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YOIN begeleidt bij opvang, wonen en opgroeien

Laat jonge alleenstaande
vluchtelingen gewoon meedoen
Wij willen dat ieder kind in Nederland gezond,
veilig en zo gewoon mogelijk kan opgroeien.
Ook iedere minderjarige vluchteling. We willen
dat zij zo gewoon mogelijk wonen, zo gewoon
mogelijk naar school gaan, gewoon in de buurt
en gewoon meedoen met sport, cultuur, een
bijbaantje en veel meer. Het is vanzelfsprekend
dat daar begeleiding bij nodig is. Maar die
begeleiding moet tegelijkertijd heel erg goed
én zo gewoon mogelijk zijn. Zodat deze jongeren
hier niet alleen maar zijn, maar echt kunnen
meedoen en van betekenis kunnen zijn.

Samen met elkaar
Dit kunnen en willen we niet alleen voor elkaar
krijgen. ‘Meedoen’ is per definitie iets wat je samen
moet doen. Met zoveel mogelijk betrokken mensen,
diversiteit, gebundelde kracht en energie. Onze
manier van werken is daarom gericht op samen
doen en samen werken. Dat begint bij gemeenten,
woningbouwverenigingen en scholen als het gaat om
huisvesting en onderwijs, maar het gaat verder bij de
buurt en buren waar onze jongeren komen te wonen.
Onze open houding en de uitnodiging aan iedereen om
mee te doen met YOIN, maakt het voor onze jongeren
makkelijker om hun weg en rol te vinden in onze
maatschappij.

Wonen in de wijk
Omdat we jongeren opvangen met verschillende
leeftijden en achtergronden werken we met
verschillende woonvormen. We willen die
woonvormen ‘zo thuis mogelijk’ laten zijn. Dus liefst
niet een te grote groep en graag midden in een wijk, in
een stad; midden in onze maatschappij. Daarbij bieden
we begeleiding op maat.
Bijvoorbeeld met kleine woonhuizen waar zo’n vier
jonge vluchtelingen zelfstandig samen wonen. Onze
YOIN-begeleiders zijn hier regelmatig aanwezig om de
jongeren te begeleiden waar nodig. Of in woongroepen
waarin ongeveer twaalf jongeren wonen die wat meer
begeleiding nodig hebben. Op deze woongroepen
werkt een team van 6 of 7 begeleiders per groep en
bieden we 24 uur, 7 dagen per week begeleiding.
En in kleine woongroepen met drie mee-wonende
begeleiders op een groep van drie jongeren, waarmee
we ons richten op de jongste en meest kwetsbare
jonge vluchtelingen.

We zorgen voor opvang, wonen en opgroeien van ruim
150 minderjarige vluchtelingen, in de leeftijd vanaf 16
jaar. We doen dat in de regio’s Nijmegen, Arnhem,
Ede, Doetinchem, Apeldoorn, Wageningen, Rheden,
Lingewaard en Doesburg.
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Professionele begeleiders
YOIN richt zich vanuit het wonen op school en
opleiding, vrije tijd, vriendschappen en sociaal
netwerk. Dat doen we met – naast vele enthousiaste
vrijwilligers – ruim 40 enthousiaste professionals.
Onze professionals zijn goed opgeleide medewerkers
op het gebied van jeugdhulpverlening of
maatschappelijk werk, met ervaring in het werken met
jongeren en affiniteit met jonge vluchtelingen.
Minderjarige vluchtelingen hebben veel meegemaakt
en zijn door het missen van eigen familie en hun
eigen sociaal netwerk kwetsbaar. Onze begeleiding
is daarom in eerste instantie gericht op bescherming
en het bewerkstelligen van een gevoel van veiligheid
voor de jonge vluchteling. Daarna geven we aandacht
aan ‘mee gaan doen’, aan het versterken van eigen
mogelijkheden en aan de veerkracht van de jongeren.
Onze begeleiders leggen makkelijk contacten in
de buurt en nemen daarin de jonge vluchtelingen
op sleeptouw, zodat ze zelf contacten aangaan en
onderhouden. Daarnaast onderhouden de begeleiders
het contact met de voogden, de school en andere
externe instanties en lossen lastige situaties op
een constructieve, positieve en oplossingsgerichte
manier op. Ze hebben oog voor afwijkend gedrag,
zodat er signalering en doorverwijzing is bij complexe
problemen. Al onze begeleiders hebben een geldige
Verklaring Omtrent Gedrag.

Meer informatie of meedoen?
Wilt u meer weten over YOIN of met ons meedoen,
dan komen we graag met u in contact.
U kunt mailen naar yoin@entrealindenhout.nl of
bellen naar entrea lindenhout 026 - 354 33 33, waar
YOIN onderdeel van is. We spreken u graag.
www.yoin.nl
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Iedereen weet dat het aantal
vluchtelingen naar Europa en naar
Nederland sterk is gestegen. Wat
veel minder mensen zich realiseren
is dat tussen deze vluchtelingen
zich ook jonge, alleenstaande
minderjarige kinderen bevinden.
Kinderen of jongeren die een vaak
lange en onvoorstelbare reis achter
de rug hebben en nu in Nederland zijn
aangekomen. Zonder ouders of andere
wettelijke vertegenwoordiger, zoals
een oom, tante of ander familielid.
YOIN wil deze kinderen de best
mogelijke opvang en begeleiding
bieden.

