of meerdere mate meespelen. Dit complex geheel maakt dat de bestrijding van armoede ook
dient te gebeuren op diverse terreinen.
In 2017 bestond 64 % van het NASCI-doelpubliek uit jonge en alleenstaande moeders. 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 op te bouwen in ons land.
NASCI wordt gesolliciteerd door hulpverleners uit het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
We zijn er trots op dat onze inzet en onze resultaten zo zichtbaar zijn dat buitenstaanders er
een positieve indruk aan over houden.
NASCI is een onmisbare schakel in de Brusselse hulpverlening binnen (kans)armoedebestrijding. Samenwerking met talrijke relevante en aanverwante partners maakt ons laagdrempelig, aanspreekbaar, toegankelijk, professioneel en efficiënt. Een integraal aanbod
aanbieden qua armoedebestrijding op maat van de hulpbehoevende, effectiviteit nastreven,
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 NASCI het doet!

We benadrukken hier nogmaals het allerbelangrijkste m.n. dat NASCI de laatste strohalm is
waar “kwetsbare en noodlijdende” moeders, die administratief nog niet of niet meer in orde
zijn, zich kunnen aan vastklampen.
NASCI beoordeelt of veroordeelt niet. Medeleven primeert boven medelijden! NASCI
informeert, responsabiliseert en deculpabiliseert moeders om ze zo hun leven opnieuw in
eigen handen te laten nemen en concreet hun situatie en die van hun kinderen te verbeteren.
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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
goed doen met de mensen en de middelen waarover we beschikken.

3. ALGEMENE WERKING EN DOELPUBLIEK
________________________________________________________________________________________________________________

NASCI vindt het vergaren van relevante gegevens over onze doelgroep
bijzonder belangrijk. Alleen zo kunnen we ons verhaal waarheidsgetrouw
delen met overheden en het grote publiek. Onze cijfers geven u inzicht in de
(kans)armoedeproblematiek binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

3.1. DIGITALISERING & AANPASSING GEGEVENSMETINGEN
In september 2016 hebben we onze onthaalwerking compleet gedigitaliseerd. Hierdoor
onderging onze manier van gegevensmeeting een grote aanpassing. Daarenboven moest niet
alleen iedereen de manier van ingeven via onze nieuwe applicatie onder de knie krijgen. Alle
gegevens van voor september 2016 moesten eveneens in het systeem worden ingebracht.
Een gevolg daarvan was dat de cijfers van 2016 misschien niet helemaal correct waren, alle
inspanningen ten spijt. Vanaf 2017 ging dit hele digitale proces een pak vlotter.
Een ander aspect dat een invloed heeft op de gegevensmetingen is het feit dat we het aantal
families die we inschrijven op langere termijn noodgedwongen ook moeten terugschroeven
in 2017. In 2016 hebben we gedurende zes maanden het aantal inschrijvingen als test
opgetrokken, maar zoals verwacht konden we dit tempo helaas niet volhouden. Redenen
hiervoor waren ontoereikende financiële middelen voor de aankoop van de bedeelde
producten en een gebrek aan praktische en personeelsgebonden mogelijkheden.
In 2017 hebben we onze digitalisering verder gemoderniseerd door de aanmaak van een
gloednieuwe website. Ook dit proces was best en een hele uitdaging voor het team. Met
enige trots werd de nieuwe website in de loop van de maand augustus online gezet.
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Iedereen kan op deze drietalige interactieve website vinden wat hij of zij over ons en onze
werking graag wenst te weten. Ook potentiële schenkers kunnen vanaf nu direct via de
website een gift schenken. Kijk gerust even met ons mee op www.nascivzw.be
Wie mee wil anno 2017 kan niet ontbreken op “Social Media”.
Wil jij misschien ook ons vriendje worden op Facebook?

3.2. ONZE WERKING IN CIJFERS
Cijfers kunnen veel verbergen, uitgebluste ouders,
droevige kindergezichten en lege brooddozen niet!
▪

▪

Het vrijwilligersteam van NASCI heeft in 2017 4.572 uren onbaatzuchtig gepresteerd. Dat
zijn er minder dan in 2016 maar met verklaarbare reden. Twee van onze vrijwilligers werden
getroffen door een zware ziekte en een aantal anderen haakten af omwille van privéredenen. We zijn naarstig op zoek gegaan naar nieuwe vrijwilligers en dat bleek niet zo
vanzelfsprekend. Het duurde even maar in het najaar van 2017 zijn we erin geslaagd om
opnieuw over een enthousiast team van 30 mensen te beschikken.
(Minst aantal uren gewerkt door een vrijwilliger is 12 en het meeste 502)
2013

2014

2015

2016

2017

3.668

4.374

5.133

5.137

4.572

72 unieke Brusselse instanties hebben hulpbehoevende moeders naar ons doorverwezen.
We stellen vast dat het vooral de grotere officiële instellingen waren die afgelopen jaar
naar ons doorverwezen.
2013

2014

2015

2016

2017

80

107

108

91

72

▪ In 2017 schreven we voor hulp op langere termijn 180 nieuwe families in met een totaal
van 294 kinderen. We kregen opvallend veel moeders doorverwezen met heel kleine
kinderen of hoogzwangere vrouwen die bevielen van hun eerste kindje.
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Dit gegeven liet zich goed voelen in het aantal blikken melkpoeder en luierpakketten die
we voor de baby’s en kinderen dienden aan te kopen.
Families: 2013

2014

2015

2016

2017

140

167

167

228

180

Kinderen: 2013

2014

2015

2016

2017

267

289

328

366

294

▪ Er werden verder 147 families met 253 kinderen verder geholpen die reeds in 2016 of
eerder van onze hulp konden genieten. In het totaal ontvingen 327 families met 547
kinderen materiële en andere ondersteuning in 2017.
Families: 2013

2014

2015

2016

2017

227

253

277

343

147

2014

2015

2016

2017

443

495

580

253

Kinderen: 2013
441

▪ 472 families kregen noodhulp. Dat zijn er 32 meer dan in 2016.
▪ NASCI bedeelde in 2017 ongeveer 17.895 items. Onder een item verstaan we bijvoorbeeld
kleding- en geboortepakketten, aparte kledingstukken, luiers, babymelk, allerlei babybenodigdheden, speelgoed, diverse verzorgingsproducten, kinderwagens, huisraad,
huislinnen, schoolbenodigdheden en dergelijke.
We maken u er graag attent op dat zowel een kleding- als een geboortepakket en een
gevulde boekentas elk minimum 25 items bevatten! Mochten we die items ook apart tellen
dan mag u er nog eens minimum 39.000 items bijtellen. Dat maakt een totaal van +/- 56.895
items.
Een duizelingwekkend hoog cijfer dat duidelijk een idee geeft van de grote nood aan
benodigdheden voor de kinderen en het vele werk dat dit vraagt om alles in goede banen
te leiden.
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▪ 221 hoogzwangere vrouwen konden op NASCI rekenen voor een zorgeloze bevalling
(alvast op het gebied van materieel voor hun pasgeboren kindjes). We stellen vast dat het
aantal geboortepakketten gestaag blijft toenemen. In Brussel weet men ons ondertussen
heel goed te vinden voor deze specifieke noodhulpverlening. Nergens anders krijgen
aanstaande moeders dit soort acute en hoognodige aanbod aan ondersteuning.
Naast de tweedehandsgoederen die we krijgen van solidaire ouders moet NASCI heel wat
zaken zelf aankopen om de geboortepakketten te vervolledigen (zwangerschapstassen,
een grote nieuwe herbruikbare zak om al het materiaal in te steken, papfles, fopspeen,
luiers, maandverband moeder, hygiënische producten voor moeder en kind, …). Daarnaast
schenken we een moeder vaak nog een Maxi-Cosi of bedje/wieg voor de baby indien we
hierover beschikken.
2013

