NASCI
JAARVERSLAG

Met ons optimisme proberen we een positief verschil te maken in de
leefwereld van de NASCI gezinnen.

NASCI vzw, d’Anethanstraat 4, 1030 Schaarbeek
[t] 02/216 88 85 ; [e] nascivzw@skynet.be ; www.nascivzw.be
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1. Woord vooraf
NASCI staat symbool voor een op maat gerichte, materiële, sociale, educatieve, recreatieve en
eerstelijns paramedische en medische ondersteuning voor de meest kwetsbaarste gezinnen
van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Sinds 2003 biedt NASCI vzw een unieke dienstverlening
aan hulpbehoevende kansarme moeders en kinderen.
We blikken in dit jaarverslag terug op een bewogen 2021. Een jaar waarin de vzw-werking,
ondanks moeilijke tijden, bleef groeien met de verdere uitbreiding van onze antenne NASCI-B
én met een aantal nieuwe collega’s. We namen, na 16 dienstjaren, ook afscheid van onze zeer
geliefde en gewaardeerde collega/directeur Nicky Budts.
2021 was een werkingsjaar met veel hoogte- en dieptepunten. Het team moest continu creatief
omgaan met de steeds wijzigende veiligheidsmaatregelen in de strijd tegen de coronaepidemie. Niet alleen zorgde corona intern voor veel aanpassingen maar ook de leefwereld van
onze doelgroep veranderde voortdurend. De vele financiële en economische gevolgen van de
lockdowns met daarbovenop alle bijkomende beperkingen, begonnen steeds meer door te
wegen op de meest kwetsbaren van onze samenleving. De strijd tegen kinderarmoede was
nooit zo actueel en dient naar de toekomst op alle fronten verder gevoerd te worden.
2021 was dus opnieuw een jaar waarin de corona-epidemie heel sterk aanwezig was en die de
dagelijkse werking nog steeds bleef belemmeren. We waren hoopvol dat, na de zware tweede
lockdown, de epidemie stilaan zou verdwijnen zoals sneeuw voor de zon. De eerste vaccinaties
gaven weer hoop op versoepelingen en een perspectief naar een mogelijks normaal leven.
Maar helaas bleef het niet bij een tweede golf, de vele varianten van COVID zorgden voor
verschillende golven en brachten nog meer twijfels en angst bij de ganse populatie.
Het hele team en de bijhorende agenda van onze dagelijkse werking is het voorbije jaar nog
nooit zo flexibel geweest. Quarantaines en isolaties dwongen ons vaak tot snelle reorganisaties.
Activiteiten werden steeds onder voorbehoud gepland. De zo hoognodige, gegeerde en
gemoedelijke ontspanningsmomenten met onze moeders en kinderen werden steeds opnieuw
uitgesteld tot de cijfers het even weer toelieten. Tijdens de zomermaanden hebben we, in de
mate dat het weer dit toeliet, gretig gebruik gemaakt van de buitenlicht en de natuur om
recreatieve activiteiten te organiseren en in groep af te spreken met de gezinnen.
De materiaalbedeling op afspraak bleef een dagelijkse activiteit die veel druk op het overige
werk legde. Elke werkdag om het half uur kregen gezinnen de mogelijkheid om op afspraak hun
materiaal te komen ophalen of om over hun noden en problemen te spreken.
Daarnaast bleven we wekelijks bij NASCI en NASCI-B in het totaal acht gezinnen inschrijven.
Buiten de collectieve zomer- en eindejaarsluiting is de werking steeds continu geweest en
bleven onze deuren altijd open voor het publiek. De nood was dan ook zeer groot!
In samenwerking met de Brusselse overheden, heeft NASCI zich ook in 2021 maximaal ingezet
om de doelgroep correct te informeren en te sensibiliseren over het nut van covidvaccinaties.
Dit is niet altijd een evidente opdracht geweest aangezien er bij ons publiek veel angst en
onwetendheid is over covid. Ook de sterke invloed van Social Media en Fake News
vermoeilijkten deze opdracht.
Zoals we eerder al hebben vermeld was 2021 geen eenvoudig jaar maar we konden gelukkig
rekenen op de gewaardeerde steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de gemeente Schaarbeek, Cap 48, het Brussels Gewest
(via mandaat) en onze sympathiserende sponsors. Maar we waarderen bovenal ook de vele
individuele giften van solidaire privépersonen die ons een warm hart toedragen. Bedankt!!! x

We blijven optimistisch en proberen met onze werking een positief verschil te maken voor de
vele mensen en vooral voor de kinderen die in armoede leven en het zo al heel moeilijk hebben.
In dit uitvoerig jaarverslag krijgt u een duidelijke impressie van onze activiteiten en de door ons
behaalde resultaten. Namens het ganse team heel veel lees- en kijkplezier gewenst.

2. Rondleiding
2.1.

Contactgegevens en bereikbaarheid

Naam organisatie: NASCI vzw, Dienstencentrum voor het Kind
Juridische vorm:

vzw

Adres:

d’ Anethanstraat 4 - 1030 Brussel – Schaarbeek

Telefoon:

02 216 88 85

Fax:

02 216 88 86

E-mail:

nascivzw@skynet.be

Website:

www.nascivzw.be

Directeur:

Lavina Giudice

Voorzitter:

Chris Louwet

Ligging
NASCI 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.
NASCI-B, even gezellig en knus, bevindt zich in hartje Brussel m.n. aan de Akenkaai nr. 1 te 1000
Brussel op de vierde verdieping.
Beide locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
De “symbolische” drempel om binnen te stappen is zeer laag terwijl het NASCI-team garant
staat voor een warm en professioneel onthaal.

Openingsuren
(Onder voorbehoud van vakantie- of sluitingsperioden, coronamaatregelen, …)
Ten gevolge van COVID-19 werden we genoodzaakt onze openingsuren te wijzigen.
Sinds 16 maart 2020 werken we met individuele afspraken van maandag tot en met vrijdag
telkens tussen 9 en 17 uur. Op die manier kunnen we in alle veiligheid en voor alle betrokkenen
materiaal bedelen en informatie verstrekken. Zolang de pandemie duurt blijft deze manier van
werken gelden.
Alle vaste activiteiten zoals de Mama’s Club, de workshops, het vormingstraject Mama’s Power
en de recreatieve activiteiten werden ook na de versoepelingen volgens de opgedragen
veiligheidsvoorschriften georganiseerd.
De eerste afspraak voor een mama vindt altijd plaats in Schaarbeek aan onze ‘Noodhulpbalie’.
Na het overhandigen van een noodhulppakket krijgt de hulpbehoevende moeder een afspraak
voor een uitvoerig intakegesprek op een locatie die voor haar het gemakkelijkst bereikbaar is.
Alle vormingen en recreatieve activiteiten vonden plaats in Schaarbeek of op locatie en sinds
september 2021 werden er ook in NASCI-B een aantal vormingen gegeven.
Praktische info

Plan :

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

enkel na telefonische afspraak op het nummer 02 216 88 85.

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.

Workshops:

meestal op vrijdag.

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.

Contactpersonen

Chris Louwet
voorzitter

Nicky Budts
directeur tot 31 augustus 2021

Lavina Giudice
directeur sinds 1 september 2021

Het vaste personeelsteam

Silke De Ridder
stafmedewerker

Regine Tierens
stafmedewerker

Iens Verhiest
stafmedewerker

Amani Ben Taib
stafmedewerker

Esma Sivrikaya
stafmedewerker

Irina Asojan
medewerker

Rajae Khouna
medewerker

Binta Diallo
medewerker

Stéphania Castel
medewerker

2.2.

Missie en visie

Procentueel gezien telt Brussel meer alleenstaande moeders, meer kinderen, meer allochtonen
en meer kansarmen dan Vlaanderen. Ieder individu en elk kind heeft recht op een menselijk en
waardig bestaan.
NASCI onderschrijft het volgende:
→ Missie:
*NASCI kiest voor een integrale en integrerende benadering van haar doelgroep:
kansarme hulpbehoevende kinderen en moeders die nergens anders terecht kunnen voor
hulp en aldus bijzonder kwetsbaar zijn.
*NASCI ontplooit een werking die past in het lokaal sociaal beleid van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
(GGC) van het Brussels gewest. NASCI werkt outreachend en 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, 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 in hun dagelijkse strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Het geluk en
welzijn van kinderen primeert!.
→ Visie:
“Armoede is geen kinderspel en heeft vele gezichten. Elk verhaal is uniek.
Armoedebestrijding vergt een integrale aanpak op diverse terreinen.
Maak een moeder weerbaar, geef haar kennis en zij zal een sterke
moeder zijn voor haar kinderen. Haar kennis biedt een sterke basis voor
de toekomst van haar kinderen.”
NASCI vzw draagt actief bij in de bestrijding van (kans)armoede door het geven van concrete
materiële eerstelijnshulp, biedt moeders laagdrempelige opvoedingsondersteuning aan, geeft
sociaal-maatschappelijke informatie, biedt eerstelijnshulp aan qua medische preventie en
persoonlijke ondersteuning, organiseert wekelijkse ontmoetingsmomenten en recreatieve
activiteiten, verwijst moeders adequaat door naar relevante Brusselse instellingen voor elk
onderdeel van hun persoonlijke problemen en maakt vrouwen weerbaarder o.a. door een
specifiek vormingsaanbod en adequate begeleiding op maat.

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 statuten van de vzw en de beheersorganen van de
Algemene Vergadering gebeurde op 21 mei 2021. De statuten werden voor het eerst zowel in
het Nederlands als in het Frans neergelegd.
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:

Chris Louwet

Ondervoorzitter:

Anja Strubbe

Secretaris:

Charlotte De Vestele

Penningmeester:

Nic Van Craen

Bestuursleden:

Nicky Budts, Kris Flossie, Frieda Fiers, Emiel Jansens,
Caroline Logie, Inge Liebaers, Femke Mussels, Mariet
Vandersmissen, Anita Vandenbosch en Anita Vermeulen.

Leden Algemene Vergadering

Alain Vanvossel, Chris Louwet, Anja Strubbe, Charlotte De
Vestele, Nic Van Craen, Nicky Budts, Kris Flossie, Frieda
Fiers, Emiel Jansens, Caroline Logie, Inge Liebaers, Femke
Mussels, Mariet Vandersmissen, Anita Vandenbosch en
Anita Vermeulen.

Vergaderingen in 2021
Noot: Door de lockdownperiodes en de daarbij horende veiligheidsmaatregelen werden er, zoals de
richtlijnen het voorschreven, bijna geen vergaderingen georganiseerd waar de bestuursleden fysiek
aanwezig waren. Er werd gekozen om te werken via mails en digitale vergaderingen om de werking toe
te lichten. Het medezeggenschap kon zo voldoende vlot verlopen en de bestuursleden werden betrokken
bij het nemen van beslissingen waar nodig.

Vergaderingen van het Bestuur: 3 februari, 26 maart, 21 mei, 23 juni, 31 augustus, 26
oktober en 14 december.
Algemene Vergaderingen:

26 maart en 21 mei (tweetalige aanpassing van de
statuten)

Het NASCI-team
Globaal overzicht
Teamlid

Functie

Algemene vergadering

14 Bestuursleden en 1 lid Algemene Vergadering

Nicky Budts

Directeur tot 31/08/2021, bestuurslid vanaf 1/09/2021

Lavina Giudice

Stafmedewerker vorming / directeur vanaf 1/09/2021

Silke De Ridder

Stafmedewerker sociaal infopunt

Regine Tierens

Stafmedewerker sociaal-verpleegkundige

Iens Verhiest

Stafmedewerker vroedkunde

Amani Ben Taib

Stafmedewerker noodhulpbalie en sociaal infopunt

Esma Sivrikaya

Stafmedewerker NASCI-B en vormingen (vervangingscontract)

Irina Asojan

Onthaalmedewerker en mandaat “doelgroep-begeleider”
van de doelgroepmedewerkers “Artikel 60§7”

Rajae Khouna

Polyvalent medewerker armoedebestrijding
[Gefinancierd door VIVA FOR LIFE/CAP 48]
In dienst van 16/04/2021 tot en met 15/04/2022

Castel Stéphania

Polyvalente medewerker armoedebestrijding
(contract van bepaalde duur van 1/06/2021 tot 31/05/2022)

Diallo Binta

Polyvalente medewerker armoedebestrijding
(contract van bepaalde duur van 1/11/2021 tot 31/05/2022)

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

Logistieke ondersteuning voor onderhoud en stockbeheer voltijds 38 u p/w [gefinancierd dankzij sponsoring en via
mandaat van het Brussels Gewest]

→ Ben Messaoud Mustapha

in dienst van 01/12/2019 tot 26/03/2021

→ Castel Stéphania

in dienst van 01/02/2020 tot 31/05/2021

→ Laroua Badra

in dienst van 01/09/2020 tot 30/09/2021

→ El Badioui Hanane

in dienst van 01/12/2020 tot 31/07/2021

→ Diallo Binta

in dienst van 01/05/2021 tot 30/11/2021

→ Ndayisenga Louise

in dienst van 01/09/2021 tot 28/02/2023

Vrijwilligersteam 2021

23 vrijwilligers

8 stagiaires

2 leerlingen van het K.A. de Toverfluit
2 stagiaires Bachelor in de verpleegkunde (Erasmus
Hogeschool)
1 stagiaire Bachelor in de vroedkunde (Erasmus
Hogeschool)
1 stagiaire Bachelor in de Orthopedagogie (Odisee
Hogeschool)
2 stagiaires Bachelor Sociaal werk (Odisee en KDG
Antwerpen)

Onze subsidiërende
overheden en iedereen die
NASCI steunt

Financiële, materiële en morele ondersteuning, a.h.w. onze
brandstof om te kunnen werken!

NASCI is trots op haar multiculturele diversiteit en ijvert voor het respect van eenieders
eigenheid. Het publiek was in 2021 afkomstig uit ongeveer 50 verschillende landen en sprak
minstens evenveel verschillende moedertalen. Het personeelsteam telde 8 nationaliteiten en
het vrijwilligersteam 7. Een bontgekleurde mensenmix waarop we trots zijn. Verbondenheid en
wederzijds respect over verschillende culturen heen is bijzonder verrijkend voor alle
betrokkenen. Diversiteit is op haar mooist bij NASCI.

