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WERKINGSVERSLAG KOMPANJON 2019
VOORAF
Kompanjon vzw biedt al tien jaar studie- en opvoedingsondersteuning aan huis bij kwetsbare gezinnen:
het versterken van de kinderen door het ondersteunen van huiswerk, leren leren, talenten verkennen,
lees- en spelplezier stimuleren en het verhogen van het welbevinden. Daarnaast wordt ook met de
ouders intensief samengewerkt ter versterking van de vaardigheden en het netwerk. Hierbij wordt het
contact tussen ouders en scholen aangemoedigd. Kompanjon werkt altijd aan huis en zet voor de
ondersteuning uitsluitend studenten in opleiding in. Veelal engageren de studenten zich in het kader
van het opleidingsonderdeel Community Service Learning of een stage. Het traject wordt intensief
opgevolgd en aangestuurd door de coaches.
2019 was voor Kompanjon het jaar waarin we ons jubileum hebben gevierd. In het voorjaar werd er
taart geserveerd voor de gezinnen en de studenten onder het motto ‘Kompanjon trakteert”. Later in
het jaar organiseerden we “Kompanjon vertelt”. Hierbij brachten we een professioneel netwerk samen
om verhalen uit onze praktijk te delen. Het heeft ons deugd gedaan om te ervaren wat Kompanjon
betekent voor iedereen die aanwezig was en het geeft ons de bevestiging dat we goed bezig zijn: we
gaan met veel energie en ambitie verder!
Naast het feestgedruis hebben we in 2019 zowel in Gent als in Antwerpen opnieuw hard gewerkt met
de gezinnen en met de studenten. “Kompanjon aan huis” ging in Antwerpen een tweede werkjaar in
en krijgt er een stevige voet aan wal.
Toelichtingen, cijfers en verhalen vind je in dit werkingsverslag.
BEDANKT AAN IEDEREEN DIE KOMPANJON MOGELIJK HELPT MAKEN!
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GEZINNEN

Er zijn

176

ondersteuningstrajecten binnen

gezinnen uitgevoerd:

127

in Gent,

49

in

Antwerpen.
We ondersteunden in het totaal 278 kinderen in
Gent en Antwerpen, het hoogste aantal kinderen
sinds het ontstaan van Kompanjon. De grootste
groep leerlingen, 40%, zat in de eerste graad van
het basisonderwijs. Bijna 1 op 5 leerlingen volgde
de derde graad van het basisonderwijs.
Kompanjon blijft focussen op het ondersteunen
van
de
scharniermomenten
in
een
onderwijsloopbaan: kleuter naar lager en lager
naar secundair onderwijs.

Leerjaar
3de kleuterklas
1e graad lager onderwijs
2e graad lager onderwijs
3e graad lager onderwijs
1e graad secundair
onderwijs
OKAN

Aantal kinderen
23
112
77
50
15
1

Aantal gezinnen
2
11

We ondersteunen kinderen tussen de 5 en 15 jaar
oud. Kompanjon heeft geen specifieke
samenwerking met bepaalde scholen: we werken
samen met alle scholen in groot-Gent, over alle
onderwijsnetten heen. In Gent waren de
leerlingen afkomstig uit 55 basisscholen en 8
middelbare scholen. In Antwerpen waren de
leerlingen verspreid over 8 basisscholen, vanuit
de twee wijken Deurne-Noord en Luchtbal.

43

120

In 2019 kregen 120 gezinnen voor de eerste keer
ondersteuning van Kompanjon. Voor 43
gezinnen
was
dit
hun
tweede
ondersteuningstermijn.
Wanneer
de
gezinscontext vraagt om verder te werken rond
bepaalde hulpvragen, kunnen we besluiten om de
ondersteuning nog te verlengen.