2014

2015

2016

2017

109

111

168

210

221

▪ In het totaal namen 129 deelnemers deel aan 10 workshops voor wat betreft de algemene
vormingen. (Ter vergelijking met 2016  77 deelnemers voor 11 workshops)
▪ Voor het vormingstraject op jaarbasis, “Mama’s Power” genoemd, werden 18 workshops
en infosessies georganiseerd met een gemiddelde van 9 deelnemers per activiteit.
(Ter vergelijking met 2016  16 workshops met een gemiddelde van 11 deelnemers).
7 moeders behaalden een getuigschrift voor het consequent en succesvol volgen van dit
vormingstraject.
▪ Onder de noemer “Mama’s Club” organiseerden we afgelopen jaar 45 ontmoetingsnamiddagen voor jonge moeders en hun kinderen. (Ter vergelijking  34 in 2015 en 40 in
2016)
Onze deelnemers:
 771 moeders (waarvan 189 unieke deelnemers)
2013

2014

2015

2016

2017

618
117 unieke

525
144 unieke

720
154 unieke

585
176 unieke

771
189 unieke
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 558 kinderen
2013

2014

2015

2016

2017

368

312

527

410

558

 Gemiddeld 7 personeelsleden en zes vrijwilligers zorgden wekelijks voor de
omkadering van de Mama’s Club.
Zo komen we aan een totaal van +/- 1.895 deelnemers. (Ter vergelijking in 2016: +/- 1.518).
Zeker in tijden van schoolvakanties komen de moeders en hun kinderen graag naar NASCI
voor wat vertier in een warme en gemoedelijke sfeer.

▪ 88 baby’s genoten van een knus badje met hun mama, vaak onder de vakkundige
begeleiding van ons team, van het O.N.E. of andere vakkundige vrijwilligers.
2013

2014

2015

2016

2017

36

33

67

60

88

▪ 391 moeders bezochten de “Mama’s Boetiek”, ons hoekje met dameskleding.
2013

2014

2015

2016

2017

388

343

339

320

391

▪ 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.
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In heel wat culturen zijn vrouwen het niet gewend om even de tijd voor zichzelf te nemen
om tot rust te komen. Telkens opnieuw vraagt het veel geduld en uitleg vanwege het
team en de lesgeefster om de moeders toe te leiden naar deze ontspanningsactiviteit.
Afgelopen jaar namen 74 moeders deel.
2013

2014

2015

2016

2017

74

78

76

80

74

▪ Onze moeders, kinderen en vrijwilligers konden voor een prikje terecht bij een
professionele kapster. Een andere vrijwilligster bood dan weer haar diensten aan voor een
gratis wellness manicure. Heel wat moeders maken hiervan graag gebruik.
▪ NASCI heeft afgelopen jaar, waar nodig, moeders doorverwezen naar andere Brusselse
instanties voor hulpverlening die we zelf niet kunnen aanbieden. We stellen enerzijds vast
dat elk jaar de noden van de hulpbehoevenden erg verschillen en anderzijds neemt de
expertise van ons eigen team toe. Daarnaast vereenvoudigt het internet heel wat
opzoekingswerk. Deze factoren bepaalden afgelopen jaar het aantal doorverwijzingen.
2013

2014

2015

2016

2017

396

775

835

974

660

▪ MEDICONSULT is een nieuwe dienstverlening die ons de mogelijkheid biedt om
eerstelijnsgezondheidszorg te kunnen aanbieden aan moeders met kinderen die zich óf
geen arts kunnen veroorloven óf nog geen toegang hebben tot reguliere gezondheidszorg. Opnieuw tonen onze cijfers aan dat deze dienstverlening wel degelijk
belangrijk is voor onze doelgroep.
Handeling
Verpleegkundige handeling
Advies / gesprek mama
Doorverwijzing
Gepland consult

2016
71
282
101
16

2017
213
347
35
63

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.
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We kunnen niet iedereen helpen, maar als iedereen iemand helpt zijn we op de goede weg.
Iedereen die NASCI steunt draagt zo een steentje bij
en dat stemt ons hoopvol voor de toekomst.

3.3. DOORVERWIJZINGEN NAAR NASCI
Hierbij een overzicht van de instanties die afgelopen jaar bij ons kwamen aankloppen voor
hulp en ondersteuning voor een (aanstaande) moeder. Pas na telefonisch of persoonlijk
gesprek met de doorverwijzer gaan we over tot de inschrijving van een hulpbehoevende.
Samen zorgen we als het ware voor een degelijke “triage” om zo zeker te zijn dat wie echt
hulp nodig heeft die ook effectief krijgt.
ORGANISATIE
K&G en ONE

AANTAL
228

Sint-Pieters ziekenhuis

43

OCMW's van verschillende Brusselse gemeenten

28

NASCI (zonder doorverwijzer)

27

CAW Brussel

11

Samu Social

9

Caritas

6

Souffle de vie

6

Saint-Vincent de Paul

5

Soleil du Nord

5

Huis der Gezinnen

5

Le Figuier, Service Social Musulman

4

Resto du coeur

4

BON

4

Service Social Solidarité Socialiste

4

Espace Social teleservice

4

Accompagner

3

Aquarelle

3

Maison d'acceuil Ariane

3

Cabinet Medical Ruttens

3

Samenlevingsopbouw

3

Service Droits des Jeunes

3

Service social des quartiers 1030

3

Brugmann ziekenhuis

2

Dokters van de Wereld

3
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Foyer Molenbeek

2

Medikuregem

2

Ricochet

2

Snijboontje

2

WGC De Brug

2

Erasmus ziekenhuis

2

Sireas

2

Agentschap integratie en inburgering

1

Arbre de vie

1

Atmosphere

1

Capteur de logement

1

Centre d'entraide de Jette

1

Centre social Protestant

1

CKG Sloebernest

1

Cocon Vilvoorde

1

Espace Service social

1

Fedasil

1

Gemeentebestuur Schaarbeek

1

Groepsopvang Helihaven

1

La Nouvelle Ecole

1

La Rosée

1

Le meridien

1

L'escale

1

Maison Médical

1

Maison Médical l'Aster

1

Maison Mosaique

1

Meeting vzw

1

Parentalité Addiction

1

Sampa

1

SASB

1

Service Social de Kureghem

1

Service Social Etudiants ULB

1

Sint-Jan ziekenhuis

1

Slachtofferhulp

1

SOS Enfants

1

Talita

1

Tela

1

Tournesol

1

Groupe Santé Josephat

1

Institut de la Sagesse Philomène

1

Gemeente Sint-Gillis

1

Ulysse

1

Centrale d'emploi de la ville Bruxelles

1

Service de prévention

1

Vie Feminine

1

Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
TOTAAL (72 unieke)

1
472
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3.4. DOORVERWIJZINGEN DOOR NASCI
Daar wij de beste oplossing voor de moeders willen, is doorverwijzing soms aangewezen.
Gelukkig biedt het werkveld in Brussel ons heel wat geschikte partners aan. Samenwerking
en overleg is voor NASCI dan ook een evidentie.
Afgelopen jaar heeft NASCI opnieuw heel wat moeders doorverwezen naar andere Brusselse
instanties. Deze doorverwijzingen kunnen op elk moment gebeuren: bijvoorbeeld tijdens de
bedeling van materieel, de Mama’s Club, een intakegesprek, aan de telefoon, tijdens een
persoonlijk gesprek.... Ook als er iemand aan de deur staat met een vraag om hulp, informeren
we die persoon degelijk en verwijzen we door naargelang de vraag en behoefte. Indien nodig
worden doorverwijzingen achteraf ook verder opgevolgd. Feedback is noodzakelijk om te
zien of de 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. Naast deze
doorverwijzingen zijn er 90 gezinnen specifiek doorverwezen n.a.v. een persoonlijke
consultatie met de stafmedewerker belast met het sociale luik van onze werking.
ORGANISATIE
Aiguillages asbl
Baboes
BON (Agentschap integratie en inburgering)
CAW Brussel
Planning Familial
Corvia vzw
Kinderopvang
Dokters van de Wereld
Espace Camille
Foyer
Free Clinic
Gaffi asbl
GAMS België
Gemeentebesturen verschillende Brusselse gemeenten
Groep Intro
HOBO
Huis van het Nederlands Brussel
Intact asbl
KETMET
Huis der Gezinnen
GC De Kriekelaar
Leger des Heils Brussel
Lhiving vzw
Lire et Ecrire
Poste Médical de Garde Athéna
Moeders voor Moeders vzw
OCMW’s verschillende Brusselse gemeenten
Brussel Onthaal Opendeur
Oxfam
SAM TES - Gerechtsdeurwaarders
SAMU Social
Nederlandstalige & Franstalige scholen
Service droit des jeunes
Sociale Restaurants

