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BiJeVa is lettergreepwoord gevormd uit:



Bijzondere inschakeling Jeugdhulp Vrijetijdaanbod
BijzondereJeugdVakanties:

1. haar kerntaak is het bestrijden van kinderarmoede in Vlaanderen en de ouders helpen bij
hun sociaal en maatschappelijk functioneren
2. haar doelgroep zijn voornamelijk van origine Vlaamse gezinnen die, al of niet in
verborgenheid, in een armoedesituatie leven
3. haar middel is de inzet van vrijwilliger

Het siert Anny dat ze er zoveel moeite voor doet. Ik steun haar project ‘BiJeVa’ dan ook zeer graag door te blijven een bezoek te brengen aan de kinderen op de
vakantieplek.

BiJeVa vzw Wat doen we? Hoe doen we het?
Een vereniging van super gewone mensen die vrijwillig harder hun best doen voor andere gewone
mensen, van bij ons, die moeten leven in armoede en dikwijls niet erbij horen in de samenleving.
De in België toegenomen* armoede gaf aan dat de professionele aanpak van armoedebestrijding met
enkel woorden en voorzieningen die de armen proberen aan te zetten tot actie en meedoen niet blijft
werken.
En die aanpak werkt niet bij gezinnen in verborgen** armoede omdat die het zonder private aanvullende
ondersteuning en maximale hulp het toch niet meer gaat lukken zelf keuzen te maken en mee te doen in
de samenleving.
Die ouder(s) hebben te maken met allerlei ellende en kopzorg door elkaar op gebied van:
 geld en inkomen;
 huisvesting;
 bezigheden (werk en andere bezigheden);
 lichamelijke en geestelijke gezondheid;
 eigen verzorging, huishouding en huiselijke relaties;
 omgang met de kinderen, hun opvoeding en hun school;
 sociale contacten,
en zitten vast aan lastige verledens, zoals schulden of een echtscheiding, die elk moment een donkere
schaduw kunnen laten vallen. In armoede bij ons zijn er levens die onuitspreekbaar zijn.
BiJeVa moet belangrijk aanvullend bezig zijn omdat de professionele hulp er blijvend iets zou toe doen,
vind haar bezielster Anny De Windt.
Door in diverse lokale regio’s te gaan luisteren aan de keukentafel, soms tussen het drogende wasgoed
in, bij (eenouder)gezinnen met thuiswonende kinderen (tot 14 jaar), helpt Anny de ouder(s) met zelf
keuzen te maken en werkt aan toeleiding om meer erbij te horen in de maatschappij. Zo leren de
ouder(s) en de kinderen ook Anny (beter) kennen.
Door middel van motiverende gesprekken en overlegde directe zorgen die onmiddellijk iets oplossen
vergroot Anny zelfvertrouwen, veerkracht en wilskracht. Door er de onmiddellijke sociale omgeving bij
te betrekken vergroot ze de steun van familie, vrienden of buren.
Concreet levert Anny geholpen door vrijwilligers o.a. de volgende bijdragen aan zelf keuzen maken:
 Onmiddellijke dienstverlening zoals voedselpakketten leveren laatste week van de maand;
vervangen van versleten kledij en schoeisel; leveren meubelen, huisraad en fietsen; computer
plaatsen of herstellen; renteloos voorschieten huurwaarborg; financiële steun toekennen aan
minder begunstigde leerlingen tijdens het lager; het middelbare en het hoger onderwijs.
 Emotionele steun bij verlies, rouw, een stigmatiserend proces in relatie tot welzijnszorg als
gevolg van radicale en ondoorzichtige ingrepen, na echtscheiding of directe ervaringen van
uitsluiting.
 Ondersteuning of bemiddeling in contacten met instellingen of diensten.
* Uit de gegevens van Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek
** Armoede is verborgen omdat mensen zich er voor schamen. Armoede is ook verborgen omdat mensen onvoldoende weten welke armoedevoorzieningen
er zijn en dat mensen niet altijd krijgen waar ze recht op hebben of toeslagen en vrijstellingen verliezen als ze tussentijds een kind krijgen, samen gaan
wonen of uit elkaar gaan.
Armoede is soms ook verborgen omdat armen bij het aangewezen zijn op hulp van sociale diensten er heel boos over zijn dat zij: zich afhankelijk voelen, niet
serieus genomen, geen respect voelen, onbedoeld of verborgen gestigmatiseerd worden als gevolg van radicale ingrepen bij het tonen van een positieve
inzet, niet (tijdig) geïnformeerd worden, er moeten verschijnen maar dat vaak helemaal geen nut heeft, het idee hebben niet begrepen te worden, niets
snappen door te veel aan regels, de regie over hun leven afgenomen worden en iets kan aangedaan worden. De razernij om die boosheid houdt waar ze
tegenaan lopen wakker in hun geheugen.






