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HART OP DE TONG

“Mensen die moe 
zijn, geeft Hij nieuwe 

kracht. Uitgeputte 
mensen maakt Hij 

weer sterk.”

JESAJA 40:29 NBV

Wat een prachtige bemoediging geeft Jesaja ons: God 
geeft nieuwe kracht als we moe of uitgeput zijn! 

Maar… hoe zit dat voor mensen die (nog) niet in God 
geloven?

De hulpverlening in Ons Kinderhuis noemen we 
krachtgericht. De aanleiding voor de hulp die ons Kinderhuis 
biedt, ligt zonder uitzondering in een problematische 
leefsituatie. Een minderjarige groeit op in een situatie die 
zodanig problematisch is, dat er ingegrepen moet worden. 
Voor de veiligheid. Of om voldoende ontwikkelingskansen 
voor de minderjarige te kunnen garanderen.

Toch vertrekt de hulp die Ons Kinderhuis biedt nooit 
vanuit een probleem, of vanuit problematisch gedrag. 
De uitgangsvraag in een hulpverleningssituatie is niet: 
‘wat gaat er mis, en wat kunnen we daaraan doen?’ Het 
is omgekeerd! Als hulpverleners vertrekken we vanuit 
de vraag: ‘wat gaat er nog goed, en hoe kunnen we dat 
versterken?’

KRACHTGERICHT

P004083

GEBEDSONDERWERPEN
Ons Kinderhuis heeft jullie gebed hard nodig!

Dank voor
• de medewerkers die dag in dag uit het beste van 

zichzelf geven om de kinderen en jongeren te 
begeleiden, het gebouw te onderhouden, leiding te 
geven, de financiën te beheren, de administratie te 
doen, te poetsen, te koken enzovoort

• een nieuw intern vormingstraject rond 
oplossingsgericht hulpverlenen dat dit najaar is 
opgestart in samenwerking met Vraagkracht

• de gift van € 3.397,20 die we mochten ontvangen 
van het spaarproject van de kinderen van de 
Evangelische Gemeente Bilzen

Bid voor
• eenheid onder al het personeel, in de teams en 

overkoepelend

• vooruitgang in de afwerking  en het onderhoud van 
het gebouw. Aannemers laten op zich wachten. Er 
zijn nog steeds problemen met vocht 

• wijsheid en goede aansturing in de teams van 
begeleiders, waar nieuwe dynamieken merkbaar zijn 
als gevolg van de instroom van nieuw personeel

• genezing voor onze langdurig zieken

notities:
Links smaller,
midden gefixed;
vouw meer naar rechts

PEDAGOGISCHE TUIN  
FOTO’S TUINPROJECT

Gebed heeft kracht om dingen te veranderen. We staan 
daar niet altijd bij stil. Maar het is een geestelijke 

waarheid. God luistert, en Hij wil het beste voor ons. Gebed 
is daarbij een drijvende kracht. Een kracht die dingen in 
beweging zet. Ook dankbaarheid brengt verandering, vooral 
bij onszelf. Onze kijk wordt er positief door!

Daarom roepen we u op om met ons mee te danken voor 
wat er goed gaat in Ons Kinderhuis, en om te blijven bidden 
voor nog meer verandering ten goede!

Directie en personeel 
van Ons Kinderhuis  

wensen iedereen een 
gezegend 2020



Want ook al zijn er problemen, niet iedereen doet altijd alles 
fout. Niet iedereen. Niet altijd. En niet alles. In de krachtgerichte 
hulpverlening is het cruciaal om die drie aandachtspunten 
voortdurend in ons achterhoofd te houden. Al is dat niet altijd 
gemakkelijk, we verleggen onze focus actief van wat fout gaat 
naar wat wel nog werkt. Dat doen we, omdat onze ervaring 
leert dat die aanpak meer en langduriger effect heeft dan de 
‘klassieke’ aanpak die focust op problemen.

Die insteek betekent natuurlijk niet, dat we doen alsof er geen 
problemen zijn. Uiteraard grijpen we in als dingen uit de hand 
dreigen te lopen. Dat is soms gewoon nodig. Maar zelfs in zo’n 
geval blijven we onze focus actief richten op de dingen die wél 
nog goed gaan. Want een persoon is altijd meer dat zijn of haar 
probleem. Een jongere, een kind of een ouder is veel meer dan 
het problematische gedrag dat hij of zij op een bepaald moment 
vertoont. Met een duur woord noemen we dat ons ‘holistische 
perspectief’.

De achterliggende theorie is even eenvoudig als waar: wat je 
aandacht geeft, groeit. Als je voortdurend focust op negatief 
gedrag, zal dit eerder toenemen dan afnemen. Praat je alleen 
maar over het probleem, dan wordt het misschien groter. Al wil 
je nog zo hard het tegendeel bereiken.  

Dus gaan we samen met onze cliënten op zoek naar hun diepste 
wensen, hun talenten, en hun (zelf)vertrouwen op diverse 
levensdomeinen. Wensen die soms door allerlei problemen zo 
diep zijn ondergesneeuwd, dat een cliënt zich er zelf niet van 
bewust is. Talenten die vaak nog gedeeltelijk of soms volledig 
verborgen zijn, omdat ze overschaduwd worden door allerlei 
moeilijkheden. Vertrouwen dat doorgaans beschaamd is 
geworden. En zelfvertrouwen dat daardoor beschadigd raakte.