Het personeelsteam
Het professionele team [Nicky, Lavina, Silke, Regine, Iens, Irina, Rajae, Amani, Esma, Stefania
en Binta]
2021 was voor het vaste personeelsteam een jaar van uitbreiding, versterking en vervangingen.
Met de groei van NASCI-B en de toename van de vragen aan de noodhulpbalie werd snel
duidelijk dat een uitbreiding van het team noodzakelijk was. De wekelijkse inschrijvingen van
nieuwe gezinnen evolueerde snel van zes gezinnen per week naar acht gezinnen (in het totaal
voor de twee vestigingen). Om de stijgende vraag naar ondersteuning, ten gevolge van corona,
tegemoet te komen zijn we in samenspraak met de VGC gestart met de expansie van onze
noodhulpbalie. Elke dag (na doorverwijzing) kunnen mensen heel snel terecht voor een
noodhulp in afwachting van een eerste inschrijving. Dankzij extra financiële COVID-middelen
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie konden we met deze projectsubsidie iemand
aanwerven om gedurende een jaar deze specifieke balie uit te baten.

Nicky
16 jaar, meer dan 5840 dagen lang, heeft Nicky voor ontelbaar honderden mama’s en kindjes
gezorgd. In die periode heeft Nicky de vzw doen groeien, ontelbare projecten tot leven
gebracht, hechte vriendschappen gesmeed en voor onvergetelijke herinneringen gezorgd.
Nicky haar engagement voor de meest kwetsbaren onder ons
was van het begin tot het einde immens groot. Haar liefde voor
de moeders en kinderen van NASCI waren haar drijfveer om
steeds opnieuw te blijven strijden tegen het grote onrecht dat
armoede kenmerkt.
Naast haar functie als leidinggevende was ze ook de collega waar
je steeds op kon rekenen, een mentor met veel geduld , een
vriendin waar je op kon vertrouwen maar vooral een
moederfiguur voor iedereen die het wou of er nood aan had.
Nicky heeft samen met NASCI vele woelige watertjes
doorzwommen. Het was niet altijd evident om werkingsmiddelen
en sponsors te bekomen terwijl de doelgroep en hulpaanvragen
steeds maar bleven stijgen. Haar vastberadenheid en
doorzettingsvermogen hebben ervoor gezorgd dat NASCI is
uitgegroeid tot een gezonde vzw die een stempel drukt op de
Brusselse armoedebestrijding.
In september vierden we uitgebreid haar pensioen. Genieten
van het leven en het leven vieren, dat is ook eigen aan “onze
Nicky”. Er was de officiële afscheidsreceptie maar we hadden
ook een vrolijk en intiemer verrassingsweekendje met haar
aan zee samen met het ganse team. Met een lach en een
traan en een pak mooie herinneringen zwaaiden we haar uit.
We gunnen haar van harte een welverdiende me-time met
haar echtgenoot Wilfried.
Maar Nicky zou niet Nicky zijn als ze haar betrokkenheid tegenover onze gezinnen niet zou
kunnen blijven tonen. Zelfs na haar pensioen blijft ze zich wekelijks verder inzetten als
bestuurslid en als vrijwilliger. We zien haar altijd graag komen en we zijn blij dat we zoveel
mooie jaren hebben mogen samenwerken met deze straffe madame.
In naam van het bestuur, de collega’s, vrijwilligers en de gezinnen: Dank u Nicky om al die jaren
de wereld een beetje mooier te maken met je enthousiasme en toewijding.

Stafmedewerker Lavina Giudice beviel in de lente van een zoontje en ging
hiervoor vanaf mei tot augustus in zwangerschapsverlof. Zij werd van mei
tot augustus vervangen door mevrouw Amani Ben Taib, een pas
afgestudeerde sociaal werker. Amani had in de loop van het najaar van
2020 en 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.
We waren ook zeer blij dat we haar na deze vervanging een vast contract
konden aanbieden. Dit contract was mogelijk dankzij de vrijgekomen
middelen na Nicky haar vertrek.
Stafmedewerker Lavina Giudice nam op 1 september 2021, en tot iedereens tevredenheid, de
fakkel van Nicky Budts over als directeur van NASCI. Sinds september 2009 is Lavina de loyale
rechterhand van Nicky geweest. Samen hebben ze alle woelige stormen en de vele mooie
successen van de vzw doorstaan en beleefd. Lavina was zodoende de meest geschikte
kandidate om de fakkel van Nicky over te nemen.
Dankzij extra financiële ruimte in ons budget konden we een contract van één jaar aanbieden
aan Stephania Castel één van onze ex-doelgroepmedewerkers (art.60§7). We hebben haar
ingeschakeld als logistieke medewerker voor de organisatie en het beheer van de stock in
NASCI-B.
In december konden we door interne verschuivingen Binta Diallo (art.60§7) een contract van
bepaalde duur aanbieden. Binta werd ingeschakeld als logistiek medewerker en ze nam vooral
het transport van het materiaal tussen NASCI en NASCI-B op zich.
Daarnaast viel collega Regine in de herfst zeven weken uit wegens een medische ingreep en
kreeg collega Silke (wegens haar zwangerschap) aangepast administratief werk. Silke bevalt in
februari 2022 en gaat afwezig zijn tot de zomer wegens zwangerschaps- en ouderschapsverlof.
Om deze afwezigheden te overbruggen hebben we een vervangingscontract aangeboden aan
onze voormalige stagiaire orthopedagogie Esma Sivrikaya. Esma deed haar derdejaars stage bij
NASCI en zodoende kende ze de werking van NASCI door en door. Ze kreeg een contract van
bepaalde duur aangeboden voor één jaar vanaf 1 oktober 2021.
Werken met een voltallig team is belangrijk om de continuïteit van onze werking te garanderen.
Door de uitbreiding van NASCI, met de antenne NASCI-B, werden we genoodzaakt om het team
te versterken. We merkten al snel dat één persoon onvoldoende was om NASCI-B te bemannen
en we beseften dat er structurele versterking nodig was. We zijn zeer dankbaar met de extra
vrijgekomen middelen die ons de mogelijkheid gaven voor een tijdelijke aanwerving van een
logistieke medewerker voor NASCI-B alsook voor de COVID projectsubsidie van de VGC
waardoor het team versterkt werd met een extra stafmedewerker voor de uitbating van de
noodhulpbalie. We zijn wel zeer bezorgd voor wat de toekomst zal brengen indien we geen
structurele bijkomende middelen/personeel voor de werking van NASCI-B meer zouden krijgen.
Daarnaast zorgen de vele opgelegde quarantaines/isolaties door COVID én de op te nemen
verlofdagen van het team voor een kwetsbare strakke planning en een hoge werkdruk.

Maar ook tijdens dit coronajaar bleven we dynamisch, creatief én flexibel werken want we
willen absoluut op een laagdrempelige manier beschikbaar en toegankelijk blijven voor onze
kwetsbare doelgroep. In tijden waarin een pandemie de hele wereld polariseert met angst en
de armoede zienderogen blijft toenemen ligt een dikke laag enthousiasme, verbondenheid en
doorzettingsvermogen aan de basis van de sterkte van het Nasci-team.

Ondanks de talrijke uitdagingen en moeilijkheden, het voortdurend aanpassen van de werking,
de wissels en vervangingen binnen het team, de opgelegde beperkingen van de activiteiten en
daardoor ook het beperkte sociale contact met onze doelgroep, heerste er een positieve sfeer
van professionalisme, vriendschap en collegialiteit. De grote motivatie, het positivisme en het
wederzijds blind vertrouwen binnen het team speelden hierin een belangrijke rol. Onze
expertise en gedrevenheid om door te gaan werd in 2021 alom geprezen in het Brusselse
werkveld. De wil om er absoluut te zijn voor wie ons nodig had was de sterke motivator die ons
het jaar 2021 heeft doen volhouden.

Op 15 april 2021 hebben we tot ieders vreugde Khouna Rajae
opnieuw kunnen aanwerven voor een contract van één jaar in het
kader van een nieuwe subsidie van VFL/CAP 48. Rajae werd als
ervaringsdeskundige mee ingezet op armoedebestrijding. Zij zorgde
eveneens voor de bereiding van lekkere maaltijden voor de
vrijwilligers en het team en ondersteunde het logistieke team waar
nodig. Ze is onmisbaar in het team. Haar contract eindigt op
15/04/’22.

Het logistieke team (“Artikel 60§7”/doelgroepmedewerkers)
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 twee voltijdse betrekkingen in
het kader van het statuut “Sociale Economie”. Voor de twee eerstgenoemden betaalde NASCI
een bijdrage van 318 euro per maand/per personeelslid aan de gemeente Schaarbeek. Het
laatstgenoemde statuut werd ons gratis ter beschikking gesteld (= betrekking “sociale
economie”). Dat betekent concreet dat NASCI in 2021 doorlopend vier personeelsleden als
logistieke medewerkers in dienst had.
NASCI is sinds december 2020 via mandaat officieel erkend als sociale
inschakelingsonderneming. Dit heeft tot concreet gevolg dat de overheid de kosten op zich
nam van een omkaderingsbegeleider sinds 2020 en werden alle vier de personeelsleden
“Artikel 60§7” in de loop van het jaar vier voltijdse betrekkingen in het kader van ‘’Sociale
Economie’’.
Hierbij alle omkaderingsmedewerkers die in 2021 actief waren:

Mustapha

Stéphania

Lola

Hanane

Binta

Louise

Het vrijwilligersteam
“Als elke vrijwilliger een ster kreeg, werd het nooit meer donker.”
(Loesje)
Het vrijwilligersbeleid van NASCI heeft een visie die gestoeld is op diversiteit, respect,
verdraagzaamheid, verbondenheid, multiculturaliteit en solidariteit.
Door de aanhoudende coronacrisis, met de sterke inperkende maatregelen als praktisch gevolg
daarvan, was vrijwilligerswerk nog steeds bijzonder moeilijk in 2021. Een groot deel van onze
vrijwilligers hebben de pensioenleeftijd bereikt en bevinden zich aldus in de risicogroep
waardoor de meesten van hen terecht veilig thuis bleven. Toch hebben enkele vrijwilligers zich
onverbiddelijk blijven inzetten tijdens de crisis en kon NASCI wekelijks op hen rekenen. Na de
vaccinatiecampagne zagen we ook enkele andere vrijwilligers terugkeren.
Donaties bleven gelukkig met regelmaat binnenkomen. Daardoor was er steeds voldoende
materiaal en werk ter beschikking. In de strenge eerste lockdown hadden we namelijk op een
zeker moment een tekort aan kinderkledij doordat er ineens quasi geen donaties meer waren.
Zoals elk jaar merkten we ook afgelopen jaar hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor onze werking
en hoeveel we aan hen te danken hebben. NASCI heeft hen écht nodig.
In totaal kon NASCI dit jaar rekenen op 23 mensen die vrijwillig hun tijd en energie ten dienste
stelden van onze werking. Zij wensen hiermee hun solidariteit te betuigen met de vele kinderen
en moeders in onze samenleving die onze steun heel erg nodig hebben.
Werken met vrijwilligers is altijd een verhaal van komen en gaan. Zo hebben we ook in 2021
van een aantal trouwe vrijwilligers, al dan niet tijdelijk, afscheid moeten nemen omwille van
persoonlijke of corona-gebonden redenen. Anderen haakten dan weer af omwille van
gezondheidsredenen of omdat het vrijwilligerswerk bij ons niet echt hun ding was. Het vinden
van vaste gemotiveerde vrijwilligers die zich langdurig willen inzetten, blijft voor het team een
constante uitdaging.
Iedere vrijwilliger doet wat hij of zij kan binnen zijn eigen mogelijkheden, tijdsbesteding en
kunnen. Onze vrijwilligers zijn zeer divers zowel qua leeftijd, afkomst, scholing, cultuur en taal
wat de samenwerking natuurlijk zeer interessant en verfrissend maakt. Eveneens voor hen is
ons huis een warme thuis. Bij NASCI bieden we hen, in een familiale en collegiale sfeer,
activiteiten aan waar ze zich goed bij voelen en waar ze zichzelf kunnen zijn. We maken er graag
een punt van om hen degelijk te omkaderen, te stimuleren en te ondersteunen.
NASCI heeft afgelopen jaar 1617 vrijwillige werkuren cadeau gekregen! Dat is een stijging van
240 werkuren in vergelijking met 2020 maar nog steeds ongeveer 2.400 uren minder dan voor
de pandemie, in 2019.
Er is geen beter middel tegen vooroordelen dan persoonlijke contacten en dat geldt zeker voor
de omgang met personen van etnisch-culturele groepen met wie we vaak minder frequent
omgaan.
Werken met een vrijwilligersteam vergt van het vaste team flexibiliteit, degelijke en concrete
afspraken, een open communicatie, aandacht voor coaching en een intermenselijke aanpak.
Teamwerk, vriendschap, discretie, openheid, sociaal engagement en verantwoordelijkheidszin
zijn allemaal belangrijke pijlers binnen onze vrijwilligerswerking.
“Vrijwilligers doen het niet voor de centen. Wel voor de rijke momenten
samen.”

De taken die onze vrijwilligers allemaal op zich kunnen nemen zijn de volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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;
uitzonderlijk ophalen of wegbrengen van materieel;
allerlei klusjes;
administratieve ondersteuning waar nodig, ambassadeurschap, Public Relations;
en zoveel meer.

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

Net zoals de voorgaande jaren kregen we in 2021 hulp van 2 stagiaires uit de middelbare school
K.A. de Toverfluit. Sinds de pandemie in 2020 kregen de leerlingen vaak afstandsonderwijs en
werden sociale stages ‘’on hold’’ gezet. Gelukkig brachten de versoepelingen na de zomer
opnieuw ook de mogelijkheid tot sociale stages. De Mama’s Club werd in september terug
opgestart met strenge veiligheidsmaatregelen en met een beperkt aantal deelnemers
(maximum 6 participanten).
Cansel en Ainhoa startten hun stage in september 2021 en zetten deze verder tot mei 2022.
Samen liepen ze in 2021 8 uur stage, goed voor 2 namiddagen spelplezier met de allerkleinsten
tijdens de Mama’s Club.
De studenten staken de handen uit de mouwen en waren grote fan van het begeleiden van
babybadjes of het entertainen van de kinderen. Wanneer het eens een moment rustiger was,
gingen ze helpen bij het triëren van speelgoed. Het was voor beide partijen een zeer fijne
ervaring.