AANTAL
19
34
15
39
19
32
35
1
1
8
1
2
1
4
2
53
10
1
16
29
41
7
3
8
2
1
1
2
3
2
3
18
37
6
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Sociale Kruideniers
Soleil du Nord - Schaarbeek
Levensadem
Spullenhulp
VDAB/Actiris
Vesti-Boutique Rode Kruis
Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales asbl
Voedselbanken
Vzw InBrussel
CKG Sloebernest
Promotion Sociale de Bruxelles
Politie
Cultureghem
CGG Brussel deelwerking Houba
Jetse Haard
Entraide des Marolles
Ateliers du Soleil
De Groene Poort - Snijboontje
Lakense Haard
Atelier Groot Eiland
Samenlevingsopbouw Brussel
Bibliotheek Schaarbeek
Aquarelle
TOTAAL

21
6
9
34
3
23
1
59
19
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
2
3
6
4
660

3.5. OVERZICHT AANTAL GEHOLPEN FAMILIES
Aantal families ingeschreven in 2016 die in 2017 werden geholpen
Aantal kinderen in die voortgeholpen families

2016
115
214

2017
147
253

Aantal nieuwe families ingeschreven in 2017 voor hulp op lange termijn
Aantal kinderen in die nieuw ingeschreven families

228
366

180
294

Totaal aantal geholpen families

343

327

Totaal aantal geholpen kinderen van ingeschreven families

580

547

Aantal geboortepakketten voor zwangere vrouwen

210

221

Aantal families die noodhulp kregen

440

469

3.6. NATIONALITEIT VAN DE INGESCHREVEN MOEDERS
De moeders die we bij NASCI helpen worden allemaal door officiële instanties
doorverwezen! Zelf hebben we dus geen invloed wie er door wie wordt doorverwezen.
Het criterium dat wij voornamelijk hanteren is het welzijn van de kinderen van een gezin of
alleenstaande moeder zonder (of met bitter weinig) inkomen. Zij die in feite nergens anders
terecht kunnen krijgen altijd voorrang.
In 2017 werden bij NASCI 180 nieuwe families ingeschreven, waarvan de moeders verschillende
nationaliteiten droegen. NASCI maakt geen onderscheid in cultuur, religie of etniciteit.
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Elk kind verdient een goede start en de hoop op een betere toekomst. Elke moeder op zoek
naar hulp voor haar kinderen is voor ons belangrijk.
De grootste aantallen kwamen uit Kameroen (34), Marokko (32), Congo (20) en Guinee (17).
Dit is al een aantal jaren zo. Daarnaast kwam nog een grote groep hulpbehoevende vrouwen
uit andere Afrikaanse landen zoals Nigeria (7), Senegal (5), Burkina Faso (3), Ghana (3),
Rwanda (3), Angola (2), Djibouti (2), Somalië (2), Algerije, Benin, Burundi, Egypte, Eritrea,
Ivoorkust, Oeganda, Tunesië, Jordanië en Togo.
Uit het Oosten kwamen ook vele moeders steun vragen voor hun opgroeiende kinderen:
Roemenië (10), Albanië (8), Bulgarije (4), Armenië, Griekenland, Kosovo, Servië en Slowakije.

Men zou verwachten dat de vluchtelingen uit de actuele conflictgebieden in grote drommen
bij ons zouden terechtkomen, maar de praktijk in 2017 wijst uit dat de moeders uit die
gebieden vooral voor een éénmalige noodhulp komen aankloppen en dat ze dikwijls na korte
tijd vertrekken uit het Brusselse. (Geen idee waar naartoe trouwens!)
Toch hebben we in 2017 twee gezinnen uit Palestina ondersteund en hielpen we voor het eerst
ook families uit Brazilië (2), El Salvador, Venezuela en Nepal.
Helaas blijkt ook voor onze landgenoten en burgers van Europese buurlanden het reguliere
sociale vangnet niet altijd waterdicht: België (3), Spanje (2) en Frankrijk (1).
In 2017 merkten we op dat Belgische moeders beter terecht konden binnen de reguliere
sociale voorzieningen en hulp van hun eigen sociale netwerk (ouders, vrienden, familie en
buren). Zij kwamen wel vaker langs voor een éénmalige noodhulp om zo de grootste nood te
lenigen in afwachting van. Daarom zijn er maar 3 ingeschreven op langere termijn.
De 180 ingeschreven moeders spreken een 50-tal verschillende talen. De meest voorkomende
moedertalen zijn Arabisch, Frans en Lingala. Als tweede taal spreken de meeste moeders
Frans, Engels of Nederlands.

Een publiek dat afkomstig is uit alle windstreken van onze planeet vraagt
een multiculturele ingesteldheid en gevoeligheid voor de diverse culturele verschillen.
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3.7. VERBLIJFPLAATS MOEDERS
Verblijfplaats
Brussel
Laken
Schaarbeek
Etterbeek
Elsene
Sint-Gillis
Anderlecht
Sint-Jans-Molenbeek
Koekelberg
Ganshoren
Jette
Evere
Watermaal-Bosvoorde
Ukkel
Vorst
Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Joost-ten-Node
Verblijfplaats niet genoteerd

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

24
11
38
4
7
7
18
17
5
2
14
1
1
4
5
8
11
3

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 natuurlijk soms voor dat
de 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.

3.8. SCHOLINGSGRAAD MOEDERS
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
sociaal-maatschappelijke informatie, beter af te stemmen op hun niveau.
In veel culturen worden meisjes immers op vrij jonge leeftijd al van de school gehaald om in
het huishouden te helpen of om uitgehuwelijkt te worden. Deze jonge vrouwen zijn m.a.w.
ver van dom, hoogstens misschien onwetend of wat naïef of niet assertief genoeg als gevolg
van hun gebrek aan opleiding. We merken op dat ze vaak hunkeren naar kennis en informatie
die hen kan helpen om hun levenskwaliteit en die van hun kinderen te verbeteren. Ze hebben
jammer genoeg nooit de kans gekregen om een opleiding te volgen. Bij NASCI vinden we het
onze opdracht om ze te 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.
In 2017 hebben wij ongeveer evenveel laaggeschoolden als hooggeschoolde moeders gehad.
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De grootste groep moeders in 2017 heeft middelbaar onderwijs genoten: 100 vrouwen
hebben minstens tot hun 15de en soms tot hun 18de schoolgelopen. 22 Moeders gingen enkel
naar de lagere school. Het stemt ons hoopvol dat de groep moeders die geen onderwijs
genoten heeft steeds kleiner wordt; dit jaar waren het er slechts 7.
Anderzijds stemt het ons droevig dat t 51 vrouwen, die wel hoger opgeleid zijn en die 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.