Aantal semesters ondersteuning
1

2

3

4
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Een gezin kan worden doorverwezen door een professional, maar kan ook zichzelf aanmelden.
In Gent is de meerderheid van de aanmeldingen (63%) afkomstig uit de onderwijssector
(zorgcoördinator, brugfiguur, CLB). Andere aanmeldingen komen uit het welzijnsveld, vooral vanuit de
eerstelijns hulpverlening met het OCMW als belangrijkste partner. Vier gezinnen werden dubbel
aangemeld.
In Antwerpen zien we dat bijna de helft van de aanmeldingen vanuit de scholen komt, toch vinden ook
veel Antwerpse ouders zelf de weg naar Kompanjon, als gevolg van folders in de bibliotheken, in Huizen
van het Kind, enz. in de wijken.

Doorverwijzers
Zorgcoördinator (of leerkracht)
Brugfiguur
CLB
OCMW
Andere eerstelijnshulpverlening
Tweedelijnshulpverlening
Zelf
Totaal

Aantal Gent
44
22
14
17
14
7
13
131

Aantal Antwerpen
20
1
8
2
18
49

Kompanjon werkt in zeer diverse gezinscontexten. We ontmoetten gezinnen met dertig verschillende
origines. In Gent waren de meeste gezinnen afkomstig uit Bulgarije. Daarnaast staan Ghana, België,
Turkije en Marokko in de top vijf. In Antwerpen is Marokko bij 37% van de ondersteunde gezinnen het
land van herkomst.
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Kompanjon was aanwezig in 19 verschillende wijken in Gent. In 2019 waren we het vaakst te vinden
in de Brugse Poort/ Rooigem, de Bloemekenswijk, Muide/ Meulestede/Afrikalaan en in Wondelgem.
In Antwerpen is de werking van Kompanjon afgebakend in samenspraak met de lokale overheid.
Kompanjon blijft actief in dezelfde 2 wijken: Luchtbal en Deurne-Noord.

GENT
Wijken

Aantal gezinnen

Brugse Poort - Rooigem

19

Bloemekenswijk

11

Muide - Meulestede - Afrikalaan

11

Wondelgem

11

Binnenstad

9

Dampoort

9

Nieuw-Gent - UZ

8

Oostakker

8

Ledeberg

7

Rabot - Blaisantvest

7

Watersportbaan - Ekkergem

7

Sluizeken - Tolhuis - Ham

6

Gentbrugge

5

Sint-Amandsberg

4

Elisabethbegijnhof - Prinsenhof - Papegaai Sint-Michiels
Macharius - Heirnis

1

Mariakerke

1

Oud-Gentbrugge

1

Sint-Denijs-Westrem - Afsnee

1

1

ANTWERPEN
Wijken

Aantal gezinnen

Luchtbal

31

Deurne-Noord

18
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Kompanjon wil kinderen en ouders zo breed
mogelijk ondersteunen en moedigt de
studenten aan om samen met het gezin (liefst
kind én ouder) een bezoek te brengen aan de
wijkbibliotheek of de spelotheek. Aandacht
voor vrije tijd staat eveneens hoog op onze
agenda.
We stimuleren maximaal de participatie aan
buitenschoolse activiteiten via de UITPAS en de
A-kaart. Kompanjon Antwerpen koos ervoor
om in samenwerking met de Antwerpse wijken buurtwerkingen een beperkte speelotheek
uit te bouwen met spel, reken- en
taalmateriaal. De studenten kunnen het
educatief materiaal ontlenen voor hun
huisbezoeken. Op deze manier leren ouders en
kinderen hoe er ook op speelse wijze extra
geoefend kan worden.
Wij willen graag de brug maken naar de school
en gaan regelmatig mee met een ouder naar
een oudercontact of een zorgoverleg.
Communicatie en samenwerking tussen school
en ouders is belangrijk om ook een duurzaam
effect te verkrijgen. In de toekomst willen de
coaches nog meer inzetten op dit contact met
de scholen en individuele leerkrachten.
De coach gaat per semester minstens drie keer
aan huis bij het gezin voor: de intake, de
introductie van de student en een eindgesprek
met de ouders op het einde van een semester.
Indien nodig plant de coach een extra
huisbezoek in. Onderstaande acties staan los
van alle administratieve ondersteuning die de
student of coach bijna wekelijks biedt aan de
ouders.
Activiteit
Bijwonen oudercontact /
zorgoverleg
Bibliotheekbezoek
Vrijetijd / sport / cultuuractiviteit
(student samen met gezin
uitgevoerd)
Toeleiding welzijnszorg
(1ste- en 2delijn)
Aanmelding of inschrijving school