Twee studenten verpleegkunde en één studente vroedkunde maakten kennis met onze
doelgroep in het kader van de opleiding aan de Erasmus Hogeschool Brussel, goed voor zo’n
275 uren. Het is voor studenten in het Brusselse enorm leerrijk en fijn om, naast de technische
stages in de ziekenhuizen, ook ervaring op te doen met onze kwetsbare doelgroep. Hun
leefwereld staat vaak mijlenver weg van die van onze moeders. Ze konden de mama’s advies
geven over thema’s zoals contraceptie, borstvoeding, gezonde voeding en slaap, maar ze
leerden zelf ook heel veel van de moeilijke levensomstandigheden en specifieke noden van
onze mama’s.

Verder hadden we ook Amani (Bachelor in het Sociale
Werk) en Esma (Bachelor in de Orthopedagogie)
derdejaars studenten vanuit de Odisee Hogeschool en Ines
(Bachelor in het Sociale Werk) vanuit de Karel de Grote
Hogeschool Antwerpen die hun eindstage bij ons deden.
Een stage gedurende een lange periode is zowel voor hen
als voor ons zeer interessant. Ze waren een zeer grote hulp
tijdens de moeilijke overbruggingsperiodes die de
coronacrisis met zich meebracht en een plezier om mee
samen te werken. We zijn ook zeer gelukkig dat we twee van deze stagiaires hebben kunnen
aanwerven ter versterking van het team.

2.4.

Financiële achtergrond

Subsidiemiddelen 2021:
Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel (kortweg VGC): via jaarlijkse overeenkomst, een
enveloppensubsidie ten bedrage van € 165.500. Dat betekent een recente verhoging van de
subsidie met € 30.000.
Daarnaast kregen we dit jaar van de VGC een specifieke
projectsubsidie voor de aanwerving van een extra
werknemer voor de versterking van de “Noodhulpbalie”
gedurende één jaar. Sinds de coronacrisis verwijzen
officiële instanties nog meer gezinnen dan normaal
door naar NASCI v eror eenmalige of tijdelijke hulp. Tot
voor de coronapandemie werd onze noodhulpbalie
uitgebaat door een deskundige vrijwilliger, maar helaas
viel deze hulp om gekende redenen weg. De organisatie
en de bedeling van de noodhulpbalie viel hierdoor
volledig terug op het team. We waren dan ook heel blij
met de bijkomende middelen ter versterking van ons
team.
Het beheer van de noodhulpbalie is geen eenvoudige
opdracht. Hier vindt de eerste kennismaking plaats,
wordt de eerste materiële zorg verleend, en wordt op
basis van de woonplaats, bepaald of een gezin in
Schaarbeek of in Brussel-centrum terecht kan voor hulpverlening. De noodhulpbalie kan ook
afspraken regelen voor een specifieke hulpverlening bij een van onze stafmedewerkers of bij
andere organisaties of instanties. Kortom, er moet op een korte tijd ingeschat worden wat de
acute noden van het gezin zijn en hoe wij kunnen helpen. Dit werk dient dan ook opgenomen
te worden door een professionele werkkracht.
Dankzij deze extra aanwerving konden we ervoor zorgen dat moeders in nood op onze volledige
aandacht voor essentiële en noodzakelijke dienstverlening konden blijven rekenen.
De Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (kortweg GGC): een subsidie voor
de uitbouw van het project MEDICONSULT ten bedrage van € 75.000 voor de loonkost van een
sociaal-verpleegkundige en een vroedvrouw. NASCI moet hier echter met eigen middelen nog
een flinke duit bijpassen want de subsidie is onvoldoende voor de twee betrekkingen.
Gemeente Schaarbeek: subsidie van € 1.600 voor het organiseren van activiteiten.

NASCI stelt vier doelgroepwerknemers in het statuut van “Artikel 60§7 te werk. Om die reden
diende NASCI op vraag van de gemeente Schaarbeek een aanvraag in voor het bekomen van
een mandaat als “Erkende Sociale Inschakelingsonderneming en meer specifiek om een
erkenning te krijgen als Sociaal Democratische Onderneming (SDO)”.
Eind december 2020 kregen we een positief antwoord van de minister en werd het mandaat
toegekend met terugwerkende kracht voor 2020. In 2021 dienden we onze aanvraag te
hernieuwen. De nieuwe goedkeuring betekende voor NASCI concreet dat de overheid de
kosten op zich nam van een omkaderingsbegeleider voor 2021. En de twee doelgroepwerknemers (“Art.60§7) waarvoor we moesten bijpassen (318 euro p/p en p/maand) werden
op hun beurt ook gratis ter beschikking gesteld door het OCMW van de gemeente Schaarbeek.
We zijn oprecht erkentelijk dat we de afgelopen jaren, maar zeker ook voor deze zware
coronajaren, onze werking konden verderzetten dankzij deze subsidies. Iedereen weet dat er
jaarlijks meer uitgaven zijn zoals o.m. door 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. Mede dankzij de steun van de subsidiërende
overheden konden we ook in 2021 de groeiende groep kwetsbaren gezinnen ondersteunen.
Maar helaas zijn de subsidies in 2021 nog steeds onvoldoende om alle loonkosten van het
personeel te dekken. Het (voort)bestaan van de dagelijkse werking van de vzw is en blijft
daardoor bijzonder kwetsbaar aangezien het ons volledig afhankelijk maakt van sponsoring en
giften om onze werking globaal te realiseren.
Willen we elk kind geven wat het nodig heeft om in de basisbehoeften te voorzien, dan moeten
er jaarlijks steeds opnieuw heel wat bijkomende middelen gevonden worden en dat is in tijden
van crisis en oorlog geen eenvoudige opdracht. Wat we zelf aan middelen moeten bijeen
zoeken dient voor de aankoop van luiers en opvolgmelk voor baby’s, gevulde geboortepakketten, verzorgingsproducten voor moeder en kind, schoolmaterieel, speelgoed,
recreatieve activiteiten, vormingen etc.. Gelukkig vonden donoren ook in 2021 de weg naar
NASCI waardoor we financieel gezond zijn gebleven ondanks de crisis. We hopen ook in de
toekomst op hen te mogen rekenen.
Naast de financiële giften die we gebruiken om producten aan te kopen hebben we, net zoals
vele andere organisaties, in vzw GOODS TO GIVE een gewaardeerde partner gevonden voor
het goedkoper verkrijgen van allerlei basisproducten die we aan de kansarme families
aanbieden.
NASCI, en in het bijzonder de honderden kinderen en hun ouder(s), zijn alle overheden,
sponsors en gulle schenkers oprecht en bijzonder dankbaar voor hun gift in 2021. Toch hopen
we in 2022 van de overheden werkingsmiddelen bij te kunnen krijgen om zo tegemoet te
kunnen komen aan de sterk stijgende kinderarmoede. Zeker nu in tijden van de enorme
toevloed aan vluchtelingen die in Europa heerst door de oorlog in Oekraïne.

2.5.

Doelstellingen

Algemene doelstellingen:
✓ “Brusselbreed” en outreachend werken (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) voor het bestrijden
van kinderarmoede en sociale uitsluiting.
✓ Actieve partner zijn in sociale netwerken en overlegorganen zoals Netwerk Kinderopvang,
Huis van het Kind Brussel, …
✓ Werken via integrale en participatieve benadering (d.w.z. werken voor en samen met de
doelgroep voor alle gerelateerde problematieken).
✓ Aanbieden van allerlei materiële en hygiënische benodigdheden voor moeder en kind,
relevante workshops, wekelijkse ontmoetingsmomenten, infosessies, opvoedkundige
ondersteuning en allerlei recreatieve activiteiten.
✓ Fungeren als sociaal informatiepunt voor (kans)armen en doorverwijzen waar nodig.
✓ Aanbieden van eerstelijns persoonlijke en paramedische en medische hulp, algemene
gezondheidspreventie, gezondheidsvoorlichting, sensibiliseren rond de COVID-19 pandemie,
de geldende veiligheidsmaatregelen, vaccinaties, ...
✓ Fungeren als spreekbuis voor kwetsbare hulpbehoevende moeders en kinderen die in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in armoede (over)leven.
NASCI wil in de grootstedelijke context van Brussel solidariteit teweegbrengen en een maatschappelijk sociaal engagement bevorderen binnen onze samenleving. NASCI beoogt een
integrale benadering en aandacht voor verschillende problematieken van een gezin dat in
armoede (over)leeft. Het welzijn en de rechten van elk kind primeren.

Strategische doelstellingen
✓ Een warm, laagdrempelig, vertrouwd, kindvriendelijk en open huis aanbieden waar een
luisterend oor, hartelijkheid en professionele ondersteuning boven alles staan.
✓ Eerst en vooral een vertrouwensvolle relatie met de doelgroep opbouwen.
✓ Actief (kans)armoede bestrijden vertrekkende vanuit de behoeften van de doelgroep (een
sterke brug bouwen tussen nood en juiste hulp!).
✓ Materiële noden van kinderen lenigen, vorming en infosessies aanbieden op maat van de
doelgroep, recreatieve activiteiten organiseren… kortom actief werken met en voor de
doelgroep.
✓ Fungeren als sociaal infopunt en eventueel hulpbehoevenden adequaat 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 aanbieden met een visie gestoeld op diversiteit en
multiculturaliteit.
✓ Stageplaatsen en Alternatieve Gemeenschapsdienst aanbieden en stimuleren.

✓ Geïnteresseerden vertrouwd maken met onze werking en de problematiek van onze
kwetsbare doelgroep d.m.v. rondleidingen en voordrachten.
✓ Een respectvolle en proactieve relatie met onze doorverwijzers en partners nastreven.
✓ Actief inzetten op fondsenwerving en positieve imagovorming.
✓ Als gesubsidieerde vereniging de opdrachten professioneel en met grote zin voor
verantwoordelijkheid en transparantie uitvoeren in overleg en in beste verstandhouding met
bevoegde administraties en ministers.

2.6.

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 hun afkomst of sociale status (landgenoot, reguliere immigrant,
vluchteling, in afwachting van een regularisatie of asielzoeker). Alleenstaande kansarme papa’s
worden uiteraard ook geholpen. Iedereen die onze steun geniet wordt steeds doorverwezen
door een officiële Brusselse instantie die al een eerste screening van het gezin heeft gedaan.
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,
vluchtelingen en nieuwkomers die dringend nood hebben aan aangepaste ondersteuning.
Sinds het begin van de pandemie merken we op dat er steeds meer aanvragen binnenstromen
voor mensen die financiële moeilijkheden ondervinden en hierdoor nood hebben aan
bijkomende ondersteuning. De overheid richtte tijdelijk sociale beschermingsmechanismen op
om de gevolgen van tijdelijke werkloosheid te verzachten. Door de vele besmettingen waren
vele gezinnen slachtoffer van opgelegde quarantaines of ze konden gewoonweg niet gaan
werken doordat de scholen gesloten waren en ze geen opvang hadden voor hun kinderen. De
financiële gevolgen van al deze maatregelen zorgden ervoor dat de meest kwetsbare gezinnen
het nog veel harder te verduren kregen en nog minder in de basisbehoeften van hun kinderen
konden voorzien.
Diverse administratieve en sociale diensten zoals, syndicaten, RVA, OCMW ’s e.a. konden de
aanvragen voor bijkomende ondersteuning (tijdelijke werkloosheiduitkeringen enz.) niet
volgen waardoor er veel vertragingen waren en mensen steeds meer in financiële
moeilijkheden geraakten. Daarbovenop waren ze vaak ook nog alleen maar bereikbaar via
digitale weg, wat de drempel voor veel van onze gezinnen nog hoger maakte. Als gevolg van
die bijkomende financiële moeilijkheden werden er ook het voorbije jaar nog meer gezinnen
dan anders naar NASCI doorverwezen voor eenmalige of tijdelijke hulp.

2.7.

Belang voor de samenleving en methodiek

“De groeiende armoede heeft gevolgen voor het dagelijkse leven van veel kinderen. In België,
net als in de helft van alle rijke landen van de wereld, leeft één kind op vijf in armoede. Alles
samen verkeren in België ongeveer 500.000 kinderen in die situatie. Die realiteit is welbekend,
wat niet belet dat de kinderarmoede sinds 2008 alleen maar groter is geworden. We zien
hetzelfde verschijnsel in Frankrijk, Slowakije, Zweden, Noorwegen en Denemarken, waar de
armoedecijfers jaar na jaar stijgen. De rijke landen slagen er niet in de armoedegolf die de
zwaksten treft te stoppen.” Unicef, jaarrapport 2020 pag.6, Covid-19 en kinderarmoede.

Helaas zijn deze hallucinante cijfers ook de rauwe realiteit voor de vele gezinnen die leven in
onze hoofdstad. Kinderarmoede bedraagt reeds 43 % in het Brussels Gewest. Armoede is een
zeer complex gegeven en is niet enkel een financiële toestand maar armoede ontneemt ook
kansen op verschillende levensdomeinen van de personen die erin terechtkomen of leven. De
gevolgen hiervan hebben een invloed zowel op maatschappelijk, sociaaleconomisch, als op
persoonlijk psychologisch vlak. De term ‘kansarmoede’ geeft duidelijk weer in welke constante
toestand gezinnen zich bevinden en hoe ze beperkt worden om deel te nemen aan het dagelijks
leven.
Allerlei factoren zorgen ervoor dat mensen in een armoedesituatie
terechtkomen. Mensen kiezen niet voor armoede en ervaren vaak
gevoelens van schaamte, angst, uitsluiting, vernedering, hopeloosheid, enz., …
Daarnaast maken culturele gebondenheden, taalachterstand, lage
scholingsgraden etc. de kloof met de maatschappij nog groter
waardoor gezinnen zich vaak geïsoleerd voelen en naast de
maatschappij beginnen te leven. Dit complexe geheel maakt dat de
bestrijding van armoede op diverse terreinen dient te gebeuren.
De aanhoudende covidpandemie zorgt voor een economisch reces dat nog nooit zo zwaar was
sinds de Grote Depressie van de jaren 30. Nog nooit zagen we zoveel gezinnen die door ons in
het verleden werden geholpen terugkeren voor materiële hulp en sociale ondersteuning.
Steeds meer gezinnen die door de vele financiële tegenslagen het moeilijk hebben om rond te
komen, doen beroep op organisaties voor materiële- en financiële ondersteuning.
Ook in 2021 zijn we nooit gesloten geweest en hebben we met
onze dienstverlening gefocust op dringende eerstelijnshulp.
Elke werkdag en om het half uur, en soms meer, hebben we een
familie daadwerkelijk verder geholpen. We spreken over
materiële hulp, informatie over COVID 19, doorverwijzen naar
vaccinatiecentra, verstrekken van veiligheidsmateriaal, sociale
informatie en medische begeleiding.
“Eendracht maakt macht”! Ook tijdens deze crisis blijft het
belang van de samenwerking met partners in de sector zeer
cruciaal. We blijven indien nodig gezinnen met specifieke
vragen of problemen, waar wij hen niet mee kunnen helpen,
doorverwijzen naar geschiktere organisaties die klaar staan om
hen verder op weg te helpen.
NASCI is een onmisbare schakel in de Brusselse hulpverlening binnen 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 wij het doen!
Tijdens deze moeilijke tijden blijkt het nog des te duidelijker hoe belangrijk NASCI is voor
kwetsbare en noodlijdende gezinnen. We zijn de laatste strohalm voor gezinnen die
administratief (nog) niet of niet (meer) in orde zijn en hierdoor geen ondersteuning vinden in
de reguliere dienstverlening. Kinderen zijn hiervan het grootste slachtoffer aangezien zij de
consequenties dragen van de précaire situatie waarin zij moeten opgroeien. We moeten
investeren in de kinderen zodat zij niet in de vicieuze armoedecirkel blijven hangen.

