DE WISSEL VZW
De Switch is een afdeling van de Wissel vzw, een
CANO organisatie in de bijzondere jeugdhulp. De
Wissel gaat voortdurend op zoek naar nieuwe
methoden om haar opdracht met de haar
toegewezen jongeren en gezinnen uit te oefenen.
Op een bepaald moment is het samen doen zoveel
sprekender dan het zoveelste gesprek.
De Wissel wil niet op een eilandje leven en zoekt
contact te leggen met andere werelden.
Zo maakt die zorg deel uit van de maatschappij en
beweegt ze zich niet in de marge ervan.

Zondag 18 maart 2018
Zondag 18 maart 2018
van 13 tot 17u

De Wissel vzw - De Switch
Gravenstraat 54
3220 Sint Pieters Rode
Tel.
switch@wissel.be
www.wissel.be

De Wissel vzw - De Switch
Gravenstraat 54
3220 Sint Pieters Rode

Bezoek ons van 13 tot 17u

WAT IS DE SWITCH?

WAAR WE VOOR STAAN

PROGRAMMA DAG VAN DE ZORG

De Switch is een begeleidingscentrum in
Sint-Pieters-Rode voor meisjes tussen 14 en 21 jaar.
Het is een afdeling van Vzw De Wissel uit Leuven, een
organisatie die reeds 35 jaar actief is in de Jeugdhulp
en die in het Hageland ook het Centrum Molenmoes
uitgebouwd heeft als integraal onderdeel van de
werking.
In de Switch worden 15 meisjes begeleid, afkomstig
uit Vlaams-Brabant, Limburg, Antwerpen of Brussel.
Hiervan verblijven er maximaal 8 gelijktijdig in de
leef-en leergroep in Sint Pieters Rode. De andere
meisjes leven thuis of wonen zelfstandig, met
begeleiding vanuit de Switch. Er wordt intensief
gewerkt aan de relatie met en de betrokkenheid op de
familie of ruimere context gedurende het hele verblijf.
Samen met elk meisje wordt een flexibel individueel
hulpverleningstraject uitgewerkt, in overleg met alle
betrokkenen.

Essentieel in de visie van de Wissel is het aanklampende
karakter doorheen crisismomenten die zich ook in de
hulpverlening voordoen. De uitbouw van heel het
begeleidingsaanbod is erop gericht om terug
verbindingen te maken tussen jongeren en samen
leving in een periode waarin er grote afstand en
conflicten ontstaan zijn. Voor de Wissel is het dan
ook van groot belang om zelf als organisatie goed
verbonden te zijn met de lokale gemeenschap.
Omgekeerd vinden ook al jaren vrijwilligers de weg
naar de verschillende deelwerkingen van de Wissel om
op heel diverse manieren een handje toe te steken. Ze
zijn een waardevolle steun in onze dagelijkse werking.

Ter gelegenheid van de Dag Van de Zorg gooien we de
deuren van de 'Barock' open van 13u tot 17u.
We ontvangen u graag voor een hapje en een drankje,
en geven toelichting over het dagelijks leven in de
Switch tijdens een rondleiding.

Heb je zin om een vrijwillig engagement
op te nemen in de Switch? Wij zoeken je
als kok, tuinman, chauffeur,
huiswerkbegeleider ... Mail of bel ons! :)

