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BOON zoekt BEWONER(S)/GASTHEER(DAME) in een vrijwillig 

engagement  

 

De Boon is een plaats voor jongeren voor wie het leven even vastzit. Begeleiders gaan met hen op 

zoek naar uitwegen of inzichten, door samen te werken of op tocht te zijn en even elkaars pad te 

kruisen. De ezels, Ollie de pony, de moestuin, een oldtimer-tractor, de authentieke leefruimte, 

konijnen… dienen niet het boerderijleven op zich maar zijn een middel om met jongeren aan de slag 

te gaan en te reflecteren over hoe zij in het leven staan. Het is een mooie plek, aan de rand van de 

Vinderhoutse bossen. Enkel het geluid van de R4 verstoort het idyllische plaatje. Maar misschien 

toont die ons net dat perfectie niet hoeft, dat ook dingen met een hoekske af mooi en waardevol 

kunnen zijn. Net doordat perfectie op de Boon niet hoeft, is er ruimte voor jongeren (en iedereen 

die op den hof komt) om te experimenteren, om fouten te maken, om zichzelf te zijn en te groeien.  

 

Ondersteunende module jongerenwelzijn  

De Boon valt onder de overkoepelende organisatie vzw aPart. De visie en missie van vzw aPart zijn 

op de website terug te vinden: www.vzwapart.be 

De Boon biedt ondersteunende hulpverlening aan Oost-Vlaamse jongeren tussen 10 en 18 jaar. De 

aanmelders zijn divers. Jongeren kunnen doorverwezen worden via de jeugdrechtbank, via de 

voorziening waar ze verblijven, via de school of het CLB, via een psychiater of psycholoog, ... De 

redenen voor aanmelding kunnen heel uiteenlopend zijn. Altijd zit er iéts vast in het traject van de 

jongere. Dat kan gaan over schoolmoeheid, een problematische thuissituatie, grensoverschrijdend 

gedrag of een psychische kwetsbaarheid waarin dingen niet matchen met de omgeving van de 

jongere…  

 

Dagactivering/ervaringstrajecten 

Jongeren kunnen er elke dag terecht van 9u tot 16u. Op de boon gaan de begeleiders aan de slag 

met jongeren. Dit kan in een 1 op 1 relatie zijn (1 jongere met 1 begeleider) of in een klein groepje.  

Time out 

Er is ook een oud bakkershuisje dat zich vlak naast de boerderij bevindt. Dit is omgebouwd tot een 

kleine maar functionele studio waar jongeren terecht kunnen voor een rustperiode met 

overnachting (ma-vrij). In deze time-out-formule werkt de jongere overdag mee op de boerderij 

onder begeleiding en leeft hij/zij 's avonds mee met de bewoner(s) van de boerderij, dit gebeurt 

minstens 1x per maand.  



De boerderij, de dieren en de moestuin bepalen mee wat er dient te gebeuren. Het ritme waarop 

dat gebeurt en de intensiteit ervan, worden door de jongere in samenspraak met begeleider 

bepaald. Alles is bespreekbaar, veel is mogelijk.   

Dit is het belangrijkste engagement dat van de nieuwe bewoner(s) verwacht wordt. 

Onthaal/Portaal functie 

Daarnaast zijn er de laatste jaren heel wat investeringen gedaan in het uitbouwen van de site. Een 

oude zolder is gerenoveerd tot vergaderruimte met koude keuken en broodbakatelier, er is een 

studio met 2 bedden, er is de uitbouw sanitair en veel kampeerruimte. De verdere uitbating van die 

ruimtes vragen tijd, energie, afstemming…In het ruimtelijk uitvoeringsplan heeft de Boon ook de 

functie ‘onthaal’ gekregen. Daarin schuilen mogelijkheden om de site ook te gebruiken om mensen 

(vb fietsers en wandelaars) te hosten en hen te voorzien in hun behoeften.  Er zijn veel 

mogelijkheden, nog weinig plannen. Heel veel kan in overleg besproken worden. 