3.9. INTERESSANTE ACHTERGRONDINFORMATIE
Moeders in België sinds
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1
1
1
1
4
1
8
4
12
19
16
25
31
45
11

Aantal verblijvende kinderen in het moederland
geen kinderen
1 kind
2 kinderen
3 kinderen
4 kinderen
5 kinderen

136
21
10
8
4
1
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Burgerlijke staat (64 % is alleenstaand)
Alleenstaand
Gehuwd
Gescheiden
Samenwonend
Weduwe

109
46
5
19
1

Aantal kinderen
1
2
3
4
5
7

96
70
14
7
2
1

Ja
Nee

18
162

Kinderbijslag

Schulden
Ja
Nee

42
138

Financiële middelen moeder
(Noot: de financiële middelen van de vader kunnen we niet uit de applicatie oproepen)
Tussenkomst Fedasil
Geen inkomen
Irregulier werk
O.C.M.W.
Tussenkomst SamuSocial
Steun via eigen netwerk

4
150
2
3
2
19

Soort woonst
Appartement
Gedeelde woning
Centrum (SamuSocial, klein kasteeltje,…)
Kamer
Kraakpand
Studio
Opvanghuis
Studentenkamer
Sociaal hotel
Ongekend
Elke dag ergens anders

65
48
24
23
7
5
4
1
1
1
1
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Leeftijd moeders

Leeftijd Moeders
60

52

50

50
40

33

30

30
20
10

7

5

1

2

0
12 - 18
jaar

19 - 25
jaar

26 - 30
jaar

31 - 35
jaar

12 – 18 jaar
19 – 25 jaar
26 – 30 jaar
31 – 35 jaar
36 – 40 jaar
41 – 45 jaar
46 – 50 jaar
50 + jaar*

36 - 40
jaar

41 - 45
jaar

46 - 50
jaar

50 + jaar

5 (2,7%)
33 (18,3%)
52 (28,9%)
50 (27,8%)
30 (16,7%)
7 (3,9%)
1 (0,5%)
2 (1,1%)

*De twee vrouwen ouder dan 50, zijn twee grootmoeders. Door omstandigheden konden de
moeders de zorg voor de kinderen niet, of niet meer opnemen.
Waar we de voorbije jaren meestal jonge moeders inschreven, zagen in 2017 een nieuwe
tendens, m.n. een leeftijdsverschuiving van de (aanstaande) moeders met pieken tussen 26
en 35 jaar.
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4. OVERZICHT DEELWERKINGEN
__________________________________________________________

4.1. 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 materiaal
geschonken, aangekocht en vervolgens gesorteerd en verpakt alvorens onze doelgroep het
in handen kreeg.

Item
Geboortepakketten
Voeding (opvolgmelk in poeder)
Voeding (andere)
Luierpakketten
Kleine babyartikelen
Grote babyartikelen
Kledingpakketten
Aparte kledingstukken en schoenen
Bed- en waslinnen
Verzorging en onderhoudsproducten
Schoolgerief & leesboeken
Speelgoed allerlei (groot en klein)
Allerlei
Totaal

Families
20
514
122
1.230
646
234
793
2.581
1.100
6.653
1.282
1.212
394
16.781

Noodhulp
201
0
0
0
22
30
546
216
60
0
0
17
22
1.114

Totaal
221
514
122
1.230
668
264
1339
2.797
1.160
6.653
1.282
1.229
416
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 een speelgoedje. Deze laatste staan niet meegeteld in het overzicht.
Door laagdrempelige eerstelijnshulp en concrete materiële ondersteuning te geven
bevrijden we de ouders van een pak zorgen. De gemoedsrust die dit meebrengt maakt dat
er ruimte vrij kan komen in hun denken en handelen. Ruimte die belangrijk is om uit te zoeken
hoe ze hun situatie concreet kunnen verbeteren. Ervaring leert ons dat moeders, eens ze in
de basisbehoeften van hun kinderen kunnen voorzien, meer openstaan voor opvoedkundige
ondersteuning, inburgering, sociale integratie, vorming en andere culturele of ontspannende
activiteiten. Het blijkt een goede inleiding naar allerlei sociaal-maatschappelijke vormen van
ondersteuning.
“BACK TO SCHOOL” is onze jaarlijkse actie om elk kind een goede start te geven bij aanvang
van het nieuwe schooljaar. Dit jaar konden de kinderen genieten van een enorm mooie
donatie van Disney en van Rotary Club Coudenberg. Ook een aantal bedrijven, scholen en
ouders schonken wat schoolmateriaal. Hierdoor konden we bijna iedereen een nieuwe
boekentas geven, gevuld met alles wat een schoolgaand kind nodig heeft. Iedereen weet dat
de schoolstart een dure aangelegenheid is voor ouders zeker als je weet dat bijvoorbeeld
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Franstalige scholen geen materieel bedelen aan de kinderen. De sociale ongelijkheid begint
daar reeds met de plaats waar je als kind schoolloopt!
Absoluut het vermelden waard is dat 220 solidaire gezinnen minstens 1 keer in 2017 materieel
aan NASCI hebben geschonken om te bedelen aan onze kinderen. De meeste gezinnen waren
Nederlandstalig. Andere schenkers waren Franstalig, maar daarnaast waren er ook Arabischsprekende gulle gevers en mensen afkomstig uit andere Europese landen die o.a. werkzaam
zijn bij de Europese Commissie, NATO e.d.

Een schenking van de organisatie “Brabantse Pijl”, een cheque van de Kiwanis Hoeilaart Zoniënwoud
of lekkers van Chocolatier Elisabeth… alle donaties maken onze kindjes vele beetjes blij!

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, Spullenhulp, asielcentra, crêches, daklozenwerkingen,
kleuterscholen of andere aanverwante instellingen. Zo gaat er niets verloren!
2. NASCI heeft nooit materieel aangekocht met subsidies.

4.2. SOCIAAL INFOPUNT
Door te fungeren als sociaal infopunt wil NASCI laagdrempelige, heldere en begrijpbare
informatie aanbieden waardoor (kans)arme moeders weten dat er mogelijkheden zijn om een
moeilijke situatie aan te pakken en te veranderen. We tonen hen hoe het heft in eigen handen
te nemen en geven hen de nodige moed en hulpmiddelen om problemen te overwinnen.
Mensen in armoede en nieuwkomers vinden moeilijk hun weg in het hulpverleningslandschap.
De drempel om hulp te vragen ligt vaak bijzonder hoog. NASCI wil dit probleem graag
aanpakken.
Tijdens het intakegesprek voeren we met de moeders een laagdrempelig verkennend gesprek
met als doel een basis te leggen voor een solide vertrouwensrelatie. Vaak komen er dan al
specifieke vragen naar boven waarvoor een verder diepgaand gesprek nodig is. De moeder
krijgt een afspraak om, op een voor haar gepast moment, langs te komen om zo rustig alles
te bespreken. Tijdens deze persoonlijke consultatie bekijken we samen het probleem en
zoeken we samen naar een gepaste oplossing. Het is voor moeders een opluchting dat ze ook
voor andere specifieke vragen en problemen bij NASCI terechtkunnen. Zo moeten ze niet naar
een andere organisatie stappen om hun verhaal nog eens te doen. Misschien staan we er niet
genoeg bij stil hoe delicaat en emotioneel het voor een moeder niet is om dit steeds opnieuw
te vertellen. Hun tranen spreken boekdelen.
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Ieder individu en elk verhaal is uniek en zo wordt ook de hulpverlening aangepast aan elke
persoon. Bij sommige moeders is het voldoende om een specifiek adres op een papier te
noteren, anderen hebben meer nood aan een plan om daar te geraken. Af en toe gaan we
mee ter plaatse om de moeder te ondersteunen. Het kan best zijn dat een moeder zich
moeilijk kan uitdrukken in een van onze landstalen, of dat ze bijzonder schuchter of verlegen
is en drempelvrees heeft. Een vertrouwd persoon naast zich hebben kan dan soms wonderen
doen. Ons sociaal infopunt had dit jaar 100 korte interventies en/of langdurige gesprekken.
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
andere interessante organisaties waar ze een beroep op kunnen doen. Zo maakten onze
moeders in 2017 bijvoorbeeld kennis met organisaties zoals vzw In Brussel, Gaffi vzw, Groep
Intro, Feza vzw, vzw HOBO, A Place to Live, Planning Familial ROSA, Les Gazelles de
Bruxelles, de bibliotheek van Schaarbeek….
Dit jaar gingen we nog een stapje verder door drempels te verlagen en moeders uit hun sociaal
isolement of comfortzone te halen. Zo organiseerden we op geregelde tijdstippen enkele
uitstappen om samen met de moeders organisaties ter plaatse te bezoeken. We gingen in
groep naar de Nederlandse les bij HOBO, naar Baboes, naar Huis der Gezinnen, naar de
Nederlandstalige bibliotheek en naar Ketmet in Anderlecht. We hoorden nadien vaak dat de
moeders, eens ze de weg wisten, regelmatig terugkeerden. Dat horen we natuurlijk graag!
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 om niet al te veel te
betuttelen maar veeleer onze kwetsbare doelgroep te versterken!
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 zien we wel dezelfde thema’s terugkeren.