Jongeren-aan-zet (JAZ)
Het project Jongeren-aan-Zet loopt al sinds
2016 en blijft nog altijd actueel. Extra aandacht
en ondersteuning voor kinderen die de
overstap naar het secundair onderwijs maken
blijft voor Kompanjon zeer belangrijk. De
studenten ervaren via het JAZ-traject de
complexiteit
van
het
huidige
onderwijssysteem. Ze gaan aan de slag met de
mogelijkheden van de jongeren door op
speelse wijze in te zetten op interesses en
talenten. De samenwerking met het
Beroepenhuis loopt door. Enkele woensdagen
is het Beroepenhuis exclusief open voor de
studenten, de jongeren en ouders van
Kompanjon. 17 gezinnen maakten in 2019
gebruik van dit aanbod. De student en of coach
ondersteunen de jongere en de ouders bij de
studie -en schoolkeuze en helpen indien nodig
bij het systeem van aanmelden en inschrijven
op een secundaire school. In 2019 werden in
het totaal 27 JAZ-trajecten gerealiseerd.

Aantal
52
75
63

8
3
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STUDENTEN

Kompanjon heeft in 2019 in totaal 147 studenten opgeleid in Gent en Antwerpen. Ook dit aantal is
een record en heeft te maken met de uitbreiding van de werking in Antwerpen. Alle studenten volgen
verplicht 10 uren vorming en intervisie bij een coach en krijgen gedurende het proces bijna wekelijks
feedback. Het bezoekboek (of blog) wordt na elk huisbezoek ingevuld en blijft het belangrijkste
instrument voor de coach om het leer- en reflectietraject van de student op te volgen.

GENT
Opleidingen
Arteveldehogeschool bachelor secundair onderwijs
Arteveldehogeschool bachelor sociaal werk
Arteveldehogeschool bachelor logopedie
Arteveldehogeschool bachelor pedagogie van het jonge kind
Hogeschool Gent bachelor kleuter onderwijs
Hogeschool Gent bachelor lager onderwijs
Hogeschool Gent bachelor orthopedagogie
Hogeschool West-Vlaanderen bachelor toegepaste psychologie
Universiteit Gent master orthopedagogische wetenschappen
Vrije Universiteit Brussel master psychologie
KULeuven specifieke lerarenopleiding
Vrijwilligers-studenten
Voltijdse stagiaires uit verschillende opleidingen
Hogeschool Gent bachelor sociaal werk
Arteveldehogeschool bachelor sociaal werk
Arteveldehogeschool bachelor pedagogie van het jonge kind
Universiteit Gent master pedagogische wetenschappen

Aantal studenten
10
11
24
11
1
2
10
10
11
4
6
4
2
2
1
1

In Gent gingen we aan de slag met 104 reguliere studenten en 6 stagiaires. Deze studenten waren
afkomstig uit 12 verschillende opleidingen, verdeeld over 6 hogescholen en universiteiten.
De bacheloropleiding logopedie van de Arteveldehogeschool heeft ook in 2019 de meeste studenten
aangeleverd. Het percentage studenten dat afkomstig was vanuit een lerarenopleiding (18%) is voor
een tweede jaar op rij significant lager dan de vorige jaren. Hoofdreden is de curriculumverandering
bij de bacheloropleiding leerkracht lager onderwijs van de Arteveldehogeschool, waardoor we dit
schooljaar geen studenten hadden uit die richting.
Naar het schooljaar 2019-2020 toe staat een hernieuwde, intense samenwerking op de planning en
kunnen we opnieuw een groot aantal studenten uit de lerarenopleiding verwelkomen.
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ANTWERPEN
Opleidingen
Karel de Grote Hogeschool bachelor kleuteronderwijs
Karel de Grote Hogeschool bachelor lager onderwijs
Karel de Grote Hogeschool bachelor pedagogie van het jonge kind
Karel de Grote Hogeschool bachelor sociaal werk
Thomas More graduaatsopleiding maatschappelijk werk
Artesis Plantijn bachelor maatschappelijk werk
Artesis Plantijn graduaatsopleiding orthopedagogie
Vrije Universiteit Brussel master psychologie
Vrijwilligers-studenten
Voltijdse stagiaires uit verschillende opleidingen
Thomas More bachelor toegepaste psychologie
Thomas More bachelor orthopedagogie