3. Algemene werking
NASCI vergaart zeer nauwkeurig relevante gegevens en kan hierdoor veel informatie over het
doelpubliek weergeven. Onze cijfers zijn een indicator die kan bijdragen tot het krijgen van
inzichten en het begrijpen van de impact van de (kans)armoedeproblematiek binnen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alleen zo kunnen we ons verhaal waarheidsgetrouw delen
met onze overheden en het grote publiek.

3.1.

Onze werking in cijfers en doelpubliek

↪ Sinds de opening in 2003 heeft NASCI meer dan 3.165 families op langdurige basis
ondersteund. Bovendien bieden we jaarlijks aan ontelbaar honderden andere families
bijkomend éénmalige noodhulp aan.
↪ Het vrijwilligersteam van NASCI heeft in 2021 in het totaal 1617 uren gepresteerd. Door
corona was het vrijwilligerswerk in 2021 niet evident. We zochten voortdurend naar een balans
om het vele werk te verzetten en toch niet met te veel mensen aanwezig te zijn in ons gebouw.
↪ Ook voor 2021 doet het ons pijn in het hart om zo weinig groepsactiviteiten te kunnen
rapporteren.
↪ Evolutie van het aantal gewerkte uren van de vrijwilligers
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↪ 59 unieke Brusselse instanties hebben hulpbehoevende moeders naar ons doorverwezen.
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↪ In 2021 schreven we voor hulp op langere termijn 246 nieuwe families in met een totaal van
403 kinderen.
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↪ Er werden 184 families met 292 kinderen verder geholpen die al in 2020 waren ingeschreven
en van onze hulp konden genieten. In het totaal ontvingen 430 families met 695 kinderen
materiële en andere ondersteuning in 2021.
Noot: hierbij werden de moeders die een éénmalige noodinterventie kregen niet meegeteld.
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↪ 525 families kregen noodhulp.
↪ In totaal werden 955 families éénmalig of langdurig geholpen door NASCI.
↪ NASCI bedeelde in 2021 27.382 items. Onder een item verstaan we bijvoorbeeld kleding- en
geboortepakketten, aparte kledingstukken, luiers en vochtige doekjes, babymelk, allerlei
babybenodigdheden, speelgoed, diverse verzorgingsproducten, kinderwagens, huisraad,
huislinnen, allerlei schoolbenodigdheden en nog veel meer.
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* We maken u er graag attent op dat zowel een kledingpakket, een geboortepakket als een gevulde
boekentas elk minimum 25 items bevatten! Mochten we dat allemaal individueel mee optellen komen
we aan een duizelingwekkend hoog cijfer dat duidelijk een idee geeft van de grote nood van de kinderen
en het vele werk dat dit vraagt om alles in goede banen te leiden.

↪ 263 hoogzwangere vrouwen werden naar NASCI doorverwezen
voor het bekomen van een geboortepakket. Zo konden ze genieten
van een zorgeloze bevalling (alvast op het gebied van materieel voor
hun pasgeboren kindje). Sinds 2021 wordt er ook meer ingezet op
ecologische producten in onze geboortepakketten. We hebben o.a.
daarom gekozen om dit jaar babyflesjes van het merk “Lansinoh” in
de geboortepakketten te steken. De flesjes zijn duurzamer vergeleken
met een normale babyfles. Eén Lansinoh flesje vervangt twee van de
normale flesjes. We opteren voor kwaliteit boven kwantiteit. De flesjes
zijn tevens ook borstvoeding bevorderend wat inhoudt dat het
geschikt is voor het geven van afgekolfde borstvoeding aan baby’s.
Naast de nieuwe flesjes, hebben wij in 2021 ook in elk geboortepakket een flesje pure
amandelolie toegevoegd. Amandelolie als verzorgingsmiddel is een uitstekende keuze voor
baby's, omdat het van nature rijk is aan verzachtende middelen en zuiver genoeg is voor de
gevoelige babyhuid.
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↪ In het totaal namen 53 deelnemers deel aan 13 workshops voor wat betreft de algemene
vormingen. Daarnaast werden voor het traject Mama’s Power 5 workshops en infosessies
georganiseerd met een gemiddelde van 15 deelnemers per activiteit.
Jaartal alg. vorming

2017

2018

2019

2020

2021

Aantal workshops

10

13

22

1

13

Aantal deelnemers

129

157

201

12

53

Jaartal Mama’s Power

2017

2018

2019

2020

2021

Aantal workshops

18

20

20

5

5

Aantal deelnemers

9

14

14

15

15

↪ Onder de noemer “Mama’s Club” organiseerden we afgelopen jaar 12 ontmoetingsnamiddagen voor jonge moeders en hun kinderen.
↪ Onze deelnemers: 101 moeders (waarvan 34 unieke deelnemers) en 92 kinderen.
↪ Ook in 2021 moesten wij regelmatig rekening houden met de nieuwe (en verstrengde)
maatregelen die genomen werden in verband met COVID. Tijdens elke mama’s club lieten we
maximaal 6 mama’s tegelijkertijd toe.

Moeders:
2017
771
189 unieke

2018
563
133 unieke

2019
573
81 unieke

2020
157
52 unieke

2021
101
34 unieke

Kinderen:
2017
2018
2019
2020
2021
558
542
539
117
92
↪ Op jaarbasis zorgde een equivalent van 67 personeelsleden en 2 vrijwilligers voor de
omkadering van de 20 Mama’s Clubs.
↪ Zo komen we aan een totaal van 193 participanten tijdens 20 Mama’s Clubs.

↪ NASCI heeft afgelopen jaar 431 moeders doorverwezen naar andere Brusselse instanties
voor hulpverlening die we zelf niet kunnen aanbieden.
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627

615

619

334

431

↪ MEDICONSULT is een dienstverlening die ons o.a. de mogelijkheid biedt om een eerstelijns
gezondheidszorg aan te bieden aan moeders met kinderen die zich óf geen arts kunnen
veroorloven óf die nog geen toegang hebben tot onze reguliere gezondheidszorg.
MEDICONSULT verwijst ook regelmatig moeders of kinderen door voor een medisch onderzoek
bij een arts, gynaecoloog of een andere vorm van medische interventie.
↪ Tijdens de lockdowns waren veel diensten gesloten of minder goed toegankelijk.
Mediconsult was zich daarvan bewust, bleef evengoed aanspreekbaar en was vaak ook het
eerste aanspreekpunt.
2020

2021

Paramedische handeling

173

170

Advies gesprek mama

358

405

Doorverwijzingen

29

125

We lichten graag nog enkele cijfers van het afgelopen jaar toe:
↪ Stijging aantal inschrijvingen:
De verderzetting van onze antenne NASCI-B in 1000 Brussel, is nog altijd een succes. Dankzij
NASCI-B stijgt het aantal ingeschreven families nog steeds . Sinds april 2021 schrijven we zowel
bij NASCI, als bij NASCI-B gemiddeld vier gezinnen in per week. In totaal worden er wekelijks
gemiddeld acht gezinnen ingeschreven, dus twee gezinnen per week meer dan de vorige jaren.
↪ Daling inschrijvingen NASCI Schaarbeek:
We trachten na het eerste contact in Schaarbeek de meeste gezinnen die aan de andere kant
van het kanaal wonen én de gezinnen waarvoor de afstand tot Schaarbeek een te grote
drempel is, door te verwijzen naar NASCI-B. Dankzij de centralere ligging van onze antenne
merken we op dat we meer gezinnen van over het kanaal bereiken.
↪ Stijging aantal noodhulpinterventies:
We zien in 2021 een duidelijke stijging van het aantal noodhulpinterventies t.a.v. 2020. Voor
steeds meer gezinnen die over een inkomen beschikken werd er een hulpaanvraag bij NASCI
ingediend. Ook kwamen in vergelijking met vorig jaar steeds meer “ex-cliënten” (een 50-tal)
terug voor noodhulp. Meer dan ervoor zien we dat veel gezinnen, ondanks dat ze reeds
gedurende een jaar werden geholpen, noodgedwongen terugkeerden voor materiële hulp. De
financiële crisis treft helaas de meest kwetsbaren van de maatschappij het eerst en het hardst.

↪ Daling cijfers deelnemers Mama’s Club:
Vanaf einde mei 2021 zijn we terug gestart met de Mama’s Club. Omdat we terug van nul
moesten beginnen en met veel beperkende maatregelen en mama’s die onze activiteiten nog
niet kenden moesten rekening houden was de opkomst van het aantal deelnemers vaak
wisselend en laag. De betrokkenheid van de gezinnen voor onze activiteiten werd sterk
beïnvloed door o.a. angst voor besmetting met COVID-19, een lage vaccinatiegraad bij de
moeders en de wisselende wijzigingen van de corona-maatregelen. Hierdoor was het vaak
onduidelijk voor hen of ze al dan niet welkom waren.

3.2.

Doorverwijzingen naar NASCI

In het jaar 2021 waren er 448 doorverwijzingen
naar NASCI
Organisaties
ONE
Samu Social
OCMW - CPAS
CAW Brussel
Kind & Gezin
Kinderopvang Brussel
Erasmus ziekenhuis
Foyer
CHU St.-Pierre
Service Social
Talitha vzw
Caritas
Rode Kruis
Sint-Jan Ziekenhuis
WGC De Brug
Brugman ziekenhuis
Doucheflux
GAMS
Porte Verte
Fedasil
Foyer Saleh
Bxl@Work
Le petit velo jaune
Aquarelle
Centre d' acceuil G4S
Politie
Porte ouverte
SOS enfants
Group santé jos

Aantal
86
45
27
26
26
25
17
11
11
10
8
7
7
7
7
5
5
6
5
4
4
3
4
3
3
3
3
3
2

Hudey
Pleegzorg
VZ Brussel
Centre d'accueil Etterbeek
CKG Sloebernets
La gerbe
Medikuregem
PAG-ASA
Serias
Service santé mentale
Solentra
Tandem
Maison d'acceuil Escale
Medecine du monde
Service preventif saint-josse
Solidarité savoir
Accompagner
Aide aux familles et personnes
âgées
AMO Rhytme
Animax
Asbl CASAF
Atmosphère
Bozzo
Brussel onthaal open deur
CAP Brabantia
CASG
CAW Mozaïek
CEMO
Centre Arianne
Centre de demandeurs d'asile
CFBI asbl
CIG Volgelzang
CLB Brussel
Diogenes

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Dynamo AMO
Entraide de Saint-Gilles
Espace P
Gemeente Schaarbeek
Kinderopvang Douret
Leger des heils
Les parents soulagés
L'eté a la rosée
LHIVling
Meeting
Missionaire de la charité
Missionaires de la Charité
Mobiele crisis team
OCASA asbl
PF Josaphat
Saint-Luc
SASB
Service de policière d'aide aux
victimes
Service de prévention de SaintJosse
Service sociaux des quartiers
1030
Sint-Jozef School
Sisters House
Sociaal Huis
Solidarité Savoir
SSM Ulysse
St.-Albert, St-Alice
SVDP
Wheel of Care
Ziekenhuis Elsene
TOTAAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
448

3.3.

Doorverwijzingen door NASCI

Organisaties
A Place to Live
Actiris
Agentschap Inburgering:
Brussel
Aximax
Bruxelles Formation
Caritas
CAW Brussel
Centre de Planning Familial
Cire
CKG
CPAS/OCMW
De Schakel
Debroej
Foyer
GAMS
Groep Intro
Gynaecoloog
HOBO vzw
Huis van het Kind
Huis van het Nederlands
Huisarts
Jes Brussel
Kind en Gezin
Kinderopvang
Medimmigrant
Open Frigo Schaarbeek
Patrick Noel
Petits Riens
Pigment
Samu Social
School
Solentra
Talitha opvanghuis
Tele Service
Tracé Brussel
Vaccinatie COVID-19
Voedselbank
Voyaach
Wheel of Care
Wit Gele Kruis
Totaal

Aantal
6
4
BON
3
1
6
1
4
17
1
3
19
1
1
11
10
7
2
29
32
5
4
15
6
39
2
6
3
7
37
13
16
1
3
2
5
76
6
29
2
1
436

* De vetgedrukte doorverwijzingen behoren tot Mediconsult.

3.4.

Overzicht aantal geholpen families
2020

2021

Aantal families ingeschreven in 2020 die in 2021 werden geholpen

130

184

Aantal kinderen in die voortgeholpen families

214

292

Aantal nieuwe families ingeschreven voor hulp op lange termijn

218

246

Aantal kinderen in die nieuw ingeschreven families

327

403

Totaal aantal geholpen families

348

430

Totaal aantal geholpen kinderen van ingeschreven families

541

695

Aantal geboortepakketten voor zwangere vrouwen

187

263

Aantal families die noodhulp kregen

347

525

Uit het overzicht kunnen we besluiten dat de cijfers ook in 2021 gestegen zijn. Het aantal
ingeschreven families is toegenomen als gevolg van de verderzetting van NASCI-B.
Net zoals in 2020 moesten we ook dit jaar vaststellen dat onze moeders het vaak moeilijk
hadden om gemaakte afspraken voor hun effectieve inschrijvingen na te komen. In het begin
van de corona pandemie pasten we noodgedwongen onze dienstregeling aan door met
afspraken te werken. Zo vermeden we samenscholingen in onze inkomhal. Deze afspraken
nakomen was voor vele moeders best wennen en voor sommigen zelfs een te hoge drempel.
Ze vergaten de afspraak, of beseften te laat dat ze een dubbele boeking hadden. Een agenda
bijhouden is voor vele gezinnen in kwetsbare situaties blijkbaar niet evident.