Heel veel vragen zijn en blijven gericht op het invullen van basisbehoeften. Bijvoorbeeld het
zoeken naar kinderkleding en babymaterieel, voedselhulp en/of onderdak.
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We staan dagelijks versteld hoeveel gezinnen geen volwaardige maaltijd op tafel kunnen
zetten. Gelukkig heeft Brussel een groot aanbod aan voedselbanken, sociale restaurants en
sociale kruideniers waar ons publiek beroep kan op doen.
De vraag naar noodopvang wordt ook groter. Indien een moeder slachtoffer is van
partnergeweld, indien een gezin de huidige verblijfplaats moet verlaten of indien een moeder
met haar kinderen weg wil uit het kraakpand, 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 om toch te blijven wonen in
barslechte omstandigheden. In dit soort situaties voelen we ons vaak heel machteloos.
Gelukkig kunnen we heel wat kansen geven bij NASCI. Bijvoorbeeld indien een moeder dankzij
ons een crèche heeft gevonden voor haar kindje geeft het haar de mogelijkheid om een taal
te leren of een opleiding te volgen. Hetgeen later toegang kan geven tot een job.
De zoektocht naar kinderopvang werd dit jaar een stuk makkelijker. NASCI maakt nu 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
beschermende factor is bij kinderen uit kwetsbare gezinnen. NASCI fungeert hier ook als
spreekbuis van het publiek om eventuele drempels kenbaar te maken. In het kader van deze
samenwerking was NASCI te gast op het EXPOO-congres over proportioneel universalisme.
NASCI maakt sinds dit jaar 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
ondersteuning kan bieden.
In de vakanties willen de moeders heel graag dat de kinderen kunnen deelnemen aan leuke
activiteiten of kampen. Twee maanden vakantie is ontzettend lang wanneer je die hele tijd in
een kleine, vaak niet zo veilige woonst letterlijk zit opgehokt. Indien de kinderen dan één
week kunnen deelnemen aan een vakantiekamp is dit voor ouder en kind vaak al een
verademing. Ook hier helpen we de moeder zoeken naar geschikte vakantiekampen.

We hechten ook heel veel belang aan onderwijs voor de kinderen. We helpen de moeders
bij de ingewikkelde opdrachten en procedures om hun kinderen in te schrijven in het
Nederlandstalig of Franstalig onderwijs. We houden hiervoor altijd rekening met de context
waarin het kind opgroeit. Zo organiseerde NASCI dit jaar een specifieke vorming over
meertalig opvoeden om zo de ouders te helpen de juiste keuze te maken.
Leven in een grootstad met verschillende nationaliteiten en talen brengt veel belemmeringen
met zich mee.
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Bovendien zitten de scholen overvol. Vooral in het Nederlandstalig onderwijs is het vaak
wachten tot er een plaats vrijkomt. Heel wat ouders zijn zelf al beperkt in de kennis van een
van onze landstalen. De moedertaal is binnen het gezin bovendien nog steeds de meest
gesproken taal. We maken onze ouders erop attent dat het zeer belangrijk is dat ze zelf ook
actief een van de landstalen leren. Zo vermijden ze dat het kind bij de aanvang van de
schoolloopbaan een grote achterstand opbouwt omwille van taalachterstand. Op deze
problematiek kan ook kinderopvang deels een antwoord bieden.

4.3. MAMA’S CLUB
Sinds 12 jaar organiseren we bij NASCI de ‘Mama’s Club’,
een wekelijkse ontmoetingsnamiddag voor moeders en kinderen.
Het is een activiteit die zowel opvoedingsondersteunende
als ontspannende doelstellingen combineert. Het geeft hun de kans
om even alles te vergeten én de gelegenheid bij te leren.
En “last but not least” biedt het de bezoekers de mogelijkheid om een nieuw sociaal
netwerk uit te bouwen en zo het eigen sociaal isolement te doorbreken.
We nodigen moeders en hun jongste (niet schoolgaande) kinderen uit om even de dagelijkse
sleur te doorbreken door deel te nemen aan een goed omkaderde en laagdrempelige
activiteit. De Mama’s Club wordt elke donderdagnamiddag georganiseerd en biedt volgende
activiteiten aan:
✓ een warm en laagdrempelig onthaal waar gezelligheid troef is;
✓ een luisterend oor en de mogelijkheid om een gesprek te voeren in alle vertrouwen en
discretie met iemand van het team of één van onze vrijwilligers;
✓ 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 waar nodig;
✓ 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 of onder deskundige begeleiding;
✓ een bezoek aan onze damesboetiek;
✓ deelnemen aan een ontspannende yoga sessie;
✓ genieten van kinderanimatie, leren naaien, leren spelletjes spelen met de kids, leren
fruitpap maken voor de kleintjes, wafels bakken, wellnessdag e.a. speciale acties.
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Met ons aanbod geven wij opvoedingsondersteuning en versterken we de moeders door
hun vaardigheden te stimuleren zodat zij zelfredzaam worden. Kortom we ondersteunen
daar waar het nodig is. Dit geheel heeft zeker een positieve invloed op hun draagkracht. Om
hieraan te beginnen moeten we echter eerst zorglast wegnemen en dat doen we via
materiaalbedeling.
Opvoedingsondersteuning wil niet alleen “veranderen’’ maar uiteraard ook “erger
voorkomen’’ en dus preventief te werk 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.
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 Mama’s Club is voor velen ook een ideale gelegenheid om zich even terug vrouw te
voelen. Even weg van de dagelijkse sleur van het moeder zijn. Vandaar dat we af en toe, tot
groot jolijt van de deelneemsters, een wellnessactiviteit organiseren waar manicure,
pedicure, massage, kapsalon en make-up sessies onder professionele begeleiding centraal
staan. Succes verzekerd! Hieruit ontstaat vaak typische “vrouwenpraat” over verschillende
onderwerpen en thema’s waar ze ieder op zich mee worstelen. Een goeie “babbel” kan
wonderen verrichten op het vlak van eigenwaarde!

We organiseerden in 2017 45 ‘Mama’s Clubs’ met in totaal 1.895 participanten.
Vrouwen
Kinderen
Personeelsstaf
Vrijwilligers
Badjes
Yoga
Mama’s Boetiek









771 deelnemers (waarvan 189 unieke)
558 deelnemers
7 per namiddag
6 per namiddag
88 badjes
74 deelnemers
391 deelnemers
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Deelnemers Mama's Club 2017
30; 16%
Ingeschreven deelnemers

15; 8%

Ex-cliënten

142; 76%

Niet ingeschreven deelnemers
- enkel voor sociaal contact

De groep van de unieke deelnemers kunnen we nogmaals opsplitsen in 3 categorieën:
moeders die zijn ingeschreven bij NASCI (76 %); niet ingeschreven moeders die naar de Mama’s
Club komen voor het sociaal contact (16 %) en moeders die na hun jaar inschrijving nog steeds
langskomen (8 %). We merken bij de drie categorieën dat steeds meer moeders nood hebben
aan sociaal contact en een aangename, veilige en warme omgeving.
Het team maakt gebruik van de gevoerde gesprekken om thema’s uit te werken voor
interessante vormingen en workshops. De voeling met ons doelpubliek is immers heel
belangrijk. De meest voorkomende thema’s die tijdens de ‘Mama’s Club’ in 2017 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, zwangerschaptekens,
uitleg zwangerschapstest;
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, huurproblemen, sociale woning of andere woonst zoeken, opvangcentra, uitzetting, …);
gezondheidsproblemen moeder (slaapproblemen, rugpijn na bevalling, uitblijven van
menstruatie, voorweeën, soa’s, borstkanker, hartproblemen..);
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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, ziekte, ontbreken van rechten, relatieproblemen, echtscheiding, schulden,
partnergeweld, 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, …).
Tijdens de Mama’s Club organiseerden we ook tal van extra activiteiten. Hierbij een greep uit
het aanbod:
de mensen van de Bib, HOBO, Planning Familial Rosa en A Place to Live kwamen hun
werking voorstellen aan de moeders;
we gingen samen met een aantal moeders en kinderen naar de bibliotheek van
Schaarbeek;
we inviteerden een Make-up artieste, “Caro de Clown” en organiseerden kindergrime;
we maakten samen met de moeders fruitpap voor de allerkleinsten en fruitbrochettes
voor de grotere kinderen.