Aantal studenten
2
6
9
3
2
3
1
3
1
6
1

In Antwerpen werden 37 studenten opgeleid: 30 reguliere studenten en 7 stagiaires. De studenten
waren afkomstig uit 10 opleidingen en 3 hogescholen en 1 universiteit. De samenwerking met de
verschillende opleidingen groeide in dit tweede werkjaar stilaan uit tot vaste partnerschappen.

COACHES
In 2019 bestond het team uit 5 coaches: 4 medewerkers in Gent en 1 in Antwerpen met een totale
tewerkstelling van 3,5 VTE. De capaciteit in Gent bleef dezelfde, maar in Antwerpen werd vanaf juni
de capaciteit uitgebreid naar een voltijdse functie. De coaches vormen één team en werken de
inhoudelijke lijnen van de organisatie samen uit.
De coach van Kompanjon is een vertrouwenspersoon en aanspreekpunt voor zowel de gezinnen als
de studenten. Kenmerkend hierbij is hun grote beschikbaarheid, flexibiliteit en maatwerk. Zij vormen
de schakel tussen de gezinnen en de studenten en zorgen voor een goed contact tussen beiden.
De coaches gaan in op alle hulpvragen van de ouders: ze nemen tijd om te luisteren, informeren,
adviseren en verwijzen door waar het nodig is. Zo gaat de coach ook soms letterlijk met de ouder mee
naar een bepaalde dienst of instantie. Het doel blijft de ouder te versterken op allerlei gebied: door
het laagdrempelig overbrengen van informatie, door het uitbreiden of versterken van het netwerk,
door positieve bevestiging van de krachten in het gezin.
De coaches staan ook in voor de opvolging en coaching van de studenten. Ze ondersteunen de
studenten door interdisciplinaire leergroepen, individuele gesprekken en persoonlijke opvolging van
het proces en advies via het bezoekboek. Ze begeleiden ook de voltijdse stagiaires.
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SAMENWERKEN
DOORVERWIJZERS
De gezinnen worden aangemeld door een
diversiteit
aan
lokale
partners
(zorgcoördinatoren,
brugfiguren,
CLBmedewerkers, OCMW, gezinsondersteunende
diensten, revalidatie….).
Gedurende de ondersteuningsperiode hebben
de coaches regelmatig contact met hen:
bij de aanmelding, bij de opstart, bij afronding.
Soms is dit contact enkel van informerende
aard, maar vaker gebeurt het dat we
gedurende
de
ondersteuningsperiode
wederzijdse communicatie hebben, zodat we
elkaar kunnen aanvullen en versterken. Hierbij
houden we rekening met de GDPR-wetgeving.

Het team van coaches volgde zelf vormingen
rond: ‘het werken met intra-Europese
gezinnen’ (door de Dienst Outreachend
Werken van Stad Gent); ‘Storytelling’ (door
Voices that Count) en ‘Omgaan met
verontrustende signalen in gezinnen’ (door het
Vertrouwenscentrum
kindermishandeling
Oost-Vlaanderen).