Eens we de verwachtingen, talenten en competenties van een 
hulpvrager kennen, sluiten we ons hulpverleningsplan daar zo 
nauw mogelijk op aan: ‘hoe kan jij dit talent van jou gebruiken, 
om zelf je probleem op te lossen?’ Met vallen en opstaan, met 
kleine stapjes helpen we de cliënt om te leren zichzelf te helpen.

Als ik teruglees hoe ik het hierboven heb uitgelegd, lijkt de 
krachtgerichte methodiek wel een wondermiddel. Als je het 
maar op deze manier doet, met deze focus, dan komt alles bijna 
vanzelf goed. Dat is natuurlijk niet zo. Want hulpverlening blijft 
mensenwerk, en als zodanig onvolmaakt.

We kunnen dus rekenen op een investeringssubsidie van € 
162.602,57 euro voor de realisatie van onze droom: de inrichting 
van een pedagogische tuin. Met die financiële injectie kunnen we 
onze droom verwezenlijken en een buitenomgeving creëren die 
voldoet aan alle doelstellingen van het project.

Met gepaste trots citeren we het advies dat VIPA over ons dossier 
aan de minister gaf: “De grondig uitgewerkte aanvraag sluit aan 
bij de visie en het beleid van de organisatie inzake preventie van 
agressie. Er is grondig nagedacht over de uitwerking van elk aspect 
van de aanvraag. De inspraak van cliënten, ouders en personeel is 
een absolute meerwaarde.”

Als alles meezit gaan de werken nog dit najaar van start. Hou dus 
zeker onze website en nieuwsbrief in de gaten om de vorderingen 
te volgen. Voor nu: een superdikke dankjewel aan iedereen die 
heeft bijgedragen aan het dossier!

Wil je bijdragen aan dit project?
Ondanks deze substantiële subsidie blijft er nog een behoorlijk 
bedrag aan eigen middelen nodig om dit project volledig uit te 
kunnen voeren. Daarvoor rekenen we op jullie steun!

Je gift vanaf € 40 is fiscaal aftrekbaar !

• Vanuit België: IBAN: BE66 0682 5222 1043 (BIC: GKCCBEBB)

• Vanuit Nederland: GIRO 78.25.49

Vermeld bij je overschrijving steeds ‘Pedagogische Tuin’.

Toch heeft de krachtgericht aanpak grote voordelen. Het grootste 
voordeel van zo’n aanpak is, dat je als cliënt en hulpverlener 
als partners met elkaar op weg gaat. De methode helpt mij als 
hulpverlener om echt te luisteren naar de cliënt, en te blijven 
doorvragen tot ik de ander echt begrijp. Tegelijkertijd helpen 
krachtgerichte vragen de cliënt om zelf na te denken over zichzelf. 
Hij of zij wordt voor vol aangezien, en in vertrouwen aangesproken 
op wat hij of zij goed kan. Zo wordt de hoofdboodschap van de 
hulpverlening: ‘jij bent een waardevol persoon. Ook al zijn er 
problemen, maak je fouten, je blijft waardevol en je kan nog altijd 
een heleboel dingen goed.’ 

Is dat, in essentie, niet ook de manier waarop God omgaat met 
ons, mensen? Vaak maken we keuzes die ingaan tegen wat God 
wil. We verknoeien het, lopen verloren en raken in de problemen. 
Gods rechtvaardigheid zegt dan tegen ons: ‘dat was fout!’ En tegelijk 
zegt zijn liefde: ‘maar er zit nog heel veel goeds in je, want je bent 
geschapen naar mijn beeld.’ 

En dan gaat Hij – steeds 
opnieuw – met ons op weg. 
Voor onze fouten wijst hij ons 
op Jezus, die juist daarvoor aan 
het kruis ging: ‘Geloof in Hem, 
dan is er vergeving.’ Voor onze 
toekomst zegt Hij: ‘vertrouw op 
je talenten, die Ik je gaf. Gebruik 
de goede dingen die Ik je gaf 
om te leven tot mijn eer.’ En als 
kers op de taart zegt Hij nog: ‘Ik 
stuur mijn Heilige Geest om je 
te helpen en de weg te wijzen.’ 
Als dat geen krachtgerichte 
boodschap is… . Die krachtgerichte boodschap van God voor ieder 
mens willen we handen en voeten geven in onze hulpverlening. Elke 
dag opnieuw!

FANTASTISCH NIEUWS VAN VIPA!
n onze vorige nieuwsbrieven stelden we ons project ‘de pedagogische 

tuin’ voor. Dat project heeft als doel ‘het creëren van een veilige, 
rustgevende én uitdagende buitenomgeving, die kinderen en 
jongeren de kans biedt om zich op maat te ontspannen en/of in te 
spannen en die hen motiveert hun energie op een positieve manier te 
kanaliseren.’  We zetten onze plannen uiteen en vroegen uw gebed.

We moesten er lang op wachten, maar ons geduld werd ruimschoots 
beloond. Eind september ontvingen we van VIPA geweldig nieuws: 
het dossier voor ons tuinproject is over de hele lijn goedgekeurd!
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