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Het Centrum Algemeen Welzijnswerk is een pluralistische, autonome en geëngageerde organisatie
die het welzijn van mensen versterkt zodat zij tot hun recht komen in hun dagelijkse leefomgeving en in
de ruimere samenleving.
Het CAW realiseert deze opdracht:
•
•
•

door psychosociale hulp te bieden
door signalen uit te sturen en te wijzen op gewenste veranderingen
door vooruitziend te handelen op probleemsituaties

‘t Salon is een deelwerking van het CAW en versterkt de ontplooiingskansen van maatschappelijk
kwetsbare jongeren door het organiseren van ontmoeting en laagdrempelige vrijetijdsbesteding met
aandacht voor het welzijn van de jongeren.
‘t Salon biedt ontmoeting, vrijetijd, vorming en individuele ondersteuning aan maatschappelijk
kwetsbare jongeren tussen 14 en 25 jaar. ‘t Salon ondersteunt jongeren in het versterken van hun
kansen in de samenleving.
De belangrijkste peiler van de jongerenwerking is de ontmoetingsruimte, waar jongeren elkaar en de
begeleiders vrijblijvend kunnen ontmoeten. De ontmoetingsruimte is 24 uur per week open, waarin 3
middagen en 2 avonden. Jongeren kunnen tijdens de openingsuren gebruik maken van een
ontspannend vrijetijdsaanbod : pool, gezelschapsspellen, internet, tijdschriften. Maandelijks worden
ongeveer 8 vrijetijds- en vormingsactiviteiten georganiseerd, gebaseerd op de interesses van de
jongeren.
Jaarlijks vinden er een of twee meerdaagse kampen plaats waarbij ontspanning en ‘ervaringsleren’
samengaan. Jongeren worden betrokken in de werking door het opnemen van verschillende
verantwoordelijkheden : de toog bemannen, klusjes in huis, inbreng in het activiteitenprogramma. De
activiteiten (instuif en georganiseerde activiteiten) worden begeleid door een team van 4
professionele medewerkers. De medewerkers ondersteunen de jongeren bij problemen of vragen
rond werk, school, gezondheid, financiën, administratie, relaties enz...
CAW De Poort kocht in 2007 een groot binnenvrachtschip dat omgebouwd wordt tot een soort
woonschip voor jongerenwerking ’t Salon. Het beschikbare budget laat toe – naast de aankoop – het
schip voor een groot deel te renoveren ifv de jongerenwerking. De inrichting van de ruimtes ligt in de
handen van het team en de jongeren van ’t Salon. Er worden een ontspanningshoek, een
vormingsruimte en administratieve ruimtes ingericht.

De instelling wil de veiligheid en de toegankelijkheid van het schip te vergroten. De toegewezen
ligplaats voor het schip (er is geen of weinig sociale controle door directe buurtbewoners) en het feit
dat het schip niet permanent bevolkt wordt (zoals een woonboot) impliceert dat er enkele ingrepen
nodig zijn in functie van beveiliging en veilige toegang. Het is de bedoeling dat dit ‘nieuw huis’ voor de
jongeren ook een ‘veilig’ huis wordt, waar ze onbezorgd en ontspannen hun vrije tijd kunnen beleven.
We willen dit project indienden bij United Fund omdat er geen budget voorzien is voor deze elementen
en we de slaagkansen van de nieuwe ontmoetingsruimte willen vergroten. Een ontmoetingsruimte
die inbrekers of vandalen vrij spel geeft, beperkt onze kansen om aan de jongeren een veilige haven
te bieden waar ze kunnen thuis komen en op verhaal komen.
Voor de beveiliging van de jongeren en de gebruikers van het schip gaan ze over tot de aankoop en
installatie van:
• co-melders, brandblusapparaten, rookdetectors en bijkomende elementen na advies
van de brandweer
• reling aan de buitenboord, buitenverlichting, 2 loopbruggen met reling