4.4. VORMING & OPVOEDINGSONDERSTEUNING
Vorming en informatie geven zijn geen oplossing voor armoede,
wel een hefboom voor emancipatie!
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 om hun zelfvertrouwen en hun draagkracht te
vergroten zodat ze hun kinderen betere kansen kunnen bieden. 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. Het blijft voor het team een tijdrovende opdracht om de moeders te stimuleren deel
te nemen en ervoor te zorgen dat de ingeschreven deelnemers ook effectief komen opdagen.
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Zo proberen we heel wat mogelijke 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.

Studies hebben uitgewezen dat leven in een grootstad zoals Brussel voor veel vereenzaming
zorgt. De meeste allochtone vrouwen van ons doelpubliek komen uit een hechte samenleving
en hebben letterlijk nood aan een dorpsgevoel. Door aan activiteiten deel te nemen leren ze
andere vrouwen kennen en wisselen ze ervaringen uit waardoor er een hechter gemeenschapsgevoel ontstaat. Voor deze vrouwen, zoals voor ons allemaal trouwens, is het zeer
belangrijk om meer dan alleen maar 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 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 voor een vaste groep deelnemers een intensiever traject aan, m.n. “Mama’s
Power”.
Een overzicht van de algemene vormingen in 2017:
•

27 januari: Meertalig opvoeden
Lesgever: Lynn Thielemans - HOP ON Solidariteit Voor Het Gezin
14 deelnemers

•

10 februari: Gezonde voeding (de strijd tegen obesitas)
Lesgever: Jacqueline Capart - vrijwilliger NASCI - vroedvrouw/sociaal verpleegkundige
7 deelnemers

•

17 maart: Financiële administratie (deel 1)
Lesgever: Wietske Van Gils
11 deelnemers

41

•

28 april: Praten met je kind over seksualiteit
Lesgever: Jacqueline Capart - vrijwilliger NASCI - vroedvrouw/sociaal verpleegkundige
13 deelnemers

•

12 mei: Peuterpubertijd
Lesgever: Lynn Thielemans – HOP ON Solidariteit Voor het Gezin
12 deelnemers

•

2 juni: Suiker noodzaak of vergif?
Lesgever: Regine Tierens – sociaal-verpleegkundige NASCI
15 deelnemers

•

15 september: Contraceptie
Lesgever: Rachelle Ilboudou - Planning Familial Rosas
22 deelnemers

•

13 oktober: Multimedia
Lesgever: Veronique de Vries – HOP ON Solidariteit Voor het Gezin
12 deelnemers

•

27 oktober: Mammobox
Lesgever: Tessa – Lokaal Gezondheidsoverleg Brussel (LOGO)
15 deelnemers

•

17 november: Kinderziektes & vaccinaties
Lesgever: Regine Tierens – sociaal-verpleegkundige NASCI
8 deelnemers

In het totaal namen 129 deelnemers deel aan 10 workshops voor wat betreft de algemene
vormingen. In 2016 organiseerden we 11 workshops met 77 deelnemers.

Vormingstraject “Mama’s Power”

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.
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Een vaste groep van ongeveer 10 moeders volgt een langdurig vormingstraject bestaande uit
activiteiten en vorming 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 verzorgen;
➢ 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, ook worden verlengd.
Vanaf november gaan de stafmedewerkers op zoek naar nieuwe deelnemers voor dit traject.
Voor de vormingscyclus van 2018 staat reeds een nieuwe groep paraat.
De vrouwen zijn vaak bijzonder kwetsbaar en soms onvoorspelbaar. Om een vormingstraject
te kunnen volgen moeten zij eerst persoonlijke drempels overschrijden. Dit vraagt m.a.w. 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.
Afgelopen jaar organiseerden we voor het traject Mama’s Power 18 vormingssessies.
De professionele begeleiding werd in 2017 verzorgd door Erika Rau van “Citizenne
Vormingplus” en onze stafmedewerker Silke De Ridder.
Sinds de start in 2009 kreeg het vormingstraject professionele ondersteuning van onze
partner Citizenne en dat is tot op heden nog steeds zo. Never change a winning team!
Het vaste team van NASCI zorgt voor de logistieke en administratieve omkadering (werving
van de deelnemers, publiciteit, vertalingen, onthaal en kinderopvang).
In 2017 behaalden 7 moeders een certificaat.

Een overzicht van het programma “Mama’s Power 2017”:
20 januari: Infosessie + Introductie voor nieuwe deelnemers
Uitleg en afspraken van de Mama’s Power. Zichzelf voorstellen aan de hand van
zelfgekozen vragen. Scoren van het levensrad voor zichzelf. Wat is er positief?
2 februari: Collage + wensen
Maken van een collage i.v.m. het levensrad. Aan de hand daarvan 3 toekomstwensen formuleren. Wat geeft je energie?
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17 februari: Circle of influence – Covey
Iedereen vertelt een zorg aan de groep en we zoeken samen naar een
oplossing of hoe je de zorg kan controleren met het voorgestelde model.
10 maart: Ontdek je eigen talenten
24 maart: Trots
21 april: De Goed Gevoel Stoel – Deel 1
5 mei: De Goed Gevoel Stoel – Deel 2
19 mei: Uitstap Brussels Parlement + lunch in de Koninklijke Bibliotheek
9 juni: Quiz + weetjes over België
23 juni: Uitstap naar Brussel centrum + lunch
Iedere mama zocht over een bepaalde plaats of over een bepaald monument info op.
Zo werd het een gegidste tocht doorheen de hoofdstad.
28 juli: Film: “Mediteranea” + nabespreking
25 augustus: Heropstart na de zomervakantie
Nabespreking over de zomer + tips delen aan elkaar voor volgend jaar.
Terugblik op eerder vernoemde talenten: hoe zette ik deze al in?
Complimentjes schrijven op het blad van alle deelnemers.
8 september: Cultuur & identiteit
Filmpje over cultuur, religie en identiteit.
Voorstellen van je eigen persoonlijke identiteit a.d.h.v. verschillende pijlers.
29 september: Voorbereiding 17 oktober “Werelddag van Verzet Tegen Extreme Armoede”
Een fotograaf kwam portretten van de mama’s nemen. Een reden voor de
mama’s om zich allemaal heel mooi op te maken.
Werken rond krachten, talenten, dromen, adviezen. Werken rond een visie
i.v.m. armoede.

17 oktober: Uitbaten van een stand op de “Werelddag van Verzet Tegen Extreme Armoede”
20 oktober: Communicatie
De valkuilen en hoe er rekening mee houden. Posities in communicatieprocessen.
24 november: Communicatie en racisme
Racisme in het dagelijkse leven & hoe er mee omgaan?
15 december: Uitreiking Certificaten  de “Oskars”
Wat betekende de “Mama’s Power” voor de deelnemers? Wat gaf hen dit jaar
energie en waar zijn ze trots op.
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We stellen steeds opnieuw vast dat veel moeders hunkeren naar informatie over de sociale
positie van de vrouw in onze Westerse samenleving. De meeste van onze deelnemende
moeders komen uit andere culturen. Culturen waarin de vrouw meestal een heel zwakke en
kwetsbare positie inneemt. Rechten waren voor hen onbestaande. Plichten daarentegen…
Voor hen is het daarom vaak een ware cultuurshock om plots in onze Westerse samenleving
te moeten functioneren en daarbovenop vaak alleen een gezin te moeten onderhouden. Ze
zijn totaal niet op de hoogte van de rechten en plichten hier bij ons. Het onbekende boezemt
angst in, mede gevoed door onwetendheid, gebrek aan opvoeding en voorlichting en dit kan
leiden tot 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 bijvoorbeeld
vanuit dat alle vrouwen in de wereld genitaal worden besneden. Het is een emotionele
mokerslag voor hen als ze horen dat dit niet zo is en dat men ook anders kan omgaan met
liefde en seksualiteit. Het is ook onze taak en sociaal-maatschappelijke plicht ze te helpen
hierin hun eigen weg te vinden.
NASCI biedt steeds activiteiten aan die de klemtoon leggen op mogelijkheden, individuele
vaardigheden, op persoonlijke autonomie en op sociale solidariteit van de deelnemers. Dit
doen we met de gepaste methodieken, didactisch materiaal en professionele begeleiding.
Het vormingstraject Mama’s Power is een prachtige schakel in het proces naar emancipatie.
Met kleine stappen wordt de drempelvrees langzaam maar zeker overwonnen en stijgt het
zelfvertrouwen. De vrouwen zien in dat, met een duwtje in de rug, kleine levenswensen
kunnen uitkomen. Ze moeten alleen leren dit op hun eigen manier in te vullen. 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 reeds 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 verder gaan in het leven door opleidingen
te volgen of actiever naar werk te zoeken. Diegenen die een reeks hebben afgerond zetten
andere vrouwen ertoe aan zich in te schrijven in de volgende sessies. Sommige moeders
vragen een verdere opleiding omdat ze zelf deze behoefte aanvoelen.