HOGESCHOLEN
Kompanjon investeert sterk in haar relatie met
de verschillende instellingen van het hoger
onderwijs en tal van opleidingen. Ondertussen
hebben

we

met

29

In 2019 werkten we op een boeiende manier
samen met onder meer:

opleidingen

samenwerkingsverbanden. Er wordt veel tijd
en energie gestoken in het onderhouden van
deze bestaande contacten, en het is een
blijvend
zoeken
naar
nieuwe
samenwerkingsverbanden. Kompanjon maakt
deel uit van een aantal netwerken en
overlegstructuren waarin samengewerkt
wordt
rond
gelijke
onderwijskansen.
Kompanjon brengt de eigen expertise in en
verruimt anderzijds ook de expertise doorheen
deze samenwerkingsverbanden.
De verworven inzichten en kennis worden
gedeeld in het team van de coaches en gebruikt
Kompanjon dit in de verschillende vormingen
aan studenten, aan vrijwilligers, professionals,
leerlingen uit het middelbaar onderwijs… .
Met het externe vormingsaanbod bereikten
we in 2019 in totaal 260 deelnemers.

HET ONDERWIJSCENTRUM GENT
In opdracht van het Onderwijscentrum Gent
hebben Kompanjon en Uilenspel een
vormingspakket ontwikkeld, bestemd voor alle
vrijwilligers van erkende initiatieven die
studieondersteuning bieden in Gent. Meerdere
keren per jaar vinden deze basisvormingen
plaats, Kompanjon en Uilenspel wisselen
hierbij af als vormingsgever. Vrijwilligers die
zich engageren voor het project ‘Digitale
Studieondersteuning’
krijgen
eveneens
vorming vanuit Kompanjon en Uilenspel. De
samenwerking met het Onderwijscentrum
Gent biedt een goed kanaal om signalen uit de
praktijk door te geven aan de lokale overheid.
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KLASSE
Sinds 2018 maakt Kompanjon deel uit van een
werkgroep ‘huiswerkbeleid’ van Klasse (hét
communicatiekanaal voor het onderwijsveld).
Kompanjon kon vanuit haar ervaring in het
werken met ouders en kinderen uit de
kansengroepen steeds zorgen voor een
kritische reflectie en praktisch advies om het
materiaal toegankelijk te maken voor alle
ouders. De werkgroep ontwikkelde een
themadossier voor leerkrachten en voor
ouders met een zeer aantrekkelijk en bruikbaar
aanbod van materialen en instrumenten.
Onder meer de heen-en-weermap voor de
kinderen van het eerste leerjaar is een geslaagd
product dat massaal terecht is gekomen in de
boekentassen van kinderen overal in
Vlaanderen.

Op de slotconferentie namen we deel aan het
panelgesprek. Kompanjon stapt in 2020 in het
natraject van het Transfairproject.

KOMPANJON AAN HUIS IN ANTWERPEN
In Antwerpen kon Kompanjon bij de start
rekenen op de samenwerking met de Stad en
de Huizen van het Kind. Ook Vormingplus regio
Antwerpen was een belangrijke partner voor
de opbouw van een netwerk in de wijken. Na
twee projectjaren liep deze samenwerking ten
einde. Vanaf 2020 gaat Kompanjon in
Antwerpen nauwer samenwerken met De
Schoolbrug vzw, een organisatie met heel veel
expertise op vlak van schoolopbouwwerk.

KOMPANJON IN DESTELBERGEN EN MERELBEKE

TRANSFAIR PROJECT
In 2019-2020 was Kompanjon een actief lid van
de klankbordgroep van het Transfair-project
‘Samen werken aan een geslaagde
onderwijsloopbaan van derdelanders’,
een samenwerkingsverband tussen Steunpunt
Diversiteit & Leren en het Onderwijscentrum
Gent. Naast het bijwonen van de
klankbordgroepbijeenkomsten,
heeft
Kompanjon haar expertise gedeeld als extern
lid van twee visitatiegroepen (basisonderwijs).

