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Voorwoord
« Cette année-là, on s'en souvient Alors, on y retourne tous ensemble » zingt Pokora.
2017 is zo’n jaar dat velen zich met veel plezier zullen herinneren. Op zee of aan wal,
ZachteKracht vzw kende alweer een topjaar.
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Als we jaar na jaar hetzelfde kunnen zeggen, dan spreken we niet meer over toeval of een ‘lucky
shot’. De machine van ZachteKracht vzw is gerodeerd. De ‘spelers’ kennen hun plaats en de
automatismen lopen prima – aldus een trainer. Op een gezonde en stevige basis kunnen we
positief opbouwen. En zo geschiedde het. Wat verder vind je al enkele cijfers van 2017. Een
‘première’ van de presentatie die gegeven zal worden op de algemene vergadering van zaterdag
27 januari 2018 in de KYCN te Nieuwpoort.
Voor wie nog met een papieren agenda werkt, en waar de bladzijden nog ruiken zoals de eerste
schooldag, geef ik alvast twee data mee. Trouwens, voor wie alles noteert op z’n smartphone
gelden die data ook.
Zaterdag 27 januari 2018 om 14h
Algemene Vergadering ZachteKracht vzw
KYCN – Nieuwpoort
Zaterdag 26 mei 2018
Opendeurdag ZachteKracht vzw
Op de redactie leeft een gevoel van ‘mission accomplished’. Voor het derde jaar op rij, geven we
4 nieuwsbrieven uit. En blijkbaar vinden jullie dat best OK want het aantal lezers is in stijgende
lijn. Ik blijf verder verslag uitbrengen van het zeilen en reilen van ZachteKracht vzw
Ondertussen wens ik je veel leesplezier
Jouw trouwe dienaar,
Nicolas

De Raad van Bestuur van Zachte Kracht vzw wenst al haar leden, vrienden en
sympathisanten prettige eindejaarsdagen toe.
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Sponsoring
Ter gelegenheid van deze laatste editie van de Nieuwsbrief voor het jaar 2017, wensen we onze
verschillende sponsors te bedanken. Dankzij hen hebben we de ZachtKracht boot op koers kunnen
houden. En een passend aanbod ter beschikking stellen van onze voornaamste doelgroepen: de
Bijzondere Jeugdzorg en sinds kort ook jonge mensen van de MS-Liga Vlaanderen.
Een speciaal woord voor onze meest recente sponsor CERA. Dankzij hun gift zijn we in staat de vallen,
schoten en andere lijnen van JODie Faster te vernieuwen. Dit werd echt nodig.
We wensen ook onze bijzondere dank uit te drukken aan onze trouwe en steeds bereidzame sponsor,
met name EXMAR. Voor de tweede maal sinds het begin van onze samenwerking hebben we op hun
financiële steun kunnen rekenen om ons eindejaars tekort te kunnen aanvullen. Inderdaad,
desondanks de bijdrage geleverd door onze andere sponsors, lukt het ons niet altijd een voldoende
vrijboord te houden. Deze langetermijn steun is wel in lijn met het DNA van Exmar. Deze industriële
reder, gespecialiseerd in het vervoer van gas en in offshore activiteiten, heeft een langetermijn visie
en vaart een behouden koers onafgezien de stormen en soms tegenstroom.
Nogmaals bedankt.
Leo

Filmset JODie Faster
Bonjour Johny,
Je voulais encore vous dire merci, à toi et à Jean, pour votre disponibilité et votre
gentillesse hier. Le tournage a été très facile grâce à vous et toute l’équipe était très
heureuse.
Op 26 september verleende JODie Faster van ZachteKracht z’n medewerking bij
filmopnames door een vzw. Als dank ontvingen we een gift.
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Jaaroverzicht
Een jaaroverzicht is niet enkel besteed aan VTM, één, Canvas of andere TV zenders. Het is ook niet een
verworven recht van Geert Hoste of Michael Van Peel. Ook op de - nota béné nieuwe kantoren - van onze
redactie werken we in december traditiegetrouw aan een jaaroverzicht.
Weliswaar in ons nieuwsoverzicht geen praatjes met Fake News of
grootmachten. Enkel facts & figures.

spierballengevechten tussen

Aantal zeiltochten met jongeren – Evolutie 2009 - 2017:

Aantal jongeren die op zee zijn gegaan – Evolutie 2005 - 2017:

Geografische spreiding Instellingen

20%

West-Vlaanderen

11%

Oost-Vlaanderen
33%

22%

Vlaams-Brabant
Limburg

14%

Antwerpen
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Jaaroverzicht (vervolg)
Evenementen 2017

Vanwaar komen de jongeren die in 2017 zeilden ?

81% van de jongeren die met ZachteKracht zeilden, komen uit de Bijzondere Jeugdzorg. Daarom
zetten we even onze gemeenschapsinstellingen in de kijker.
Wat doet een gemeenschapsinstelling?
Een jeugdrechter kan een jongere voor een bepaalde periode in een gemeenschapsinstelling plaatsen,
bijvoorbeeld als die jongere een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd of als de jongere in een
zwaar problematische opvoedingssituatie verkeert.
In een gemeenschapsinstelling zorgen begeleiders, leerkrachten, psychologen en maatschappelijk
werkers voor een goede pedagogische begeleiding. Daarnaast is er een specifiek aanbod in functie van
de concrete hulpvraag van elke jongere, rekening houdend met de mogelijkheden van de instelling.
Dat betekent dat de gemeenschapsinstellingen de hulp bieden die de jongere nodig heeft. Samen met
de jongere, ouders, consulent en jeugdrechter zoeken ze uit hoe de jongere het best wordt geholpen.
In de gemeenschapsinstellingen zijn er open en gesloten afdelingen. Of de jongere nu in een open of
een gesloten afdeling terecht komt, het dagelijkse leven speelt zich vooral af binnen de muren van de
instelling. In een gesloten afdeling zijn de regels en het toezicht wel strenger dan in een open afdeling.
De plaatsing gebeurt via de jeugdrechtbank.
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Jaaroverzicht (vervolg)
Om het jaaroverzicht met een knipoogje af te sluiten, hierbij enkele cartoons die een overzicht geven
van 2017 …
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Jongeren en sociale media
Jongeren en media, het blijft een spannend gegeven. Een studente volwassenenonderwijs in
gezinswetenschappen heeft het gedrag van jongeren & sociale media onder de loupe genomen.
Hierbij enkele bevindingen :

Sociale media hebben tal van positieve aspecten : contacten leggen, openheid, informatie ophalen,
onstpannen… Maar zoals bij alles kan dit ook negatieve kanten hebben. Cyberpesten, sexueel
getinte gesprekken/ bedoelingen, verslaving …
De controle van ouders speelt daarbij een cruciale rol. Actieve mediatie (communicatie), monitoring
(controle) en restricties (afspraken) moeten dan ook in onderling overleg met het kind gebeuren.

Profiel en contact
E-mail
De bezielers van vzw Zachte Kracht bundelen hun
passie voor de zeilsport met een sociale missie.
Bijzondere jongeren tussen 12 en 21 jaar nieuwe
perspectieven en ervaringen aanreiken. Het betreft
hier specifiek jongeren die het slachtoffer geworden
zijn van een problematische opvoedingssituatie en
in een voorziening verblijven of verbonden zijn aan
een hulpverleningsinstantie.

secretariaat@zachtekracht.be
sponsoring@zachtekracht.be
Website

www.zachtekracht.be