3.5.

Nationaliteit van onze ingeschreven
moeders

Aantal nieuw ingeschreven gezinnen in 2021

Europa
Albanië
België
Bulgarije
Frankrijk
Kosovo
Macedonië
Nederland
Oekraïne
Polen
Roemenië
Spanje

Azië
Afghanistan
Armenië
Georgië
Iran
Koeweit
Palestina
Syrië

Amerika
Colombia
Brazilië
Dominicaanse
republiek
El Salvador
Paraguay
Peru

Afrika
20
5
2
1
1
4
1
2
1
17
3
57

Algerije

7

Angola

1

Benin

1

Burundi

1

Centraal Afrikaanse Republiek 1
Congo

24

Djibouti

1

Eritrea

1

Ethiopië

1

Gambia

1

Ghana

1

Guinee

14

Ivoorkust

3

Kameroen

21

Marokko

53

Mauritanië

2

Niger

2

Nigeria

2

Rwanda

2

1
6
1

Senegal

3

Somalië

1

Togo

7

1
1
1
11

Tunesië

1

Zuid-Soedan

1

4
1
2
4
1
6
5
23

152

Onbekend

3

Elke moeder die door NASCI op een af andere manier wordt geholpen is altijd doorverwezen
door een andere Brusselse officiële instantie. We hebben zelf geen invloed door wie of voor
wie er wordt doorverwezen. Het criterium dat wij steeds hanteren is het welzijn van de
kinderen van een gezin in hoge nood. Zij die nergens anders terecht kunnen krijgen bij ons
altijd voorrang.
In 2021 werden bij NASCI 246 nieuwe families ingeschreven, met veel verschillende
nationaliteiten. NASCI maakt geen onderscheid in cultuur, religie of etniciteit. Elk kind verdient
een goede start en hoop op een betere toekomst. Elke moeder (of vader) op zoek naar hulp
voor zijn kinderen is voor ons belangrijk.
Ook dit jaar kwamen de meeste moeders uit Marokko (53). Daarna volgt in dalende lijn
Congo(24), Kameroen (20), Albanië (20) en Roemenië (17). Opvallend zijn Congo en Albanië als
2 nieuwe nationaliteiten. Verder hadden we nog een grote groep hulpbehoevende vrouwen uit
Guinee (14), Algerije (7), Togo (7), Brazilië (6), Palestina (6), Syrië (5) en België (5).
Deze 246 moeders (of vaders) komen oorspronkelijk uit 48 verschillende landen en spreken iets
meer dan 60 verschillende moedertalen. De meest voorkomende moedertalen zijn Arabisch,
Albanees, Frans, Roemeens en Lingala. Als tweede taal spreken de meeste moeders Frans of
Engels. Al deze verschillende nationaliteiten en talen vragen om een zekere gevoeligheid,
begrip en respect. Dat vinden we bij NASCI uiterst belangrijk.

Nationaliteit van de ingeschreven moeders
Marokko
Congo
Kameroen
Albanië
Roemenië
Guinee
Togo
Algerije
Palestina
Brazilië
Syrië
België
Macedonië
Iran
Afghanistan
Senegal
Spanje
Ivoorkust
Ukraïne
Rwanda
Nigeria
Niger
Mauritanië
Georgië
Bulgarije
Tunesië
Zuid-Soedan
Somalië
Centrafrikaanse Republiek
Dominicaanse Republiek
Polen
Peru
Nederland
Paraguay
Koeweit
Kosovo
Ghana
Gambia
Frankrijk
Ethiopië
Eritrea
El Salvador
Djibouti
Colombia
Burundi
Benin
Armenië
Angola
Onbekend

53
24
21
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17
14
7
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
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3.6.

Verblijfsplaats moeders

3.7.

Scholingsgraad moeders

Scholingsgraad moeders
Secundair onderwijs

102

Lager onderwijs

56

Hoger onderwijs

71

Geen scholing

17
0

Moeders in België sinds
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Aantal verblijvende kinderen in het moederland
0

209

1

23

2
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0
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Aantal kinderen
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Kinderbijslag

Financiële middelen moeder
(Noot: de financiële middelen van de vader konden we niet uit de app oproepen)

*De meerderheid van de moeders die bij ons zijn ingeschreven beschikken niet over een
officieel inkomen. Gelukkig zijn er wel een paar moeders daarvan die nog steun krijgen van hun
eigen netwerk (familieleden, vrienden, kennissen, etc.).

Soort woonst

Leeftijd van de moeders

Schulden moeders

4. Overzicht deelwerkingen
4.1.

Armoedebestrijding via materiële bijstand

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

Families

Noodhulp

Totaal
aantal

Geboortepakketten

55

208

263

Voeding (opvolgmelk in poeder)

301

26

327

Voeding (andere)

174

57

231

1.293

72

1.365

Kleine babyartikelen

748

42

790

Grote babyartikelen

266

45

311

Kledingpakketten

1.213

521

1.773

Aparte kledingstukken/schoenen

4.645

473

5.118

Bed- en waslinnen

1.119

92

1.211

Verzorging/onderhoudsproducten

9.305

519

9.824

Schoolgerief

3.380

317

3.697

Speelgoed

1.349

173

1.522

Allerlei

899

51

950

Totaal

24.747

2.596

27.382

Luierpakketten (inclusief depannage
pakketten)

Noot: De moeders die noodhulp vragen hebben recht op één kledingpakket per kind.

De financiële gevolgen die de coronapandemie met zich meebrengt worden steeds
zichtbaarder door onder andere de verhoging van de consumptieprijzen en de stijging van de
energieprijzen. Onze gezinnen die over zo goed als geen inkomen beschikken krijgen het steeds
moelijker om rond te komen en in de basisbehoeften van hun gezin te voorzien. De stress en
zorgen die hierdoor ontstaan hebben een negatieve impact op de ontwikkeling van kinderen
die in armoede oproeien.
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. Ook dit jaar konden de kinderen genieten van een mooie donatie van
Disney. Hierdoor konden we elk kind een nieuwe boekentas geven. We hoeven niemand te
vertellen dat een boekentas, gevuld met alles wat een schoolgaand kind nodig heeft, een dure
aangelegenheid is voor ouders. Zeker als je weet dat bijvoorbeeld Franstalige scholen in
tegenstelling tot de Nederlandtalige niet voorzien in gratis schoolmateriaal aan kinderen. De
sociale ongelijkheid begint al met de plaats waar je als kind school loopt! We zijn dan ook
oprecht blij dat een aantal bedrijven, serviceclubs, scholen en sympathisanten een duit in het
zakje deden om ervoor te zorgen dat elk kind gelukkig en blij naar school kon gaan. We kregen
donaties met mappen, bureelbenodigdheden, tweedehands boekentassen, specifieke
kortingen bij aankoop van schoolgerief zoals van N.V. Danneels uit Brugge, Goods to Give enz.
Alle beetjes hielpen zodat we heel wat boekentasjes konden vullen.
Sinds 2020 werd ons aanbod uitgebreid met mondmaskers (die massaal werden gedoneerd)
en alcoholgel. We maakten ook veel gebruik van zelftesten bij activiteiten.
Twee belangrijk weetjes willen we u niet onthouden:
1. Alle kleding of ander materieel dat voor NASCI’s doelpubliek niet passend of geschikt is
schenkt NASCI aan OXFAM, De Helpende Hand, asielcentra, crèches, daklozenwerkingen of andere aanverwante instellingen. Zo gaat er niets verloren!
2. NASCI heeft nooit materieel aangekocht met subsidiemiddelen.

4.1.1. Noodhulpbalie
Sinds enkele jaren werkt NASCI met een noodhulpbalie. De noodhulpbalie is een eerste
kennismaking voor de gezinnen met onze organisatie. De laatste jaren (voor de pandemie) werd
deze noodhulpbalie bediend door onze vrijwilliger Anita tijdens de bedelingsdagen op dinsdag
en donderdag.
Helaas viel door corona de hulp van deze dierbare vrijwilliger weg. Het vaste team moest deze
taak er nu bovenop nemen. Na overleg met de VGC kwam er onverwachts een budget vrij voor
een specifieke projectaanvraag om gedurende een jaar een extra stafmedewerker aan te
werven voor de verdere uitbating van een ‘’covid”noodhulpbalie.
Zoals we eerder al hebben vermeld merkten we al in 2020 dat er steeds meer gezinnen met
een laag inkomen hun weg tot onze organisatie vonden. Door de uitbreiding van het onthaal
aan de noodhulpbalie konden we vaker, efficiënter en sneller tegemoet komen aan al die
gezinnen die het tijdelijk financieel zeer moeilijk hebben. In overleg met de doorverwijzer en
het gezin wordt er dan eenmalig, voor een korte of langere termijn hulp geboden.
De gezinnen die worden doorverwezen krijgen een eerste afspraak (noodhulp) die altijd plaats
vindt in Schaarbeek. Tot voor corona konden de families na doorverwijzing langskomen met
hun hulpaanvraagformulier tijdens de gewone permanentiedagen. Door de pandemie in 2020
(en dus ook nog in 2021) was NASCI genoodzaakt om de werking aan te passen. Wegens
veiligheidsmaatregelen schakelden we over naar een permanentie op afspraak. Vanaf maart
2021 zijn we gestart met een vaste noodhulpbalie waar de gezinnen hun eerste afspraak
kregen.

Gezinnen kunnen na doorverwijzing van een officiële instantie, langskomen voor een eerste
noodhulp. Aan de hand van het doorverwijzingsformulier wordt er gekeken of het gezin in
kwestie voldoet aan de voorwaarden om op langere termijn ingeschreven te kunnen worden.
De verantwoordelijke aan de noodhulpbalie onderzoekt of een inschrijving voor langere hulp
nodig is in één van onze vestigingen en verwijst ook door naar andere organisaties voor meer
gerichte hulp indien nodig. Indien dit het geval is, krijgt ze een tweede afspraak voor een intake
gesprek zodat ze ingeschreven kan worden.
Indien het gezin niet aan de voorwaarden voldoet, wordt ze éénmalig verder geholpen door
het verkrijgen van kledingpakketten voor de kinderen. Mogelijks krijgt het gezin nogmaals een
noodhulp binnen een paar maanden, maar dat wordt zeer individueel bekeken.
Zoals eerder vermeld werken we sinds de start van de eerste lockdown voor de bedeling van
het materiaal altijd op afspraak. Na bijna twee jaar corona merken we echter dat deze manier
van werken voor onze gezinnen steeds moelijker verloopt. Vaak vergeten ze hun afspraak,
hebben ze een dubbele afspraak, komen ze te vroeg of te laat waardoor de rest van de
ingeplande afspraken in het gedrang komen, enz. Ook voor het team is deze manier van werken
zeer tijdrovend. Dagelijks krijgen we meerdere telefoons van gezinnen om een afspraak te
verzetten of om te melden dat ze hun afspraak vergeten zijn of niet kunnen nakomen. We
concluderen na bijna twee jaar dat met permanenties werken de beste strategie blijft om voor
ons precaire publiek de drempel zo laag mogelijk te houden. Daarenboven is op afspraak
werken voor het team zeer arbeidsintensief.
We mogen concluderen dat het terug invoeren van een permanentie duidelijk toegankelijker is
voor de gezinnen. Van januari 2021 tot mei 2021 was de noodhulpbalie nog op afspraak en
hielpen we 140 gezinnen. Van juni 2021 tot december 2021 telden we 385 geholpen gezinnen.
Het verschil is duidelijk zichtbaar en toont aan dat de noodhulpbalie het beste werkt met
permanentiemomenten. De drempel om langs te komen is veel lager en de moeders kunnen
zelf inplannen wanneer dit het beste voor hen uitkomt. Het doel is om (zolang covid dit toelaat)
te blijven werken met permanentiemomenten, zowel voor de noodhulp als de ingeschreven
moeders.

*Noot: bij het aantal
“gekomen
noodhulpen” zijn ook
de niet geplande
moeders bijgeteld

4.2.

Sociaal infopunt

Door te fungeren als sociaal infopunt wil NASCI laagdrempelige, heldere en begrijpbare
informatie aanbieden waardoor de moeders weten dat er mogelijkheden zijn om een situatie
te veranderen en het heft in eigen handen te nemen.
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.
Vaak komen er tijdens het intakegesprek al specifieke vragen naar boven waarvoor een verder
diepgaand gesprek nodig is. De moeder krijgt een afspraak om langs te komen om zo rustig
alles te bespreken. Tijdens deze persoonlijke consultatie bekijken we samen het probleem en
zoeken we samen naar een gepaste oplossing. Het is voor moeders een opluchting dat ze ook
voor andere specifieke vragen en problemen bij NASCI terecht kunnen. Zo hoeven ze niet nog
eens naar een andere organisatie te stappen om ook daar nog eens heel hun verhaal te doen.
In het geval dat doorverwijzing wel is aangewezen worden ze in de te ondernemen acties
gesteund en verder opgevolgd.
Ieder individu en elk verhaal is uniek en zo wordt ook de hulpverlening aangepast aan elk
individu. We motiveren moeders om zelf actief hun problemen aan te pakken, weliswaar met
onze steun en indien gewenst onder begeleiding, zodat ze in de toekomst in staat zijn zelf hun
problemen op te lossen. Het is voor ons als hulpverleners belangrijk niet te veel te bemoederen
maar veeleer onze kwetsbare doelgroep te empoweren!
Heel veel vragen zijn en blijven gericht op het invullen van basisbehoeften zoals bijvoorbeeld
het zoeken naar kinderkleding en babymaterieel, voedselhulp en/of onderdak.
Gelukkig kunnen we vaak ook heel wat kansen geven bij NASCI. Bijvoorbeeld wanneer een
moeder dankzij ons een kinderdagverblijf heeft gevonden voor haar kindje dan geeft haar dat
de mogelijkheid om een taal te leren of een opleiding te volgen met de vrijgekomen tijd.
Hetgeen later toegang kan geven tot een job. Hier worden we bij NASCI blij van. De zoektocht
naar kinderopvang werd makkelijker sinds de samenwerking met ‘Kinderopvang in Brussel’.
NASCI maakt deel uit van het lokaal loket kinderopvang in Brussel, van vzw Samenwerken aan
Kinderopvang Brussel, als intermediaire partner. Dit houdt in dat NASCI mee de brug helpt slaan
tussen kwetsbare gezinnen en kinderopvang. Het is namelijk al 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 2021
werden er via NASCI 23 kinderen aangemeld voor een aanvraag in een Brusselse
Nederlandstalige kinderopvang. Van de 23 aanmeldingen vonden er 10 kinderen een plekje aan
een sociaal tarief.
NASCI maakt ook deel uit van Huis van het Kind Brussel. Huizen van het kind hebben als doel
om al die organisaties die op een bepaalde manier bezig zijn met opgroeien en opvoeden
samen te brengen. Via dit partnerschap ontstonden al enkele duurzame contacten met
partners uit het werkveld.
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 in een te kleine,
vaak niet zo veilige, woonst zit. Wanneer de kinderen dan één week kunnen deelnemen aan
een vakantiekamp is dit voor ouder en kind vaak al een verademing. Binnen het sociaal infopunt
zoeken we daarom regelmatig naar betaalbare kampen of vakanties voor onze gezinnen.