De Sociaal Huizen van Merelbeke en
Destelbergen organiseren al een aantal jaren
het
project
‘HUGO:
Huiswerk
en
gezinsondersteuning
aan
huis’,
een
gelijkaardige werking als Kompanjon. Al van in
het begin werd er nauw samengewerkt tussen
de betrokken diensten en Kompanjon. In het
voorjaar 2019 werd besloten om de
inhoudelijke samenwerking intensiever te
maken om verdere versnippering te vermijden
en de krachten deels te verenigen. Sinds de
start van het schooljaar 2019-2020 vind je
Kompanjon dus ook in Destelbergen en
Merelbeke. Bestuurlijk blijven de werkingen
apart bestaan, zodat er ruimte blijft voor de
eigenheid van de werking van de vzw in Gent
en de lokale overheid in de betrokken
gemeenten.
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IMPACT
In 2019 hebben we kennis gemaakt met de
methodiek van Storytelling. De coaches van
Kompanjon en enkele externe betrokkenen
hebben hierover een vorming gevolgd,
verzorgd door Voices that Count.
We hebben inmiddels een 15-tal verhalen
kunnen optekenen en we zijn zeker van plan
om hier een vervolg aan te geven. De verhalen
peilen naar een authentieke ervaring en
brengen een kwalitatief beeld van de impact
van de werking. De eerste reden is dat het
verzamelen van verhalen zeer nauw aansluit bij
onze manier van werken. De coaches werken
zeer laagdrempelig in de gezinnen, we maken
en nemen de tijd om te luisteren naar wat hen
bezighoudt.
Dit
maakt
dat
we
vertrouwensbanden kunnen opbouwen met de
ouders, wat het voor hen gemakkelijker maakt
om te vertellen welk verschil Kompanjon écht
voor hen en de kinderen maakt. De tweede
reden is dat de kwetsbare kinderen en ouders
op deze manier een stem krijgen naar de
buitenwereld toe. Vaak wordt er over de
gezinnen gesproken, de methodiek van
storytelling zorgt er voor dat de verhalen
worden verteld door henzelf.

BUDDY@SCHOOL
Sinds 2018 loopt een samenwerking tussen
Kompanjon en de Karel de Grote Hogeschool
(KdG) in het kader van het PWO-project
‘Buddy@school’.
Het project richt zicht specifiek tot anderstalige
vluchtelingen die de overstap gaan maken van
het basis naar het secundair onderwijs.
Kompanjon is bij het project betrokken als
externe expert. Er wordt vooral gewerkt aan
het optimaliseren van het project voor alle
betrokken partners: de basisscholen, de
gezinnen, vrijwilligers of studenten. KdG zorgt
voor het wetenschappelijk onderzoek via
vragenlijsten voor de scholen, observaties van
de vrijwilligers en studenten en het aanpassen
van een instrument om de empowerment van
de gezinnen beter in kaart te brengen.
Kompanjon brengt haar expertise binnen op
vlak van het werven, opvolgen en coachen van
studenten. Onze ruime expertise met de
doelgroep is voor de hogeschool erg belangrijk.
Het is de betrachting van KdG en Kompanjon
om de verworven kennis en ervaring van het
project te laten inkantelen in de reguliere
werking van Kompanjon in het jaar 2020-2021.
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10 JAAR KOMPANJON

KOMPANJON VERTELT

In 2019 bestond Kompanjon vzw tien jaar: een
ideale gelegenheid om de organisatie in de
kijker te zetten! Enerzijds wilden we de
gezinnen in de bloemetjes zetten, anderzijds
wilden we de impact van onze werking
zichtbaar maken en uitdiepen.

Op 28 november werd ‘Kompanjon vertelt’
georganiseerd voor ons professionele netwerk.
Dit werd een inhoudelijke avond over het
concrete werk en de maatschappelijke
meerwaarde van Kompanjon. De klemtoon lag
op het brengen van authentieke verhalen van
kinderen, ouders, studenten en coaches van
Kompanjon.

KOMPANJON TRAKTEERT
Zodoende werd ‘Kompanjon trakteert’
georganiseerd voor oude en huidige gezinnen
en studenten die ooit door Kompanjon werden
ondersteund. Op 17 april was het verzamelen
geblazen in De Centrale voor een
circusvoorstelling van Duo Berlingo met
koffie, taart en kinderanimatie. Meer dan 350
ouders, kinderen en studenten en de Gentse
schepenen Elke Decruyenaere en Rudy
Coddens vierden onze verjaardag mee!

