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Hallo!!! 

  

Welkom bij de afdeling verblijf van HDO!! 

  

Je leest in deze brochure alles over de leefgroep. 

Dit boekje bevat dus belangrijke informatie. Lees het 

daarom goed! 

  

Heb je nog vragen? Is iets niet duidelijk? Bespreek het 

met je individuele begeleider (IB). Die is er tenslotte voor 

jou. Je IB geeft je een antwoord op allerlei praktische 

vragen of hij zorgt ervoor dat iemand anders je vraag 

zal beantwoorden. 

  

  

Veel leesplezier! 

  
   

Nele Mortier 

Verantwoordelijke HDO 
  

Voorwoord 
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 De leefgroepen zijn een onderdeel van HDO. 

  

  

  

  

HDO is een organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg.  HDO is er 

voor gezinnen, kinderen en jongeren tussen de 0 en 25 jaar.    

  

HDO helpt gezinnen, kinderen en jongeren op verschillende 

manieren.   

  

HDO wil zoveel mogelijk thuis begeleiden. Het is echter niet altijd 

mogelijk dat iedereen de hele tijd thuis woont. Daarom kunnen 

kinderen en jongeren bij ons in een leefgroep worden 

opgevangen. We helpen ook jongeren bij het “alleen wonen” via 

kamertraining, kleinschalige wooneenheid of autonoom wonen. 

  

Voor meer informatie over HDO neem een kijkje op de website: 

www.votjeugdhulp.be 
  

 

 
  

HDO? 

Wie zijn we? 

http://www.votjeugdhulp.be
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Allerlei problemen kunnen ervoor zorgen dat je niet meer thuis 

kan wonen. Het is dan soms beter dat je voor een tijdje ergens 

anders kan verblijven. Je ouders blijven wel thuis wonen.  
  
 

 

  

  

 

 

 

De jongens en meisjes in onze leefgroepen zijn  tussen de 0 en 18 

jaar. Sommigen verblijven hier een korte periode, anderen voor 

een langere tijd. 

 

Ieder kind is welkom bij ons. We hopen dat alle kinderen zich hier 

toch een beetje thuis voelen. Wanneer een kindje terug naar huis 

kan, dan maakt dit ons heel blij. 

 

Op ons  groot domein bevinden zich onze drie LEEFGROEPEN: 

  

Het Vijverhuis is onze leefgroep voor kinderen en jongeren van 0 

tot 12 jaar. 

  

In de Sneppe verblijven jongeren van 6 tot 18 jaar. 

  

Tenslotte is er nog de Hagekant. In de Hagekant verblijven 

jongeren van 6 tot 18 jaar. De Hagekant heeft ook twee ruime 

kamers voor jongeren.  

Op het domein vind je ook nog het kamertrainingscentrum. 
   

Veel problemen kunnen opgelost worden door er over te praten 

en door samen een oplossing te zoeken.  

LEEFGROEP? 

In een leefgroep leven een tiental jongeren 

samen in groep met enkele begeleiders. 

Wie zijn we? 
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Ons algemeen telefoonnummer : 057/22.62.82 

Ons faxnummer: 057/22.62.92 

Ons e-mailadres:      hdo@votjeugdhulp.be 

Onze website:       www.votjeugdhulp.be
   
 
   

H 
DO 

Afdeling verblijf 

Poperingseweg 30 

  8900 Ieper 

Waar vind je ons? 

mailto:hdo@votjeugdhulp.bet
http://www.onstehuis.net
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> De BEGELEIDERS: er is altijd een begeleider aanwezig in de 

leefgroep. Soms zelfs meerdere begeleiders. Ook ‘s nachts is er 

altijd 1 begeleider die blijft slapen. De begeleiders helpen jou met 

je huiswerk, wekken je… Ze luisteren naar je en proberen je te 

helpen. 

  

> De HOOFDBEGELEIDER staat af en toe bij jou in de leefgroep 

maar zorgt er ook voor dat alle papieren van de groep in orde 

zijn.  