4.5. MEDICONSULT
Wetenschappers besloten al eerder dat hoe lager het inkomen,
hoe meer gezondheidszorg er nodig is!
2017… het eerste jaar waarin we een volledig jaar de schouders hebben kunnen zetten onder
onze medisch eerstelijnshulp en gezondheidspreventie “MEDICONSULT”.
Op heel wat vraagstukken over ziekte en gezondheid konden we snel en efficiënt inspelen.
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Vast staat dat zwangerschap en geboorte veel moeders kwetsbaarder maakt op sociaaleconomisch vlak. In de gezinnen die we bij NASCI over de vloer krijgen, spreekt men zelfs niet
meer over een inkomen onder de armoedegrens, er is ook meestal gewoon “geen” inkomen.
Kortom, we kunnen spreken over “diepe” armoede. Armoede heeft sowieso negatieve
gevolgen voor de gezondheid, al vanaf de periode rond de geboorte.
Het is voor onze moeders en baby’s de belangrijkste oorzaak van risico’s die met de
zwangerschap gepaard gaan.
Voorlichting en preventie spelen in een goede gezondheidszorg een zeer grote rol. Dankzij
een subsidie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft NASCI nu een eigen
verpleegkundige in huis en dat maakt dat we nu gelukkig vrij kort op de bal kunnen spelen.
Vragen naar meer vorming en/of voorlichting, rond een bepaald 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. 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.
De aanstaande of jonge moeders die naar ons worden doorverwezen leven allemaal onder de
armoedegrens. Meer nog, ze leven in “diepe” armoede. De stap naar een arts voor een klein
medisch probleem 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.
Daarom wachten mensen in armoede te lang vooraleer zij op consult gaan. MEDICONSULT
kan soms net dat duwtje in de rug zijn om de weg naar gespecialiseerde hulp sneller te vinden.
Situaties zijn soms erg schrijnend. Zo willen heel wat moeders graag borstvoeding geven,
maar kennen ze de weg naar ondersteuning van een professionele vroedvrouw aan huis niet.
Dus de wil is er wel, maar de moeders geven het soms op. 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 de omstandigheden niet kunnen
rekenen op de raad van een zus, tante of grootouder….

Gezien de intieme aard van de onderwerpen is het erg belangrijk met de moeders een
vertrouwensband op te bouwen. De verpleegkundige is ondertussen een gekend gezicht
binnen NASCI. Moeders kunnen, indien er vraag is naar privacy, een consultatie in het medisch
kabinet met haar plannen. Dat is zeker ook nuttig bij ingewikkeldere problemen waar meer
tijd voor moet worden vrijgemaakt.
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Maar elke moeder kan, 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.
Zo kan bijvoorbeeld een kind met al dan niet ernstige luieruitslag of koorts niet “wachten” op
een afspraak morgen of volgende week. Deze problemen vragen onmiddellijke actie.
Heel directe communicatie van mens tot mens staat, om de weg te ruimen voor meer
informatie, vooraan op het belangenlijstje. Daarom gebeuren de meeste gesprekken
informeel, tijdens de bedeling of tijdens de Mama’s Club.

De thema’s die het vorige jaar aan bod kwamen binnen het paramedische luik zijn:
- 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 baby, 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 vroedvrouw, alert maken op eerste tekenen 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,... .
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- Familiaal geweld en druk: ondersteuning van vrouwen die in aanraking kwamen met

partnergeweld of vrouwelijke genitale verminking en doorverwijzing naar gepaste
instanties.
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 gezondheidszorg.
De drempel is vaak nog veel te hoog. Het verschil in taal en gewoonten maakt dat ze ons
systeem binnen de gezondheidszorg niet begrijpen. Ze zijn bang van vooroordelen en er is
uiteraard een grote cultuurkloof.
MEDICONSULT kan door het laagdrempelige basiswerk dan 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. 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 wij hier 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 benodigdheden zoals bijvoorbeeld fysiologisch serum om neusjes te spoelen, zalf voor luier eczeem,
zwangerschapstesten, anticonceptiva, pijnstillers, anti-koortsmiddelen, een bloeddrukmeter
en zelfs eventuele honoraria (in uiterste nood) aan de moeders en kinderen aanbieden.
MEDICONSULT in cijfers:
Moeders met medische financiële hulp

2017

Fedasil
Medische kaart door O.C.M.W. uitgereikt
Mutualiteit
Geen
Handeling
Verpleegkundige handeling
Advies en/of gesprek met moeder
Doorverwijzing
Consult bij de verpleegkundige

6
113
22
39

2016

2017

71
282
101
16

213
347
35
63

In 2017 waren er minder doorverwijzingen dan in 2016 omdat de eerstelijnshulp ter plaatse
werd aangeboden.
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4.6. 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.
Indien 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.
Dankzij de bijkomende stafmedewerker van MEDICONSULT heeft het NASCI-team in 2017, iets
meer tijd kunnen investeren in de deelname aan allerlei studiedagen, info-momenten,
werkgroepen en randactiviteiten georganiseerd door Brusselse (sociale) organisaties.
We sommen hierbij enkele activiteiten op 
Jaarlijks vrijwilligersfeest (16/01/2017)
NASCI zou niets zijn zonder de hulp van de toegewijde vrijwilligers en leden van de Raad Van
Bestuur. Het grote aantal families in nood die bij NASCI over de vloer komen en de oneindige
aanvoer van materiaal dat moet gesorteerd, opgeborgen en weer herverdeeld worden,
maken het ons onmogelijk om het werk te klaren met het kleine team van vaste
personeelsleden.
Daar een volledige professionele omkadering onbetaalbaar is, is vrijwilligerswerking een
centraal element binnen ons dienstencentrum.
Jaarlijks organiseert NASCI een vrijwilligersfeest, waar tevens ook de Raad van Bestuur
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.
Uitstap ZOO Antwerpen dankzij Huis van de Mens & Vergeet de Kinderen Niet (15/04/2017)
Op 15 april vertrokken we met de bus vanuit Schaarbeek richting de Zoo van Antwerpen. De
kinderen konden de hele dag dieren uit alle hoeken van de wereld ontdekken. ’s Middags
waren er boterhammetjes voorzien en in de namiddag werden de gezinnen getrakteerd op
een ijsje. Als kers op de taart kreeg iedereen een snoepzakje bij het naar huis gaan. In totaal
waren er 75 deelnemers aangevuld met ons team en een hele ploeg vrijwilligers als
begeleiding. Het was voor iedereen een onvergetelijke dag en voor de kinderen een leuk
verhaal om na de paasvakantie op school te vertellen.
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Uitstap mini Europa & Atomium dankzij Zurich Benelux (17/05/2017)
Op gebied van uitstapjes was het een top jaar voor de gezinnen van NASCI. We kregen de kans
om een bezoek te brengen aan mini-Europa en het Atomium dankzij Zurich Benelux. Niet zo
ver voor vele families, maar dit zijn toch uitstapjes waar zij geen budget voor hebben.
Activiteiten kunnen doen die voor iedereen vanzelfsprekend zijn haalt hen voor een stukje uit
het isolement. Voor de kinderen alweer een dag die ze niet snel zullen vergeten. In totaal
waren er van NASCI 99 aanwezigen aangevuld met ons team en vrijwilligers van zowel Zurich
Benelux als van NASCI.