Dr. Bea Van Robaeys (Expertisecentrum voor
Krachtgericht Sociaal Werk Karel de Grote
Hogeschool)
bracht
getuigenissen
en
onderzoeksmateriaal over de impact en de
betekenis van duowerkingen in Vlaanderen.
Vervolgens werden er verhalen uit de
dagelijkse praktijk naar voren gebracht, met
reflecties van een panel vanuit verschillende
invalshoeken. De 150 aanwezigen mochten ten
slotte het glas heffen op een succesvol vervolg
voor Kompanjon!
De feestelijkheden van tien jaar Kompanjon
bleven nog een tijdje nazinderen: er werden
tien authentieke
verhalen opgetekend
waaruit de impact van Kompanjon in al haar
diversiteit blijkt. De verhalen worden
geflankeerd door een mooie reeks foto’s van
Robert Pieters. De verhalen en foto’s vormen
samen een tentoonstelling die gratis kan
worden ontleend bij Kompanjon. Meer info
op: www.kompanjon.be/kompanjonvertelt
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FINANCIËN
DE RESULTAATSBEREKENING VAN KOMPANJON ZIET ER IN 2019 ZO UIT:
Kosten

Opbrengsten
€ 15 000

Subsidies

€ 153 000

Personeelskosten

€ 198 000

Giften, sponsoring en fondsen

€ 59 000

Andere

€ 11 000

Eigen opbrengsten

€ 9 000

Totaal kosten

€ 224 000

Totaal opbrengsten

€ 221 000

Werkingskosten

Resultaat

- € 3000

Het voorbije jaar geeft als financieel resultaat een klein tekort van € 3.310,30 wat vooral te wijten is
aan de lagere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen. De uitgaven van de twee feestactiviteiten
naar aanleiding van 10 jaar Kompanjon vielen hoger uit dan verwacht, maar dat vinden we niet erg.
Omdat er zuinig met de beschikbare middelen werd omgegaan, blijft de financiële balans van de vzw
ook positief. Het aandeel van de eigen middelen is lichtjes versterkt, en er zijn in 2019 geen
kasproblemen geweest. Dankzij de financiële engagementen van overheden en fondsen en giften
kunnen we de werking ook op langere termijn uitrollen. Toch blijft de inspanning bestaan om het werk
dat alle medewerkers, stagiairs, bestuurders en vrijwilligers in onze werking investeren, te verankeren
in structurele financiering.

Verdeling kosten
€ 11 000

Verdeling opbrengsten
€9 000

€ 15 000

Subsidies
Werkingskosten

€59 000
Giften, sponsoring
en fondsen

Personeelskosten
€198 000

Andere

€153 000

Eigen
opbrengsten
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KOMPANJON KAN HAAR WERK DOEN DANKZIJ DE STEUN VAN:








De Vlaamse Minister van Onderwijs
Stad Gent
Stad Antwerpen
OCMW Gent
Provincie Oost-Vlaanderen
VSDT-fonds en Music for Life, beiden beheerd door de Koning Boudewijnstichting
Tal van grote en kleine giften van particulieren, bedrijven, sociale organisaties

KOMPANJON STEUNEN?
De werking van Kompanjon wordt gelukkig structureel gesteund door de overheid maar deze middelen
zijn lang niet voldoende om alles te financieren en tegemoet te komen aan de groeiende vraag van zowel
gezinnen als geïnteresseerde studenten. Alle steun en elke actie, groot of klein, maakt voor ons een
verschil.
Giften zijn welkom op rekeningnummer: BE37 1430 9178 3828.
We komen graag onze werking voorstellen. Neem contact op met de voorzitter Luk Vermeulen
(vermeulen.luk@telenet.be) of de coördinator Katelijne Béatse (katelijne@kompanjon.be).
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In 2019 ging Kompanjon aan de slag met de methodiek van “storytelling”. Bij wijze van smaakmaker
en afsluiter van dit jaarverslag, delen we één van de verhalen. Alle verhalen en de bijhorende
fotoreeks kan je raadplegen op de website: www.kompanjon.be/kompanjonvertelt