  

> De INDIVIDUELE BEGELEIDER houdt zich persoonlijk met jou bezig.   

  

> De CONTEXTBEGELEIDER werkt met je gezin, familie en 

omgeving. 
  

> Sommige jongeren gaan ook langs bij één van onze  

 THERAPEUTEN.  

 

hoofdbegeleider 

Wie is wie? 
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> Per leefgroep zijn er HUISHOUDSTERS. Zij wassen en strijken kleren.  Zij 

maken het eten klaar. Ze zorgen dat al de ruimtes in het gebouw netjes 

zijn, ... Zij staan ook altijd klaar voor een praatje.  

> De TECHNISCHE DIENST zorgt dat de tuin er steeds mooi bijligt. Als er 

iets stuk is, herstellen ze dit voor ons. ‘s Morgens brengen ze ons naar 

school. ‘s Avonds komen ze ons ophalen van school.   
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.Directiegebouw 
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> De ZORGCOÖRDINATOR zorgt dat je hulpverlening goed verloopt.  Bij 

deze persoon kan je ook steeds terecht met al je vragen, problemen of 

zorgen.  

> De VERANTWOORDELIJKE geeft leiding aan alle begeleiders en hoofdbe-

geleiders.  Je ziet haar af en toe tijdens de bewonersvergadering. 

 

Daarnaast zijn er ook een aantal mensen die werken in de nieuwbouw met 

de centrale diensten zoals de directeur, de ICT-verantwoordelijke, ... 
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Zorgcoördinator 

Naam: 

Telnr.: 

E-mail:  

Gsm:  

Contextbegeleider 

Naam: 

Telnr.: 

E-mail: 

Gsm: 

Belangrijke nummers 



 

11  

Aanmelder: 

Naam: 

Telnr.: 

E-mail: 

Gsm: 

Zelfmoordpreventie Awel (luistert naar kinderen en jongeren) 

102 of www.awel.be  1813 

De druglijn 

078 15 10 20 

Belangrijke nummers 
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Hoelang je verblijft in de leefgroep, hangt van verschillende zaken 

af.  

 

Jij en je ouders werken aan verschillende puntjes. Als dit lukt, kijken 

we of je terug naar huis kan. 

 

De beslissing hierover gebeurt samen met jou, de begeleiding, je 

consulent/aanmelder en je ouders. Ben je bij ons geplaatst door 

de Jeugdrechter dan beslist de Jeugdrechter hierover. 

 

Vanaf 12 jaar luistert de jeugdrechter ook naar je verhaal. 

  

Als terug thuis wonen niet direct lukt, dan wordt er samen met jou 

en je ouders gekeken wanneer en hoelang je op bezoek kan 

gaan bij je ouders. 

Hoelang? 
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Bij de start van de begeleiding is er een gesprek met jou, je 

gezin, consulent/aanmelder en zorgcoördinator. Tijdens dit ge-

sprek luisteren we naar de vragen van iedereen. We geven in-

formatie over de leefgroep en hoe we werken.   

  

De eerste maand nemen we  de tijd om elkaar beter te leren 

kennen. We vinden het belangrijk dat we goed weten wat er 

bij jullie aan de hand is, waar we jullie allemaal mee zouden 

kunnen helpen, maar ook dat we weten wat er allemaal goed 

gaat.   

► Start en onthaal  

► Handelingsplan  

We stellen een handelingsplan op. In het handelingsplan 

staan de puntjes die jij, je ouders, consulent/aanmelder en 

de begeleiding de komende maanden willen bereiken. In dit 

plan worden afspraken (wie doet wat en wanneer) gemaakt. 

 

 Het handelingsplan wordt samen met jou, je ouders en con-

sulent/aanmelder besproken. Regelmatig wordt met jou ge-

keken of alles volgens plan verloopt en of je handelingsplan 

aangepast moet worden.   
  

Goed om te weten... 
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In de leefgroep krijg je je eigen individuele begeleider ofwel 
IB. 