We hechten heel veel belang aan onderwijs voor de kinderen. We helpen de moeders dan ook
bij de ingewikkelde opdrachten en procedures om hun kinderen in te schrijven in het
Nederlandstalig of Franstalig onderwijs. We houden hier vooral ook rekening met de context
waarin het kind opgroeit.
In 2021 werden de meeste sociale organisaties na de zomer opnieuw fysiek toegankelijker voor
hun publiek. NASCI kreeg hierdoor ook meer doorverwijzingen vanuit andere organisaties.
In 2020 werden er 347 aanvragen gedaan door 74 verschillende organisaties. Dit jaar kregen
we maar liefst 448 aanvragen binnen door 86 verschillende organisaties. Nasci streeft ernaar
niet op een eilandje te werken, maar samen te werken met andere partners uit het werkveld.
In 2021 konden we waar nodig ,rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen, opnieuw
moeders fysiek begeleiden naar een eerste afspraak met een kinderopvang, een
gemeenschapscentrum of gewoon een organisatie waarnaar NASCI doorverwees zoals Tracé,
Pigment vzw, De Schakel Schaarbeek, Huis van het Kind, Zita inloopteam, etc.
Niet onbelangrijk, wetende dat een eerste begeleiding de deuren voor hen opent. Ook tijdens
de Mama’s club kwamen er dit jaar 7 organisaties langs waarmee we vanuit het sociaal infopunt
regelmatig samenwerken. De moeders krijgen op deze manier op een zeer laagdrempelige
manier uitleg over hun aanbod.

4.3.

Mama’s Club

In de lente bracht de komst van de eerste vaccinaties hoop en perspectief op meer vrijheid.
Deels door het betere weer en door het stijgen van de vaccinatiegraad, konden we tijdens de
lente-en zomermaanden groepsactiviteiten in openlucht starten. Het was een verademing
,voor zowel moeders en kinderen als voor het team, om even terug samen te kunnen
ontspannen. Nadat de meeste vrijwilligers een eerste vaccinatie hadden gekregen kwam ook
een groot deel van de trouwe vrijwilligers terug om te helpen. Hun steun en optimisme is
onmisbaar. Geleidelijk aan kon NASCI terugkeren naar een normalere werking, maar nog steeds
met veel veiligheidsvoorschriften m.n. het dragen van mondmaskers en de 1,5 m afstand.

De “Mama’s Club” is sinds 16 jaar een vaste en waardevolle activiteit binnen de NASCI-werking.
De wekelijkse ontmoetingsnamiddag is voor ons doelpubliek een lichtpuntje waar ze even hun
zorgen kunnen vergeten en waar voor hen de dagelijkse sleur aangenaam wordt doorbroken.
Tijdens onze Mama’s Club combineren we graag het sociale aspect aan opvoedingsondersteuning. Het geeft moeders de gelegenheid om een moment voor zichzelf te nemen,
om gezellig te keuvelen met gelijkgezinden én om bij te leren. Daarenboven biedt de Mama’s
Club de mogelijkheid om een sociaal netwerk uit te bouwen en zo het eigen sociaal isolement
te doorbreken. De gevoelens van eenzaamheid en isolatie namen in de coronajaren enorm toe.
We nodigen alle moeders en hun jongste (niet schoolgaande) kinderen uit om deel te nemen
aan een goed omkaderde en laagdrempelige activiteit. Tijdens de schoolvakanties zijn ook de
schoolgaande kinderen welkom en passen we de activiteiten aan naargelang de leeftijdsgroep
die zich aanbiedt. Ook niet ingeschreven moeders mogen ons vergezellen tijdens de mama’s
club, zoals ex-cliënten, vriendinnen, zussen of Brusselse moeders die nood hebben aan sociaal
contact.
De Mama’s Club wordt elke donderdagnamiddag georganiseerd en biedt wekelijks een andere
activiteit aan. Met deze activiteiten trachten we meer zingeving te geven aan een leuke
namiddag uit.

Helaas konden we ook dit jaar, wegens corona, geen onbezorgde Mama’s Clubs laten doorgaan.
Eind mei deden we pas de deuren terug open voor een beperkt aantal moeders en we
probeerden de bijeenkomsten zoveel mogelijk in openlucht te organiseren. Toen het weer
slechter werd waren we genoodzaakt de Mama’s Club binnen te organiseren met een
maximum van 6 moeders per Mama’s Club. Voor de niet gevaccineerde moeders deden we
steeds een sneltest. Voor sommige moeders was dit een drempel te ver waardoor ze afhaakten.
We hopen in 2022 zo snel mogelijk terug onze normale Mama’s Club te kunnen organiseren en
deze wekelijkse waardevolle namiddagen terug optimaal tot hun recht te laten komen.
In totaal organiseerden we 20 Mama’s Clubs in 2021. Dat is iets meer dan vorig coronajaar,
toen waren het er slechts 12. We hadden wel minder deelnemers per Mama’s Club: gemiddeld
vijf deelnemers. We durfden omwille van nieuwe besmettingen niet veel moeders uit te
nodigen en bovendien veranderden de regels continu. 2021 was dus maar matig succesvol voor
onze Mama’s club activiteit.
Nog meer cijfers:
Vrouwen

→ 101 deelnemers (waarvan 34 unieke)

Kinderen

→ 92 deelnemers

Personeelsstaf

→ 67 personeelsleden

Vrijwilligers

→ 2 vrijwilligers

De groep unieke deelnemers kunnen we nogmaals opsplitsen in 3 categorieën: moeders die
zijn ingeschreven bij NASCI (44 %); niet ingeschreven moeders die naar de Mama’s Club komen
voor het sociaal contact (6 %) en moeders die na hun jaar inschrijving nog steeds langskomen
(50 %).
In deze moeilijke eenzame tijden blijft de vraag naar activiteiten en sociale contacten in een
aangename, veilige en warme omgeving stijgen. Hoewel de vraag groot was werden jammer
genoeg de drempels voor ons publiek om deel te nemen door de maatregelen van de pandemie
dat ook.
Qua invulling van de Mama’s Club thema’s kijken we zowel naar wat er leeft in de samenleving
als bij de mama’s zelf. We wisselen af binnen deze volgende vier thema’s:
↪ Café beauté
Het is een namiddag waarin we de mama’s écht verwennen. Café beauté werkt vooral op de
eigenwaarde van de mama’s en op het “feel good” gevoel om er nadien weer tegenaan te
kunnen gaan. Zo maakten we bijvoorbeeld samen haarmaskers en deden we nagelverzorging.
↪ Café divers
Tijdens deze namiddagen behandelen we diverse thema’s. Zo nodigden we af en toe externe
partners uit om over hun activiteiten meer uitleg te geven, zoals bijvoorbeeld vzw Pigment.
Eveneens organiseerde één van onze vrijwilligers een yoga sessie.
↪ Café mangé
Café mangé is altijd een succes. Zo bakten we samen pizza’s en aten we couscous in het park,
bereidt door Jolène van JLHomecook.
↪ Café santé
Tijdens deze namiddagen hadden we het onder andere over COVID-vaccinaties, het belang van
handen wassen, het menselijk lichaam,…

De waarden die we beogen voor de Mama’s Clubs zijn:
✓ Een warm en laagdrempelig onthaal aanbieden, een plek waar gezelligheid troef is.
✓ Een luisterend oor aanbieden en de mogelijkheid om een gesprek te voeren in alle
discretie en vertrouwen met iemand van het team of met één van onze vrijwilligers.
✓ Sociale contacten bevorderen in een aangename sfeer met een hapje en een drankje.
✓ De allerkleinsten de ruimte geven om heerlijk te ravotten onder pedagogisch toezicht.
✓ Opvoedkundige begeleiding en doorverwijzing aanbieden waar nodig.
✓ Gelegenheid geven tot kennismaking met gastsprekers van andere organisaties die hun
organisatie komen voorstellen.
✓ Baby’s en peuters laten genieten van een heerlijk badje voorzien van alle comfort samen
met hun moeder en/of onder deskundige begeleiding.
✓ Moeders de kans geven om zich te ontspannen tijdens een rustgevende yogasessie.
Met ons aanbod geven wij opvoedingsondersteuning en versterken we de moeders door hun
vaardigheden te stimuleren zodat zij zelfredzamer kunnen worden. Kortom we ondersteunen
daar waar het nodig of gewenst is, gewoon omwille van de positieve invloed die het op hun
draagkracht heeft.
Met opvoedingsondersteuning willen we niet alleen “veranderen’’
maar uiteraard ook “erger voorkomen’’ en dus preventief tewerk gaan
en dat werpt zijn vruchten af. Het intermenselijke contact wordt voor
onze vaste bezoekers al gauw onmisbaar. Dit laatste is van immens
belang voor moeders die zich eenzaam en uitgesloten voelen. Het zijn
allemaal lotgenoten en dat geeft hun 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.
Het doorbreken van eenzaamheid verantwoordt de
noodzaak van een activiteit zoals de Mama’s Club. Het
gevoel ergens bij te horen en gehoord te worden is
belangrijk voor een positieve zelfontplooiing.
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.

4.4.

Mediconsult

Onze professionele medische en paramedische laagdrempelige
eerstelijnshulp en gezond-heidspreventie, MEDICONSULT, is niet
meer weg te denken uit onze werking. Sinds 2016 en dankzij de GGC
is het een onmisbare vaste waarde binnen onze werking geworden.
MEDICONSULT staat voor het aanbieden van eerstelijnshulp voor
dringende en/of preventieve medische, (para)medische en sociaal
medische gezondheidszorg. Maar ook voor gezondheids-educatie in
het algemeen, informatieve voorlichting en (indien mogelijk en
relevant) door-verwijzing naar reguliere gezondheidszorg binnen
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De praktische dagelijkse werking van MEDICONSULT wordt
verzorgd door twee ervaren stafmedewerkers, zijnde een sociaalverpleegkundige en een vroedvrouw die bepaalde medische handelingen mag uitvoeren.

COVID
2021 was het tweede covidjaar. Het werd normaal om
rekening te houden met én te spreken over een
avondklok, vaccinaties, verlengingen van de lockdown,
oplopende besmettingen, PCR testen, de Delta variant,
een derde golf, een vierde golf, vaccinatieplicht, een
booster, covidsafe tickets,
herstelcertificaten,
zelftesten, Omikron, psychische neveneffecten etc.
Ondertussen is aangetoond dat medische vragen of
problemen in het algemeen tijdens de Covid-19 crisis werden genegeerd, uit-gesteld en zelfs
verwaarloosd. Met alle gevolgen vandien. Zo is er tijdens de pandemie bij mensen met een laag
inkomen sprake van een sterk verminderd gebruik van de gezondheidszorg en een verergering
van bestaande gezondheidsproblemen.
Op ons werkterrein hebben we jammer genoeg ook moeten vaststellen dat kansarme gezinnen
tijdens Covid meer dan ooit nood hebben aan toegankelijke laagdrempelige en reguliere
gezondheidszorg. De COVID-19 crisis treft de hele bevolking maar voornamelijk de kwetsbare
gezinnen ondervinden hier de meeste financieel, economische- en grote psychologische
gevolgen van. Sinds de eerste lockdown zijn onze anders al vereenzaamde gezinnen, nog meer
geïsoleerd geraakt. Ze leven vaak klein behuisd en dicht op elkaar en ervaren zo al veel stress,
angst en onzekerheid. Voor onze gezinnen geldt dit gezien hun precaire situatie sowieso, maar
door de coronacrisis nog meer dan ooit. De huidige crisis heeft ervoor gezorgd dat de
pijnpunten qua gezondheid nog duidelijker komen boven te liggen.
Gelukkig draaide onze werking net als vorig jaar in coronamodus. De meeste gezinnen kenden
nu het systeem van op afspraak te werken. De angst voor corona verzwakte maar maakte bij
vele gezinnen nu plaats voor “vaccinatieangst”. Gezinnen in bestaansonzekerheid en armoede
missen de juiste informatie en instrumenten om tot een helder inzicht te komen. Er is veel angst
uit onwetendheid, taalonkunde en fake news. We hebben vastgesteld dat mensen in een
precaire situatie minder goed bereikt worden met de bestaande vaccinatiestrategie.
Mediconsult is zich heel bewust van deze problematiek en heeft daar in 2021 actief rond
gewerkt.

Zo circuleren er bij onze gezinnen heel wat misverstanden of zelfs foute informatie rond de
vaccinaties. Doordat we sinds het omgooien van onze werking door de crisis voor elk gezin
maandelijks voldoende tijd uittrekken kunnen we individueel dieper ingaan op bepaalde zorgen
en gerichte vragen. Wél of niet vaccineren was en blijft een hot item bij onze mama’s.
Mediconsult is zich bewust van de belangrijke taak om correcte informatie te verspreiden. Niet
altijd de gemakkelijkste taak. Toch konden we heel wat moeders (en hun partner) toeleiden
naar de Brusselse vaccinatiecentra. Voor heel wat gezinnen boekten we samen met het gezin
een afspraak online via het Brusselse vaccinatieplatform Bruvax. In andere gevallen verwezen
we door naar de mobiele Vaccibus. Voor veel van onze gezinnen is de drempel te hoog om dit
zelfstandig te doen. Zo hebben ze bijvoorbeeld geen mailadres en vaak geen of moeilijker
toegang tot het internet.
Als vertrouwenspersoon is het een individueel aftasten, begeleiden, ondersteunen en ook
opvolgen of onze mama’s het vaccinatieproces uiteindelijk voltooien. Gezien er vaak ook een
cultuur- en taalbarrière én een digitale kloof bestaat, is de communicatie hierrond uiterst
belangrijk. Onze doelgroep haalt zijn informatie niet via de klassieke kanalen. Als klein team
moeten we continu aandacht besteden aan de niet-digitale communicatie, klare taal en
vertaling naar verschillende talen. Zo gebruiken we de affiches van het Huis voor Gezondheid
Brussel binnen ons huis en werken we ook proactief tijdens de mama’s club met de Verteltas
van Logo. We proberen niet alleen te vertrekken van de boodschap die we zelf willen
overbrengen, maar de boodschap inhoudelijk te laten aansluiten op de informatie waar ons
publiek naar op zoek is. Dit communicatiemateriaal was en is een grote hulp daarbij. Toch
volstaan tot onze spijt bovenstaande initiatieven niet altijd bij ons precair doelpubliek. Op
bepaalde fora circuleert nog steeds veel des- en misinformatie rond COVID-19.
We stellen regelmatig vast dat we bij bepaalde vastgeroeste angstige overtuigingen omtrent
Covid-19 en vaccinaties niet kunnen doordringen. We zijn ons des te meer bewust dat het
sensibiliseren tot de opdracht van MEDICONSULT blijft behoren ook in de nabije toekomst.