Magic Show (08/11/2017)
Kansarmen laten participeren aan het culturele leven binnen de context van een hoofdstedelijke omgeving zoals Brussel is geen evidente opdracht. I.s.m. met GC De Kriekelaar
tracht NASCI hierop een antwoord te bieden met het project “Magic Show”, een
multicultureel familiefeest voor kansarme en hulpbehoevende families uit het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
De “Magic Show” is ondertussen een jaarlijkse traditie geworden. Het is een leuk evenement
waar iedereen, maar vooral de kinderen, naar uitkijkt. De Vlaamse Gemeenschapscommissie,
de gemeente Schaarbeek en sponsors delen samen de kosten om zo 150 deelnemers een
onvergetelijke namiddag te bezorgen. Niet alleen de kinderen van NASCI maar 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.

Als invulling 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 “SlapsTic” van “Skat Théatre”. Een voorstelling waarin
een klok een centrale rol speelt en zo het levensverhaal van de twee hoofdpersonages
voorstelt.
Na de voorstelling werden de bezoekers uitgenodigd op een kleine receptie met een hapje en
een drankje.
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Bovendien kreeg iedereen een gezonde traktatie aangeboden (een zakje fruit).
Met dank aan de Limburgse Fruitveiling. Maar omdat het nu eenmaal ook een feest is voor de
kinderen kreeg iedereen ook een zakje vol lekkers aangeboden door Chocolatier Elisabeth uit
Brussel.

Extra activiteiten personeel
Zoals eerder vermeld heeft het team tijd geïnvesteerd in netwerken en bijscholing. Iets wat
absoluut niet altijd even evident is gezien ons kleine team en ons drukke werkschema.
Een kleine greep uit onze activiteiten (in willekeurige volgorde):
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

“Train de trainer” - kleurrijk en gezond door Logo Brussel
“Gala van het Welzijn” - ingericht door Bianca Debaets
Lancering van het “Huis van het kind” Brussel
“Werelddag van Verzet tegen Armoede” in het theater Saint-Michel i.s.m. ATD Vierde
Wereld
Tweedaagse vorming georganiseerd door GAMS vzw over vrouwelijke genitale
verminking in Gent
“SNOOZE” - Teambuilding in Herentals
“Kansarmoede en zwangerschap in Brussel en de Rand” - studiedag Erasmus
Hogeschool
“Goods to Give” - sociaal ontbijt ter bevordering van netwerking
“Stilvallen geeft Veerkracht” - workshop Odisee i.s.m. de VGC
“Werken met kwetsbare vrijwilligers” – opleiding Steunpunt Vrijwilligers i.s.m. Cera
“Gewaarborgde gezinsbijslag” - infosessie georganiseerd door Famifed
“Europese projecten schrijven” - studiedag georganiseerd door de VGC
“Elk gezin telt” - EXPOO-congres Antwerpen
“Infodag Europese Commissie” - voorstelling NASCI aan werknemers van de
Europese Commissie in Brussel
“Kansen voor kinderen in Brussel” - gespreksavond in GC De Markten (Huis van de
Mens)
OCMW Schaarbeek - ontmoeting partners ter bevordering van netwerking
“Vlaamse sociale bescherming in Brussel” - studiedag
“Provocatief coachen” – een vorming voor het vaste NASCI-team door Tim
Vanmarcke
Ontmoetingsmoment Koning Boudewijnstichting
“Integratie en Inburgering i.v.m. Vreemdelingenrecht” – een vorming door FOYER
“Lokaal Loket Kinderopvang in Brussel” - bijwonen van de overlegvergaderingen
“Huis van het Kind Brussel” - bijwonen van alle bijeenkomsten
“SPRING 1030 - editie 2018” - bijwonen van bijeenkomsten ter voorbereiding van de
nieuwe editie van dit festival
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Rondleidingen en bezoeken
Onbekend is onbemind! Ook al vraagt het veel tijd van het team, we geven met veel plezier
aan iedereen die het wenst een rondleiding. Regelmatig krijgen we deze vraag van bedrijven,
scholen, diverse overheden, aanverwante organisaties, ouders en geïnteresseerden…. Via de
rondleiding, met uitgebreide toelichting over onze werking en onze kwetsbare doelgroep,
hopen we begrip, erkenning en solidariteit te stimuleren.
En terecht… het is fijn om vast te stellen dat deze aanpak werkt. Een persoonlijk bezoek
aanbieden blijkt voor NASCI een uitstekende marketingstrategie om mensen warm te maken
ons te helpen in de strijd tegen armoede. In 2017 hebben we opnieuw ervaren dat zo’n bezoek
mensen 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 2017 gaven we 35 rondleidingen. (28 in 2016)

Uitstappen binnen het BHG onder de noemer “Brussel - mijn stad!”.
Deze uitstappen, die we sinds 2015 organiseren, worden vooral tijdens de zomervakantie
gedaan omdat activiteiten voor moeders en kinderen samen dan juist zeer geliefd en
gevraagd zijn. De moeders geven aan dat ze uitstappen leuk vinden en dat ze nieuwsgierig
zijn naar wat de hoofdstad hen allemaal te bieden heeft. Op hun eentje vinden ze moeilijk
gepaste bestemmingen (zeker met kleine kinderen) en het ontbreekt hen ook aan de nodige
financiële middelen om zo’n uitstap te betalen. Ook voor mensen die wachten op geldige
verblijfspapieren zijn deze uitstappen erg belangrijk omdat ze vaak het gevoel hebben dat ze
in onze maatschappij worden uitgesloten. Zulke uitstappen motiveren hen om actiever hun
best te doen om te integreren.
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5. 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 terecht komt,
blijven ze heel graag en vooral bijzonder gemotiveerd terugkomen. Mond aan mondreclame
en de sociale media doen de rest. Alle schenkers en sponsors worden persoonlijk en
schriftelijk bedankt na het geven van een gift. Rapporten en evaluaties met bijhorende foto’s
worden opgemaakt indien schenkers dit wensen. (Enkel voor aanzienlijke financiële giften!)
Afgelopen jaar mochten we opnieuw rekenen op heel wat leuke initiatieven die werden
georganiseerd om geld op te brengen voor onze strijd tegen kinderarmoede. Van harte
bedankt hiervoor! Het is echt hartverwarmend! Zonder deze geweldige steun zou NASCI
niet kunnen realiseren wat er hier in dit rapport wordt beschreven! 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 , na het lezen van dit verslag, zich geroepen voelen om onze strijd tegen
kinderarmoede te steunen dan is uw gift welkom op het nummer BE23 0014 0956 4691
Voor giften vanaf € 40 vermeldt u  “Gift met fiscaal attest”.
Alvast van harte bedankt in naam van alle kinderen en hun ouders!
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6. BESLUIT
________________________________________________________________________________________________________________

Tijdige ondersteuning, zowel materieel als immaterieel is noodzakelijk om behoeftigheid te
vermijden! Het moet stoppen dat men zegt dat we meer moeten doen met minder middelen.
We moeten het beter doen met meer middelen en u kan daarbij helpen!
We houden eraan om, in naam van alle betrokken partijen, iedereen van harte te bedanken.
Fijn dat jullie er voor ons zijn en dank voor het vertrouwen dat jullie geven! De giften, grote of
kleine, de schouderklopjes, de sympathie en de trouwe onmisbare steun zijn belangrijk. Het is
hartverwarmend 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!
Last but not least… bedankt team voor het goede werk alsook iedereen die aan dit verslag
heeft meegewerkt met tekst, foto’s, correcties en/of suggesties.
(Foto’s met dank aan Patricia, Anneke, Maël, Jacqueline, Simon en het volledige NASCI-team)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nicky Budts
Directeur NASCI vzw
30 januari 2018
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