 

Aan deze persoon kan je zeggen wat je goed of slecht vindt 

in je leven. Samen met je begeleider kan je op zoek gaan 

naar oplossingen voor je problemen. 

  

Je begeleider gaat ook letten op wat je goed kan. Hij gaat je 

aanmoedigen om altijd je best te blijven doen. 

  

  

Wekelijks maakt je IB tijd voor je vrij om samen te praten en om 

samen dingen te doen. 

► Individuele begeleiding 

► Samenwerken  

We werken vaak samen met andere diensten en mensen die 

voor jou of je gezin belangrijk zijn zoals bijvoorbeeld school, fa-

milie, OCMW, ...    

 

De VOT heeft voor de niet-schoolgaande kinderen van het Vij-

verhuis een structurele samenwerking met de crèche op het 

domein. Dit betekent dat zij daar, indien plaats, overdag kun-

nen worden opgevangen.  

 

Indien deze diensten informatie over jou of je gezin wensen of 

willen overleggen dan bespreken we dit vooraf.  
  
  

Goed om te weten... 
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We willen een thuis zijn voor jou en de andere kinderen die 

hier verblijven.  We willen zoveel mogelijk het leven van elke 

dag verder zetten.  

 

Sfeer en gezelligheid vinden we belangrijk in de leefgroep.  

Soms zijn er in de leefgroep feestjes: 

 

 Verjaardagen 

 Sint– Maarten 

 Kerstfeestje 

 ….  
 

► Leefgroepwerking 

► Vrije tijd 

 Vrije tijd? 

Radio, T.V., video, internet, strips, spelletjes…  

Je kan je inschrijven in een hobbyclub. Samen met je begelei-

der wordt er gekeken naar wat jij leuk vindt.  

 

Bijvoorbeeld: turnen, dansen, muziekschool, tekenschool… 

 

In de vakantie wordt er ook gezocht naar leuke kampen.  
  

Goed om te weten... 
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Minstens om de 2 weken zitten we met iedereen samen om 

problemen uit de groep te bespreken, afspraken te herhalen, 

vragen van jullie te beantwoorden… .  

 

De hoofdbegeleider of zorgcoördinator is hier steeds bij aan-

wezig. 

► Bewonersvergadering 

Goed om te weten... 
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Tijdens je begeleiding houden we een dossier bij. In dit dossier 

zit informatie die we nodig hebben om de begeleiding moge-

lijk te maken.    

  

Jij mag natuurlijk weten wat over jou in je dossier geschreven 

staat. Bespreek dit met je individuele begeleider. 

  

We houden je dossier een tijdje bij. Als je 35 jaar bent, dan ver-

nietigen we het.  

   

► Je dossier 

► Privacy 

Elke hulpverlener is gebonden aan beroepsgeheim en mag 

dus dingen die hij weet, niet zomaar verder vertellen. 

   

In het dossier staan er vertrouwelijke zaken. De begeleiding, 

maar ook andere diensten waarmee we werken, gaan heel 

voorzichtig om met die informatie.   

 

Als je hierover meer uitleg wil, surf dan naar onze privacyver-

klaring op onze website (www.votjeugdhulp.be). 

Goed om te weten... 
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We vinden het belangrijk dat je je mening geeft over de hulp 

die je krijgt.   

   

We vinden het ook belangrijk dat je uitleg krijgt. Hoe beter je 

op de hoogte bent, hoe meer je kan meepraten en meebe-

slissen. 

  

Ook de mening van de andere mensen in je begeleiding 

(bijvoorbeeld je ouders, contextbegeleider, consulent/

aanmelder) is belangrijk.   
  
We houden in de mate van het mogelijke rekening met wat jij 

vindt en wilt. Als dat niet kan, moet de begeleiding jou uitleg-

gen waarom. 

► Je mening 

► Belonen 

Het is leuk als je beloond wordt wanneer je iets goed gedaan 

hebt. Dit is ook goed voor de sfeer in de leefgroep. We vinden 

het belangrijk om jou voldoende te belonen.    