Doorverwijzen of toeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening.
Administratieve beslommeringen in orde brengen.
Informatie en advies geven.
Aanmoedigen om meer sociale contacten aan te gaan of gebruik te maken van regelingen en
voorzieningen.
 Vriendschappelijke huisbezoeken.
 Ruime telefonische bereikbaarheid.

Ondersteuning om erbij te horen geeft BiJeVa door een buitenhuis aanbod met laagdrempelige
toeleiding. Concreet organiseert de vereniging:
 Twee buitenhuisvakanties / jaar voor kinderen van minimum 6 en maximum 13jr. voor 25
Euro/vakantie/kind (effectieve kostprijs voor BiJeVa: 260 à 300 euro/kind)
 Daguitstappen voor kinderen en ouder(s) – gratis
 Thema-activiteiten zoals sinterklaas- / kerst- en nieuwjaarsfeest voor de kinderen – gratis
 Laag geprijsd ‘rap op stap’ advies aan huis, bij de gezinnen - gratis
 Leer- en speelactiviteiten in Educacontainer - gratis
Met de buitenhuisvakanties en daguitstappen, wil de bezielster met haar vereniging BiJeVa die kinderen
zorgeloze momenten, meetellen en dromen laten beleven in hun wereld, de speelwereld.
De thema-activiteiten, de leer- en speelactiviteiten zorgen bovendien voor het frequenter ontmoeten van
de vakantiemaatjes.
De bezielster heeft met die werkingskeuzes voor de eigenheid en sterke punten gezorgd welke BiJeVa
vzw tot een verhaal van erbij horen hebben gemaakt waarvoor niet alleen kinderen en hun ouders en een
generatie mix van 35 vrijwilligers zich blijven aanbieden! Vijf ervan zijn begonnen als deelnemend kind
en van hun 14de tot hun 18de van aspirant begeleid(st)er/logistiek medewerk(st)er, onder begeleiding,
doorgegroeid tot vrijwillig(st)er met veel goesting!
Maar ook donateurs en sponsors, blijven hun vrijgevigheid aanbieden.
En waar men verenigd is zijn er mogelijkheden om ook in die gezinnen de zon te doen schijnen!
BiJeVa vzw is dit jaar 10 jaar bezig. Een jaar waarin de reputatie, de goede naam, de sociale status van
BiJeVa vzw en de prestatie van haar vrijwilligers in het daglicht werd gesteld door een Koninklijk
Bezoek

Omdat bepaalde zaken het verdienen beter verteld en meer gehoord te worden zijn BiJeVa en
haar bezielster meerdere erkenningen te beurt gevallen:
 Bezielster Anny De Windt (13.07.1943)
2007 - De Pluim Koning Boudewijnstichting
2013 - Libelle Vrouw van het Jaar
2013 - Commandeur in de Kroonorde
 BiJeVa vzw
2006 - Sociaal-toeristische vereniging Toerisme Vlaanderen
2014 - Goed doel dat fiscale attesten mag uitreiken, waarmee schenkers van minstens 40 euro per
kalenderjaar aanspraak kunnen maken op 45% belastingvermindering v/h bedrag v/d gift.

Meer over ons
BiJeVa onafhankelijk en autonoom
Als aanbieder bepalen we zelf:
1. de strategische koers, het eigen aanbod, de ontwikkeling en de kenmerken van ons aanbod
2. het werven van financiële en personele middelen
3. de doelgroepen waarvoor ons aanbod bestemd is en maken we zelf uit hoe wij die benaderen
De afnemer heeft de vrijheid ons aanbod te accepteren of af te slaan

Speciale aandacht voor gezinnen die de confrontatie met materiële en sociale
beperkingen in verborgenheid ondergaan.
Onze bezielster Anny De Windt gaat daarvoor zelf de boer op in de volgende lokale regio's:
1. Vlaamse Ardennen (17 steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen)
2. Scheldeland (14 van de 19 steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen en 6 van de 11 Antwerpse
steden en gemeenten)
3. Leiestreek (17 van de 22 steden en gemeenten in West-Vlaanderen en in 4 van de 7 steden en
gemeenten in Oost-Vlaanderen)
4. Noordwest-Brabant (in 5 van de 9 steden en gemeenten)
Partnerschappen:
1. Toerisme Vlaanderen = Steunpunt Vakantieparticipatie / Toerisme voor Allen
2. Begeleidingsdiensten uit de Welzijns- en Jeugdzorg = O.C.M.W., C.L.B., C.A.W,
Begeleidingstehuis bijzondere jeugdzorg

Resultaten
http://www.bijeva.be/ondersteuning_standvanzaken.html

Ambassadrice
Slongs Dievanongs - Charissa Parassiadis, een Antwerps rapster met een Griekse achtergrond

Website: www.bijeva.be m.bijeva.be
E-mail: annydewindt@bijeva.be
GSM: 0499 24 54 36

opgericht eind 2006

____________________________________