Online afspraak vaccinatie gemaakt bij Bruvax:

63

Doorverwezen naar Vaccibus:

13

Moeders gevaccineerd door NASCI:

6

Personeel en vrijwilligers gevaccineerd door NASCI:

16

In samenwerking met Eerstelijnszone BruZEL organiseerden we reeds vroeg in het voorjaar een
mobiel team bij NASCI en konden we er zo voor zorgen dat al onze personeelsleden, vrijwilligers
én zelfs een aantal moeders snel werden gevaccineerd. De twee teamleden van Mediconsult
konden in samenwerking met een van onze vrijwilligers die arts is, de vaccins zetten en de
nodige opvolging doen.
Naast de overheersende coronacrisis bleef MEDICONSULT ook alert op andere gezondheidsvlakken. Of we gezond zijn hangt af van een heel aantal elementen. Armoede is een belangrijke
factor die absoluut meespeelt in een minder gezonde levensstijl. We stelden al eerder vast dat
heel wat kansarme moeders vaak gewoon niet weten waar ze in Brussel terecht kunnen voor
(medische) hulp. MEDICONSULT speelt daarom steeds doelbewust heel kort op de bal en
beoogt een positieve impact te hebben op de gezondheid van kansarmen in het BHG.

Binnen NASCI is het de taak van MEDICONSULT om de gezinnen niet alleen te sensibiliseren en
correcte informatie aan te bieden maar ook om ze gerust te stellen. Daarnaast ondersteunt
MEDICONSULT de gezinnen zoals altijd op medisch vlak door hen eerstelijnshulp aan te bieden
en indien nodig door te verwijzen naar gespecifieerde gezondheidszorg. Zo helpen we heel snel
en concreet bij contraceptie, delen we condooms en
zwangerschapstesten
uit,
helpen
we
moeders
bij
borstvoedingsproblematieken, geven we deels prenatale en postnatale
zorg, verwijzen we moeders indien nodig door naar gynaecologen,
huisartsen of naar ziekenhuizen voor specialisten. In dringende gevallen
verwijzen we een moeder haar zieke kind voor urgente afspraken door
naar o.m. pediaters of specialisten.
De teamleden van MEDICONSULT waren tijdens het afgelopen coronajaar regelmatig actief bij
NASCI-B. Op deze manier konden mama’s daar ook terecht voor antwoorden op hun vragen
i.v.m. met zwangerschap en bevalling, ziekte, gezondheid, contraceptie en vaccinaties.
Het gaat vaak om het aanreiken van eenvoudige tips en gezondheidstools die attitudes kunnen
veranderen van ongezond naar gezonder. Het kan allemaal gerealiseerd worden, ook al leeft
een gezin in armoede. NASCI geeft moeders zoveel mogelijk ondersteuning en concrete tips
om in dit doel te slagen.
“Een gezonde geest in een gezond lichaam.”
NASCI kan de problemen van de gezinnen niet allemaal oplossen, maar toch slagen we er soms
in om, al is het maar voor even, bepaalde zorgen te doen vergeten. MEDICONSULT bleef
bijvoorbeeld de gezinnen motiveren om regelmatig te gaan wandelen. Zo gingen we deze
zomer, de maatregelen respecterend, op uitstap naar Brusselse parken, om moeders zodoende
te stimuleren tot een actieve en gezonde levensstijl. Beweging is niet alleen goed voor het
lichaam, het is ook goed voor de geest.
Net als in 2020 en 2021 willen we dit ook in de nabije toekomst blijven doen. Het is een ideale
activiteit die past binnen de coronacrisis en het kost niets. Zeker niet onbelangrijk. Het is
geweten dat beweging in de natuur en daglicht een positieve invloed hebben op het algemeen
welzijn. De reacties van de moeders op deze activiteiten waren unaniem positief.

4.5.

Vorming en opvoedingsondersteuning

4.5.1. Algemene vormingen
De vormingen zijn een essentiële activiteit binnen onze werking. NASCI gelooft heel sterk in het
concept dat het ondersteunen van moeders bij de opvoeding van hun kinderen begint bij het
krachtiger en weerbaarder maken van de moeders zelf.
Kennis is macht, vooral bij vrouwen die wegens hun culturele achtergrond of leefomstandigheden een lagere scholingsgraad hebben ontwikkeld. Ons doel is hun zelfvertrouwen en
draagkracht te vergroten zodat ze hun kinderen betere kansen kunnen bieden voor de
toekomst.
Helaas hebben we door de coronapandemie in het voorjaar, met uitzondering van één vorming,
opnieuw heel wat vormingen moeten annuleren. De veiligheidsmaatregelen maakten het quasi
onmogelijk om de deelnemers veilig in groep samen te brengen. Pas in september kwamen de
vormingen terug volwaardig op gang. Nieuw is dat we in 2021 ook een aantal vormingen
konden organiseren in NASCI-B. Weer een mijlpaal in onze werking!
Veel allochtone vrouwen komen uit een hechte samenleving en hebben nood aan deze
samenkomsten. Niet alleen omdat het hen veel informatie geeft maar ook omdat het hen in
contact brengt met lotgenoten. Door aan de vormingen deel te nemen, vergaren ze nuttige
informatie en weetjes, leren ze andere vrouwen kennen en wisselen ze ervaringen uit waardoor
een hecht gemeenschapsgevoel ontstaat. De vormingen breken als activiteit de isolatie en de
vereenzaming die onze mama’s geregeld voelen. Het samenzijn is voor sommigen een verrijking
en letterlijk een ontsnapping aan de dagelijkse miserie.
Het opnieuw opstarten van de vormingen in het najaar was zeker geen evidentie en vergde
heel wat energie van het team. De meeste moeders kenden het systeem van een vorming op
vrijdagvoormiddag (nog) niet, want ze werden ingeschreven tijdens de pandemie, en de
“anciens”, waren het contact wat verloren…
We hebben net als vorige zomer het gemis aan sociaal contact tijdens de vormingen gepoogd
te compenseren door tijdens de zomermaanden aangepaste buitenactiviteiten te organiseren.
Dit gaf veel voldoening aan de moeders en het team.
Vormingen 2021:
↪ NASCI Schaarbeek
Vrijdag 23/04/2021: Meertalig opvoeden (Hopon)
Vrijdag 03/09/2021: Gezonde voeding (Mediconsult)
Vrijdag 17/09/2021: Contraceptie en seksualiteit (Rachel)
Vrijdag 24/09/2021: Positief opvoeden (Hopon)
Vrijdag 15/10/2021: Slaaphygiëne (Mediconsult)
Vrijdag 29/10/2021: Meertalig opvoeden (Hopon)
Vrijdag 19/11/2021: EHBO (EHS)
Vrijdag 26/11/2021: Hygiëne van het jonge kind (EHS)
Vrijdag 10/12/2021: Multimedia in de opvoeding (Hopon)

↪ NASCI B
Dinsdag 14/09/2021: Vorming Gezonde voeding (Mediconsult)
Dinsdag 12/10/2021: Vorming Slaaphygiëne (Mediconsult)
Dinsdag 09/11/2021: Vorming Meertalig opvoeden (Hopon)
Dinsdag 14/12/2021: Vorming Multi Media in de opvoeding (Hopon)

4.6.

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. We zijn ervan overtuigd dat zij zo voor hun
kinderen een sterk, positief en stimulerend voorbeeld kunnen zijn. Dit traject doen we al meer
dan 10 jaar in partnerschap en met begeleiding van Citizenne Avansa Vormingsplus Brussel.
Elk jaar kan een vaste groep van maximum 15 moeders een langdurig vormingstraject volgen
bestaande uit activiteiten en workshops waarbij we volgende doelen wil bereiken:
↪ het versterken van het zelfvertrouwen en zelfbeeld;
↪ informeren, sensibiliseren en motiveren zodat moeders op eigen kracht de toekomst van
hun gezin beter kunnen dragen;
↪ het beter begrijpen van hun directe omgeving en de eigen specifieke leefwereld;
↪ persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing.
Het vormingstraject Mama’s Power is ondertussen uitgegroeid tot een onmisbare en
waardevolle activiteit binnen onze werking. Het traject, dat telkens in januari start, loopt over
een periode van één jaar maar kan, op vraag van de deelnemers, worden verlengd. Vanaf
november gaan de stafmedewerkers elk jaar op zoek naar nieuwe deelnemers voor dit traject.
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.
Het team zorgt voor de logistieke en administratieve omkadering (werving van de deelnemers,
publiciteit, vertalingen, onthaal en kinderopvang).
In 2021 startten we met een nieuwe groep enthousiaste deelnemers maar helaas werd de
vormingscyclus bijna onmiddellijk onderbroken door de coronamaatregelen. Er werden
pogingen gedaan om digitaal contact te houden, maar dat was geen evidentie. Gelukkig konden
we in september opnieuw starten en alsnog een aantal vormingen organiseren voor deze groep
deelnemers.
“I am an example of what is possible when girls from the beginning are loved.
I was surrounded by women in my life who taught me about strength and dignity.”

(Michelle Obama)

OVERZICHT MAMA’S POWER 2021
Vrijdag 10 september:
Vrijdag 1 oktober:
Vrijdag 22 oktober:
Vrijdag 12 november:

Info sessie / kennismaking / afspraken / hoe voel jij je nu?
Wat of wie is belangrijk voor jou? Wat is liefde / liefhebben?
Heb je toekomstplannen, waar droom je van?
Kies je favoriete droom/is hij realistisch/hoe kan je hem
waarmaken?
Vrijdag 3 december:
Uitstap in Brussel, wandeling in het park.
Vrijdag 17 december: Kerstvakantie: Kies drie dingen die je graag wil voor jezelf en die
moeilijk te verwezenlijken zijn / hoe zelfzorg waarmaken tijdens de
vakantie?
Via de Whatsappgroep van de Mama’s Power vragen we regelmatig hoe het met de
deelnemers gaat en geven we informatie over activiteiten die voor hen interessant zijn zoals
bijvoorbeeld het gebruik van speelruimtes van de Huizen van het Kind, welke Musea er
interessant zijn voor kinderen, leuke parken waar ze naartoe kunnen enz.

De moeders geven aan dat ze de sociale interactie en de vriendschappen die tijdens de
vormingen ontstaan nodig hebben. Buiten hun eigen partner of gezin hebben ze soms weinig
gesprekken met andere volwassenen. Ze piekeren veel en kunnen hun gedachten niet
verzetten. Dit heeft een grote impact op hun welzijn. We hopen oprecht hen vanaf januari 2022
een nieuw perspectief aan te kunnen bieden. Samen met een aantal moeders uit de groep van
2021 zullen we in 2022 met een aantal nieuw ingeschreven moeders een nieuw traject Mama’s
Power opstarten. Zo kunnen diegenen die door covid geen volledig traject konden doorlopen,
deze gemiste kans inhalen.

4.7.

NASCI-B

In 2019 startten we met een pilootproject dat de naam “NASCI-B” kreeg. We wilden, door een
annex te openen die centraler gelegen is, graag tegemoetkomen aan de gezinnen voor wie de
afstand tot Schaarbeek te ver is en zo meer families helpen zonder onze locatie in Schaarbeek
te overbelasten. Onze partner “Huis van de Mens” gaf ons de kans om in hun prachtig gebouw
aan het kanaal in hartje Brussel iets nieuws op te starten i.s.m. hun steun. We zijn hen en
eveneens onze andere sponsors die hun steentje bijdroegen, daarvoor enorm dankbaar.
We zien dat hoofdzakelijk families uit 1000 Brussel, Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht, Jette en
Sint-Gillis ingeschreven worden bij NASCI-B in het centrum. We overleggen met de gezinnen,
die altijd voor de eerste keer langskomen in Schaarbeek voor een eerste ‘noodhulp’, welke van
de twee locaties voor hen het gemakkelijkst toegankelijk is voor hun inschrijving en opvolging.
De ligging is eveneens gunstig door de nabijheid van het ‘Klein Kasteeltje’ en verschillende
centra van de “Samusocial’. In feite heeft de opening van onze antenne de drempel van onze
hulpverlening verlaagd door een betere bereikbaarheid voor een groot aantal gezinnen.
Begin april 2021 verhoogden we het aantal inschrijvingen van 2 families per week naar 4
families. In 2021 schreven we in totaal 100 nieuwe families in bij NASCI-B, 42 gezinnen meer
dan in 2020.De antenne groeit zo langzamerhand uit tot een
volwaardige werking. We startten in de zomer tot ieders vreugde
met het organiseren van enkele aparte activiteiten voor de
ingeschreven families aldaar en sinds september organiseerden we
er maandelijks een vorming. Tijdens de bedeling is er ook
regelmatig een medewerker van MEDICONSULT aanwezig voor
vragen of consultaties rond contraceptie, zwangerschap,
borstvoeding….
Voor andere activiteiten zoals de Mama’s Club, uitstappen,…
werden de families uitgenodigd om aan te sluiten bij de activiteiten
van Schaarbeek. We merkten wel op dat hier minder gezinnen van
NASCI-B op afkwamen omwille van de bereikbaarheid.
De bedoeling is NASCI-B nog verder te laten groeien, zodat we ook de daar ingeschreven
mama’s de belangrijke sociale activiteiten kunnen aanbieden. Zo zijn we van plan om begin
2022 ook bij Nasci-B te starten met een Mama’s club. Helaas is dit onmogelijk zonder extra
personeel en werkingsmiddelen. Onze partner “Huis van de Mens” komt ons gelukkig tegemoet
op gebied van materiële noden. Wij hopen nog steeds dat de Brusselse overheden het belang
hiervan inzien en hun steentje bij zullen dragen zodat een extra personeelslid hiervoor kan
worden ingezet. Dit is momenteel onze grootste noodzaak.