  

We verkiezen eigenlijk het belonen boven het straffen! Met 

belonen willen we jou iets bijleren. Terwijl je met straf niets bij-

leert.   

  

Belonen kan op verschillende manieren gebeuren: via  een 

glimlach, de pluim van de dag, een schouderklopje, een 

complimentje, langer opblijven, snoep krijgen, …  

Goed om te weten... 
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 Als we belonen vinden we het belangrijk dat de beloning: 

  

 echt wordt gegeven; 

 niet telkens hetzelfde is;  

 niet te groot is; 

 voor jou zin heeft;   

 kort na je goed gedrag volgt.   

► Belonen 

► Straffen 

 We straffen enkel als dat nodig is. Als je bijvoorbeeld de re-

gels overtreedt of niet houdt aan de gemaakte afspraken,  

  

Als we jou straffen, wil dat niet zeggen dat we jou niet meer 

graag hebben. We willen je leren wat mag en niet mag. Bij 

straf vertellen  we welk gedrag niet kan en waarom.  

  

Een straf is iets dat niet leuk voor je is: opruimen wat je vuil ge-

maakt hebt, naar je kamer gestuurd worden, ... 

  

We hebben een paar belangrijke regels over straffen: 

  

 straffen zoals slaan, schoppen, ... zijn niet meer van 

deze tijd. Maaltijden worden niet afgenomen. Ook 

bezoek wordt niet afgenomen tenzij de jeugdrechter 

bepaald bezoek verbiedt.  

 de straf moet aan jouw leeftijd zijn aangepast.  

 de straf moet duidelijk zijn.   

 de straf mag niet te streng zijn.   

 de straf wordt echt gegeven en liefst onmiddellijk 

Goed om te weten... 
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► Goedmaken 

Het is niet leuk als er  na straf een slechte sfeer blijft hangen.  

De begeleiding maakt het terug goed en geeft jou ook de 

kans om het terug goed te maken.  Dit is iets wat we belangrijk 

vinden en wat we dus ook vragen om te doen.  

 

Dit kan bijvoorbeeld door het maken van een tekening,  

helpen met de begeleider,... 

De begeleiding gaat je ouders tips geven en helpen. Je ou-

ders leren bijvoorbeeld niet te streng of juist een beetje stren-

ger te zijn.  

  

Je contextbegeleider gaat ook soms bij je ouders thuis op be-

zoek om een gesprek te hebben. Samen met je ouders, bege-

leiding en consulent/aanmelder wordt gekeken wanneer je 

op bezoek kan gaan naar huis.  

► Contextbegeleiding 

Goed om te weten... 
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Alles wat jij zelf stuk maakt, moet je op één of andere manier zelf 

terug betalen.  
 

1. MATERIAAL VAN HDO IS KAPOT 

 

We kijken of hetgeen jij kapot gemaakt hebt, veel centjes heeft 

gekost. We proberen er voor te zorgen dat jijzelf niet veel centjes 

terug moet geven. We kijken hoe je dit het best terugbetaalt.  Dit 

kan je door klusjes te doen, via je zakgeld… Er kan ook aan je 

ouders gevraagd worden om jou te helpen. Samen stellen we een 

overeenkomst op.  Hierin staat hoe je de schade zal herstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. MATERIAAL VAN ANDEREN IS KAPOT 

 

Als je met opzet iets van iemand anders kapot maakt, dan moet je 

alles zelf terug betalen. Dit kan je doen via je zakgeld of geld te 

verdienen met klusjes. We kunnen ook vragen of je ouders je een 

beetje willen helpen hiermee.  Samen stellen we een overeenkomst 

op.  Hierin staat hoe je de schade zal herstellen. 

Wat als je iets kapot maakt? 
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1. Zijn er problemen rond de begeleiding, bijvoorbeeld over 

de manier waarop gewerkt wordt of over zaken die in de 

begeleiding gebeurd zijn, dan bespreek je dit best met de 

begeleiding. 