In de omgevingsvergunning is er ook een RECA (restaurant/café) functie opgenomen. Dit houdt in 

dat er mogelijkheden zijn om dit uit te bouwen. Op woensdagnamiddag is er reeds een concept met 

jongeren waar we mee van start willen gaan. Er leeft een verwachting om dit samen met de 

nieuwe bewoners op te starten. Daarnaast zijn er mogelijkheden om buiten de begeleidingsuren 

ook de RECA uit te bouwen. Dit hangt af van de mogelijkheden die al dan niet wordt vastgenomen 

door de nieuwe bewoners. 

Beheer site 

De boerderij wordt onderhouden door de begeleiders en jongeren. Sommige taken stoppen echter 

niet als de werkdag eindigt. Er wordt van de bewoner(s) verwacht dat zij sommige taken op zich 

nemen indien dit nodig is (vb. Water geven). Goesting om op de site aan de slag te gaan is een 

troef. 

In het weekend en op feestdagen wordt er verwacht dat de bewoner(s) de dieren verzorgen. 

Normaal gezien is dit enkel voederen van dieren, maar soms gaat dit verder, vb. Als een dier ziek is... 

Timing 

De huidige bewoner blijft tot augustus. Hier komen wonen zou vanaf dan al kunnen, we kunnen ook 

een overgangsperiode voorzien.  

Interesse?  

BEZOEKDAG 1: DO 23/06/2022 van 18u tot 21u  

BEZOEKDAG 2: ZA 25/06/2022 van 9u tot 12u  

KANDIDATUREN BINNEN tegen ZO 10/07/2022 

GESPREKKEN gaan door op MA 18/07/2022  

Alle verdere info bij Bavo.Hebbrecht@vzwapart.be, 0474 79 64 37 

De Boon Beekstraat 40, Drongen  
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Profiel Bewoner(s)  

NODIG:  

- Vrijwillig engagement 

- Attest goed gedrag en zeden Model II 

- Attest arbeidsgeschiktheid 

- Een hart voor (kwetsbare) jongeren en dieren 

- Een basiskennis over en voeling met de doelgroep  

- Goesting om een engagement aan te gaan 

- Kunnen samenhuizen: de gemeenschappelijke ruimtes worden elke werkdag tussen 9u en 17u 

gedeeld met de jongeren en het team  

- Minimum 1x/maand een jongere opvangen van 16u tot 9u dicht bij de eigen gezinscontext 

gedurende een midweek (jongere meepakken in uw bezigheid, terugspelen wat wel/niet loopt met 

contactpersoon in team… )  

- Huiselijke sfeer kunnen bieden 

- Bezoekers ontvangen: geïnteresseerden die toevallig voorbijkomen uitleg geven over het project, … 

In samenspraak komt mogelijks ook jongere mét begeleider overnachten op de site.  

- Oog hebben voor potentïeel, gedrevenheid, creativiteit en zelfstandigheid mbt site 

- Flexibiliteit  

- Beschikbaarheid voor overleg en afstemming  

- Betrokkenheid  

-Verbinding: gedeelde zorg voor de woonplaats met de werking en samenwerking met team 

- Verbindende communicatie  

- Permanentie bieden op de site (zorg voor dieren na 17u en in het weekend  

- Openstaan voor het dagelijks delen van de site, ook in het weekend  

- Gastvrijheid en netwerking (ifv vrijwilligers, partners) 

- Openstaan om pedagogisch gecoacht te worden  

- De visie van de Boon- vzw aPart onderschrijven 

 

  

 

 

 



TE BIEDEN: 

- Deel uitmaken van een sociaal project  

- Wonen tegen beperkte vergoeding (kleine duplex met eigen badkamer, alles verwarmd op 

pellets/houtkachel, gemeenschappelijke keuken en woonruimte) uitgezonderd verbruik (geen 

kinderkamer aanwezig) 

- Forfetaire kostenvergoeding binnen het wettelijk kader 

- Mooie woonomgeving, in het groen (dicht bij R4), in Drongen dichtbij Gent met veel potentie.  

- Coaching in het opvangen van de time-out jongeren  

- Gemaakte kosten voor time-outs worden terugbetaald - Regelmatig overleg over het samenwonen 

en het reilen en zeilen  

- Back-up bij time-outs 

 

 

 