Om de families in te schrijven, informatie te vertrekken, het materiaal te bedelen en de stock
te beheren waren er telkens 1 of 2 vaste personeelsleden en een logistieke medewerker aan
het werk bij NASCI-B, dit 1,5 dag per week. Dit heeft tot gevolg dat we het 1,5 dag per week in
Schaarbeek met 2 of 3 personeelsleden minder moeten doen. In 2022 zal de werking van
NASCI-B uitbreiden naar 2 volle dagen per week. Tot nu toe werden de loon- en werkingskosten
van NASCI-B door NASCI zelf gefinancierd en sinds 2021 deels ook met een verhoogde subsidie
van de VGC. We konden gelukkig blijven rekenen op de steun van onze vaste partner. Zij stellen
nog steeds een groot aangenaam lokaal op de 4de verdieping, een kelderruimte voor
materiaalstock en een vergaderruimte in hun infrastructuur gratis ter beschikking. We hopen
in de toekomst bijkomende structurele middelen van de overheden te krijgen zodat NASCI-B
operationeel kan blijven.
Aantal families ingeschreven in 2020 die in 2021 werden geholpen
Aantal kinderen in die voortgeholpen families
Aantal nieuwe families ingeschreven in 2021 voor hulp op lange
termijn
Aantal kinderen in die nieuw ingeschreven families
Totaal aantal geholpen families
Totaal aantal geholpen kinderen van ingeschreven families

2020
28
31
58
90

2021
47
70
100
175

86
121

147
245

Hieronder vindt u een overzicht van het materiaal dat verdeeld werd bij NASCI-B.
Materiaal
Geboortepakketten
Voeding (opvolgmelk in poeder)
Voeding (andere)
Luierpakketten
Kleine babyartikelen
Grote babyartikelen
Kledingpakketten
Aparte kledingstukken/schoenen
Bed- en waslinnen
Verzorging/onderhoudsproducten
Schoolgerief & leesboeken
Speelgoed
Allerlei
Totaal

Aantal
2020
3
55
102
235
129
49
177
700
118
2.385
177
223
139
4.492

Aantal
2021
3
114
39
374
187
68
343
1.308
173
3.310
627
347
24
6.917

4.8.

Diverse activiteiten

Uitstappen met Nasci gezinnen
Buiten de wekelijkse activiteiten organiseerden we ook enkele uitstappen voor onze gezinnen.
Vooral in de zomervakantie konden heel wat gezinnen meegenieten van een voor hen heerlijke
en zo hoognodige activiteit. Sommige van deze uitstappen konden enkel verwezenlijkt worden
door de hulp van een partner of sponsor, waarvoor we hen nogmaals willen bedanken.
We zijn bij NASCI overtuigd van het belang van deze ontspannende activiteiten. Tijdens
uitstappen merk je dat ouders hun zorgen even langs de kant kunnen zetten en een intensere
band met hun kind aangaan. Ook wordt de vertrouwensband met het NASCI-personeel vaak
versterkt. Dat komt de hulpverlening alleen maar ten goede.
ACTIVITEITEN

OMSCHRIJVING

Waterbus

Met de waterbus heen en terug naar Vilvoorde
Georganiseerd door Paspartoe
Stuk van de groene wandeling.

7 gezinnen

Daguitstap met bus.
Gesponseerd door Wolters Kluwer Belgium NV
Minigolven in het Josaphat Park in Schaarbeek

18 gezinnen

Rondleiding op de kinderboerderij van het Maximilien
Park.
Museumuitstap in Schaarbeek.
Opmerking: covid safe ticket was vereist om binnen te
kunnen gaan. Doordat heel veel gezinnen geen CST
hebben, moesten ze terugkeren naar huis.

8 gezinnen

Dagje naar het
park van Jette
Plopsaland De
Panne
Minigolf
Maximilien
kinderboerderij
Trainworld

AANTAL

6 gezinnen

4 gezinnen

2 gezinnen

Extra activiteiten personeel
Ook tijdens de coronacrisis zijn we blijven netwerken, weliswaar op een aangepaste manier.
Het team heeft deelgenomen (vaak digitaal) aan een heel aantal overlegmomenten, vormingssessies en stuurgroepen van verschillende Brusselse partners en overheden. We maakten in
augustus eveneens tijd voor een leuke teambuilding in Leuven.
ORGANISATOR

INHOUD

Huis van het Kind Noord

Overlegmomenten

Born in Brussels

Stuurgroep: Info rond de geboorte en de eerste
kinderjaren

Perinataal Netwerk Brussel
o.l.v. de Volle Maan

Overlegmomenten

Agentschap Integratie en
Inburgering

Vormingssessie: Medische kaart regelgeving en doelgroep

Artsen zonder Grenzen

Vormingssessie: GVO i.v.m. Corona

Kinderopvang Brussel

Vergadering + infosessie over de nieuwe website
“Kinderopvang Brussel”

Gemeenschapsonderwijs

Infosessie: inschrijvingen bij Nederlandstalige scholen

Inloop Team Zita

Werkbezoek

Arbre de Vie

Werkbezoek

Pigment

Teamvorming: Rechten van de nieuwkomers

Otilia Depas,
Van mens tot mens.

Tweedaagse teamworkshop: Verbindende communicatie

Odisee (opleiding vroedkunde)

Perinatale mentale gezondheid

Foyer

Expo: Roma in België

VGC

Studiedag eenzaamheid en sociaal isolement

NASCI door collega Amani

Instagramopleiding

BudgetInZicht

Focusgroep

Groep intro

Werkoverleg

KBS

Info toegankelijke buitenschoolse activiteiten

Betternetlab

Webinar digitale wereld

IDEWE

Webinar sneltesten op de werkvloer

VGC

Adviesraad Gezin

VGC en Odisee

Studiedag: eenzaamheid & sociaal isolement

Adviescomité voor gelijke
kansen, Senaat van Belgie

Zoom meting: hoorzitting over lichamelijke zelfbeschikking
en het tegengaan van obstetrisch geweld

De Schakel

Infosessie Café Plaisir

Pigment

Teamvorming verblijfsrecht

Tracé

Vorming omkaderingsmedewerkers Module 2

Huis van de Mens

Bewonersoverleg NASCI-B

Werkgroep warme toeleiding

Infomoment

Onderwijs Vlaanderen

Infosessie
onderwijs

Lagere school Leidstar

Online interview met het 6de leerjaar

Agentschap Integratie en
Inburgering

Online vorming: omgaan met discriminerende uitspraken

Teambuilding

Kajakken op de Dijle

aanmeldings-

en

inschrijvingsprocedure

Rondleidingen en bezoeken
Onbekend is onbemind! Ook al vraagt het veel tijd van het team, we geven met plezier aan
iedereen die het wenst een rondleiding. Vaak krijgen we die vraag van bedrijven, scholen,
overheden, aanverwante organisaties, ouders en geïnteresseerden….
Via de rondleiding, met uitgebreide toelichting over onze werking en onze kwetsbare
doelgroep, hopen we begrip, erkenning en solidariteit te stimuleren.
En terecht… het is fijn om vast te stellen dat deze aanpak werkt. Een persoonlijk bezoek blijkt
voor NASCI een uitstekende marketingstrategie om mensen warm te maken ons te helpen in
de strijd tegen armoede. In 2021 hebben we opnieuw ervaren dat zo’n bezoek mensen ertoe
kan aanzetten om zelf bij te dragen en hun omgeving te mobiliseren voor ons goede doel. Soms
resulteert een bezoek in vrijwilligerswerk, een inzamelactie en zelfs een gift. Helaas hebben we
maar gedurende een korte periode rondleidingen en bezoeken georganiseerd. Toch kregen 92
mensen in 2021 een rondleiding.
BEZOEKER
Geïnteresseerde
vrijwilligers

INHOUD
Rondleiding + kennismaking

AANTAL
5

Particulieren

Materiaaldonatie + rondleiding

2

Pigment vzw

Voorstelling project rond toegankelijkheid

1

JES vzw

Voorstelling Compagnon de route

3

Groep intro

Rondleiding

3

Oasis

Voorstelling NASCI + rondleiding

1

Goods to Give

Rondleiding

3

IDEWE

Bedrijfsbezoek

1

GO Basisschool
Cornelus Magnus

Rondleiding school

40

Geïnteresseerde
studenten

Rondleiding + kennismaking

3

OVSG-school Leidstar

Rondleiding + donatie inzamelingsactie

20

Helmet Brussel

Voorstelling toeleiding kwetsbare gezinnen

3

Huis van het Kind
Noord

Voorstelling samenwerking pamperbank + rondleiding

3

Helder recht

Voorstelling werking Helder recht

1

PMS Woluwe

Voorstelling NASCI + rondleiding

2

Nora Gharib

Voorstelling NASCI + rondleiding + kennismaking met
moeders

1

CAP 48

Rondleiding

2

5. Financiële en materiële 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, gezien NASCI voor deze machtiging
regelmatig en nauwlettend door de overheid, op het vlak van inhoudelijke werking en financieel
beleid, wordt opgevolgd en doorgelicht.
NASCI geniet van overheidssteun. Verder kunnen we al het materiaal zoals kleding, speelgoed,
verzorgingsproducten, schoolmateriaal, babyspulletjes voor de geboortepakketten en zoveel
meer, aan onze mama’s aanbieden dankzij de solidariteit van vele particulieren, serviceclubs,
scholen en bedrijven.
Ondertussen lijkt corona niet meer weg te denken uit ons leven
en worden de financiële gevolgen van de crisis steeds
zichtbaarder en voelbaar in eenieders geldbeugel. Steeds meer
gezinnen hebben nood aan materiële ondersteuning en rekenen
hiervoor op de hulp van organisaties zoals NASCI. De
coronapandemie heeft in het begin de solidariteit voor
kwetsbare gezinnen positief aangewakkerd waardoor we tijdens
de eerste lockdown overstelpt werden met materiaal dat
ingezameld werd door particulieren, gemeenschapscentra,
bedrijven, serviceclubs enz. Door de groei van onze werking en
de aanhoudende gevolgen van corona merkten we dit jaar dat
er helaas minder materiaal voor NASCI werd ingezameld.
Waar we vorig jaar een ongeziene toename van financiële giften zagen, stelden we vast dat er
dit jaar heel wat minder financiële donaties ten voordele van onze vzw werden gedaan. We
hebben hier niet echt een verklaring voor maar “coronamoeheid” zit er mogelijk voor iets
tussen. Gelukkig konden we rekenen op de steun van vaste schenkers en sponsors die
regelmatig een extra inspanning deden.
Wat armoedebestrijding betreft heeft NASCI 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 mond reclame en sociale media
doen de rest. Alle schenkers en sponsors worden persoonlijk bedankt na het geven van een
gift. Rapporten en evaluaties met bijhorende foto’s worden opgemaakt als schenkers dit
wensen*. (*Enkel voor aanzienlijke financiële giften!) De nieuwe en verstrengde regels op de
privacywet laten ons niet meer toe om schenkers bij naam te vermelden in een extern
document, tenzij dit gebeurt met uitdrukkelijke toestemming.

6. Besluit
Door de coronacrisis werd ook in 2021 pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar onze samenleving is. Dit
slechte hoofdstuk willen we ombuigen naar iets positief. We hebben geleerd om anders te
denken en te werken en we hebben NASCI zelfs een beetje heruitgevonden met als doel in het
postcovidtijdperk nog beter in te spelen op de acute noden van Brusselse kwetsbare gezinnen.
Onze drijfveer blijft kinderarmoedebestrijding en dit kan alleen maar als we allen samen onze
handen in elkaar slaan. Tijdige ondersteuning zowel materieel als immaterieel is noodzakelijk
om structurele armoede te bestrijden. De grote solidariteitsgolf die tijdens de eerste lockdowns
ontstond is het bewijs dat onze maatschappij om elkaar geeft en de aller kwetsbaarden wil
beschermen. Laten we dit niet uit het oog verliezen, zeker na de covidcrisis. Weliswaar kunnen
we het nog beter doen mits meer middelen. Het openen van de antenne NASCI-B en de
stijgende hulpaanvragen zijn hier het bewijs van.
Laten we hier samen verder voor strijden en in 2022 nog meer gezinnen, die in het Brussels
Hoofdstedelijke Gewest dagelijks moeten strijden om rond te komen, ondersteunen en sterker
maken.
We kunnen alle betrokken partijen niet genoeg bedanken voor alle hulp vooral tijdens de
moeilijke omstandigheden. De giften en de vele inzamelingen klein of groot, de grote sympathie
en de trouwe onmisbare steun zijn voor NASCI enorm belangrijk. Dankzij de grote
betrokkenheid van het publiek en het vertrouwen van de overheden voelt ons team zich
geïnspireerd, gedreven en gemotiveerd om elke dag met evenveel enthousiasme de gezinnen
verder te helpen en te begeleiden. Merci!!!
We willen ook graag de vrijwilligers bedanken voor hun groot engagement. Covid hield hen niet
tegen om terug te komen. Hun hulp en geloof in onze missie zijn de pilaren die NASCI stutten,
zonder hen zou NASCI niet bestaan.
Het NASCI-Bestuur bedanken we voor de grote betrokkenheid, het vertrouwen en de steun.
Bedankt ook aan het NASCI-team om vol te houden ook tijdens de quarantaines, jullie
doorzettingsvermogen om de kansarme Brusselse gezinnen elke dag bij te staan is
onbetaalbaar.
Als laatste een grote dank aan Nicky om NASCI uit te bouwen tot een sterke organisatie met
een nog sterkere reputatie. Je bent en was met je animo voor vele medewerkers, moeders,
vrijwilligers en passanten een grote inspiratiebron.
Graag willen we vermelden dat we met dit uitvoerige verslag een transparante kijk willen geven
op de gehele werking. We hopen u als lezer ervan te hebben overtuigd dat NASCI een warm en
empathisch huis is waar de gezinnen kunnen rekenen op een liefdevol onthaal en een
hulpvaardige begeleiding.
We sluiten dit jaarverslag af met een quote van Hellen Keller
‘’Alone we can do so little, together we can do so much.”

Lavina Giudice, coördinator (Schaarbeek, 8 maart 2022)