 Zo kunnen we samen proberen er iets aan te doen. Je 

 kan ook een afspraak vragen met de directeur of een 

 formulier invullen via onze website. 

 

2. Je kan ook je problemen bespreken met je consulent of 

aanmelder.  

 

3. Indien je niet tevreden bent met de oplossing, kan je een  

“officiële” klacht indienen. Je kan een brief schrijven naar 

de directeur, Dhr. F. De Baets, Poperingseweg 30, 8900 

Ieper. 

 Binnen de 10 werkdagen zal je weten of je klacht 

 behandeld wordt.  

Een klacht wordt behandeld 

als: 

 de klacht op papier staat 

 de klacht gaat over  

onze hulp 

 de klacht gaat over de  

dienst of de begeleiding 

 je naam op de brief staat 

4. Jo-lijn: 0800-90033 

 Je kan ook steeds terecht bij de JO-lijn. Dit is een 

 telefoonlijn voor ouders en jongeren die begeleiding 

 krijgen binnen de Bijzondere Jeugdbijstand, zoals jij 

 dus. Je kunt er terecht met vragen of klachten in 

 verband met de begeleiding of je  consulent/aanmelder. 

Ben je ontevreden? 
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ADRES 

 

Meestal blijft je adres het thuisadres. Je verblijfsadres wordt 

wel het adres van de leefgroep. Brieven van school, 

dokters, … komen dus in de leefgroep terecht.  

 

 

DOKTER 

 

Je huisarts tijdens je verblijf hier is dokter Geeraert of dokter 

Debrie.  Zij wonen hier dicht in de buurt.  
 
 
 

Nog meer informatie... 
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Als je in een leefgroep leeft, dan heb je een aantal 

RECHTEN. Rechten zijn regels die bepalen wat je wel en 

niet mag. Die regels zijn vastgelegd in allerlei wetten. De 

regels zorgen er voor dat iedereen doet wat voor jou het 

beste is.  

 

Alle rechten zijn voor alle kinderen in de groep GELIJK. Ook 

kinderen met een andere huidskleur, kinderen die 

afkomstig zijn uit een ander land, kinderen met een andere 

godsdienst worden op dezelfde manier behandeld.  

 

Hieronder bespreken we je rechten die je in je leefgroep 

hebt.  
 

IK KRIJG HULP 

Wanneer je vragen of problemen hebt, moet men je 

helpen.  

IK MAG MEE KIEZEN, MAAR NIET ALLEEN 

Als je jonger bent dan 12 jaar, beslissen je ouders en 

je hulpverleners of je hulp  nodig hebt of niet. Zij 

kiezen ook je hulpverlener. Je mag wel altijd zeggen 

wat jij wil en wat je anders zou willen.  

IK KRIJG UITLEG 

Je hulpverlener moet je vertellen wat er allemaal zal 

gebeuren om jou en je gezin te helpen. Hij/zij moet je 

alles duidelijk uitleggen zodat je goed begrijpt wat er 

precies zal gebeuren. Hij mag geen moeilijke woorden 

gebruiken.  

Je rechten 
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IK WOON BIJ MIJN MAMA OF PAPA 

Als je jonger bent dan 12 jaar, beslissen je ouders en je 

hulpverleners of je thuis kan blijven wonen. Jij mag  vertellen 

wat je hierover denkt. Hulpverleners kunnen je niet 

wegnemen van je ouders als jij en je ouders dit niet willen. 

Alleen een jeugdrechter kan dat. Hij/ zij kan zeggen dat je 

niet langer bij je mama of papa mag blijven wonen. 

Wanneer je niet bij je ouders woont, mogen zij je wel 

regelmatig bezoeken (tenzij dit niet goed voor je is.)  

Je hulpverleners moeten je vertellen waar je ouders zijn en 

hoe het met hen gaat.  
    

IK HEB EEN DOSSIER 

Wanneer jij of je ouders om hulp vragen, moet de 

hulpverlener een dossier maken. Je dossier kan een map 

zijn waarin alles staat, of een document op de computer. 