WE MOCHTEN GELUKKIG VEEL VRAGEN STELLEN
Ik ben Ayman, 13 jaar, en woonde vroeger in El Faro, in Spanje. Ik leefde in een huis dat papa zelf had gebouwd.
Ik ben daar opgegroeid en ging daar naar school. Er kwam crisis in Spanje en we werden heel arm. Daarom zijn
wij naar België gekomen. Papa heeft hier werk gevonden, mama volgt Nederlandse les en wij gaan hier naar
school.
In het begin had ik het moeilijk, haalde geen goede punten en lette niet op in de klas. Op een dag zei juffrouw
Hilde: “Als je het moeilijk hebt, dan bestaat er een compagnon die jou kan helpen met het huiswerk.” Het zou
lang wachten zijn op een compagnon want er zijn heel veel kinderen in Gent die hulp nodig hebben.
Het beste moment in mijn verhaal was toen Hanna van Kompanjon belde voor een afspraak bij ons thuis. Toen
is alles echt begonnen. Hanna was heel lief en vertelde dat Elien, een studente zou komen. Elien kwam een paar
maanden en ze heeft mij goed geholpen. Hanna hielp niet met het huiswerk en kwam minder vaak op bezoek.
Wij mochten gelukkig veel vragen stellen. Bijvoorbeeld toen we het moeilijk hadden met het huis: de douche
werkte niet, we hadden geen warm water, de vloer boven in de slaapkamer lag schuin, de zolder lekte. Er was
een groot raam kapot en er kwam veel wind door,… ik kon er niet zo goed ademen want ik heb astma. Er stond
graffiti op de muren.. Wij betaalden 680 euro voor niets. Mijn papa was gefopt! Iedere huisbaas moet zeggen
wat de fouten zijn in het huis. Hij moet ook dingen repareren. Deze huisbaas deed niets om het huis goed te
maken! Wij wisten niet wat we konden doen.
Hanna ging met mama mee naar de Huurdersbond. De huisbaas was heel boos, maar hij deed nog steeds niets.
Toen Hanna zwanger was kwam Mikati van Kompanjon in haar plaats. Zij hielp mama met het maken van een
afspraak bij het OCMW. Zij was er ook toen er plots veel mensen kwamen om het huis te controleren. Mijn mama
kon toen niet zo goed Nederlands en Mikati tolkte dan maar. Ze hielp met opruimen en inpakken, zodat we
konden verhuizen. Wij kregen een noodhuis van het OCMW. Dat is een huis waar je een paar maanden in mag
wonen. Wij bleven er acht maanden. Het huis was heel mooi en het was een leuke straat. Ik had daar vrienden.
Ik moet eerlijk zijn, de stad heeft ons toen geholpen, maar enkel voor het noodhuis. Ze zeiden: “Als jullie een
huis vinden, dan moeten jullie terug verhuizen”. Daarna hielpen ze ons niet meer.
Ik vertel mijn verhaal, omdat de burgemeester iets meer moet doen voor de huizenproblematiek. Hij moet goed
voor Gent zorgen. Als je sommige huizen ziet... Sommigen wonen in luxe, maar niet iedereen. Ook als er geen
huizen genoeg zijn, moet hij iets doen. Huizen of appartementen bouwen, meer controleurs en hulp. Mensen
moeten toch goed kunnen leven?
Toen zijn wij naar Kortrijk verhuisd. We betalen een goede huur voor het huis, de huisbazen wonen naast ons.
Ze hebben ons onmiddellijk verwelkomd en ze zijn heel lief.
Kompanjon is een leuke organisatie. Ze helpen voor huiswerk, maar ook een beetje voor andere dingen. Ze doen
dat heel goed en ik hoop dat ze dat verder blijven doen.
Ayman Filali Hafidi, 13 jaar.

Kompanjon Gent

Kompanjon Antwerpen

Nieuwebosstraat 3
9000 Gent
info@kompanjon.be
0494 98 62 51
www.kompanjon.be

Congresstraat 59
2060 Antwerpen
info@kompanjon.be
0494 52 35 73
www.kompanjon.be
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JE VINDT ONS OOK OP FACEBOOK EN LINKEDIN!