In dat dossier schrijft de hulpverlener wat hij/ zij belangrijk 

vindt voor jou, je gezin en voor jullie situatie. Elke keer dat er 

iets gebeurt met jou of je gezin, wordt dit in je dossier 

geschreven. Alleen je ouders en je hulpverleners mogen in 

je dossier lezen. Jij mag aan je hulpverlener vragen om iets 

op te schrijven in je dossier of om dingen in je dossier te 

steken. Je mag vragen dat dingen die jij vertelt niet mogen 

gelezen worden door sommige mensen. 

IK MAG MIJN MENING ZEGGEN OVER WAT IK WIL 

Je hulpverleners, je ouders en jij praten samen over de 

hulp die jij en je ouders krijgen. Er wordt zoveel mogelijk 

geprobeerd om rekening te houden met je wensen. 

Als dat niet kan, moet iemand je zeggen waarom. In 

de leefgroep mag je samen met de andere kinderen 

van de groep over het samen wonen praten.  

Je rechten 
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IK KRIJG STEUN 

Wanneer je praat met je hulpverlener mag je steeds 

iemand meenemen die jij vertrouwt en waar jij je goed bij 

voelt. Dat is je vertrouwenspersoon.   Een 

vertrouwenspersoon moet meerderjarig zijn, niet 

rechtstreeks betrokken zijn bij de hulpverlening, door jou 

aangewezen zijn en beschikken over een uittreksel uit het 

strafregister dat een model 2 omvat. 

IK HEB PRIVACY 

Je mag altijd gewoon jezelf zijn. Je mag je eigen 

ideeën hebben. Soms heb je ook nood aan een plekje 

alleen voor jou. Dan wil je niet gestoord worden. 

Hulpverleners moeten je de kans geven om alleen te 

zijn. Privacy betekent ook dat informatie over jou en je 

gezin niet zomaar aan om het even wie verteld mag 

worden.  

IK KRIJG ZAKGELD 

Wanneer je in een leefgroep woont, heb je recht op 

zakgeld. Oudere kinderen krijgen meer zakgeld dan 

jongere kinderen.   

IK WORD GOED BEHANDELD 

Je hulpverleners mogen je nooit op een gemene 

manier behandelen of straffen.  

IK MAG KLAGEN  

Je mag zeggen aan je hulpverleners dat je niet tevreden 

bent over de hulp die je krijgt of over de manier waarop 

je moet leven in de leefgroep. Je mag ook zeggen dat 

iemand niet genoeg rekening houdt met je rechten.  

Je rechten 
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BEGELEIDER 

Een begeleider is iemand die je helpt met je problemen 

oplossen. Wanneer je bijvoorbeeld in een leefgroep woont 

of wanneer je thuis hulp krijgt… 
 

BEKWAAM 

Bekwaam zijn, betekent dat je zelf dingen mag doen en 

beslissen.  
 

BELANG 

Je belang is wat het beste is voor jou. Wat je belang precies 

is, staat nergens opgeschreven, dat is in elke situatie anders. 
 

BEROEPSGEHEIM 

Een persoon die beroepsgeheim heeft, mag dingen die hij 

hoort of die hij te weten komt door zijn beroep, niet zomaar 

verder vertellen. 
 

BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND 

Wanneer kinderen in een moeilijke situatie leven en wanneer 

hun gezin echt hulp nodig heeft, kunnen ze voor hulp 

terecht bij het OndersteuningsCentrum Jeugdzorg (OCJ). 

Dat is vrijwillige hulpverlening, dat wil zeggen dat de ouders 

en de kinderen akkoord gaan met de hulpverlening. Ook de 

jeugdrechter kan helpen wanneer kinderen in een moeilijke 

situatie leven. Dat is wanneer de ouders en kinderen niet 

akkoord gaan, maar er wel hulp nodig is.  
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CONSULENT 

De begeleider die je helpt bij het Ondersteuningscentrum 

Jeugdzorg (OCJ) of bij de Jeugdrechtbank. 
 

DOSSIER 

In je dossier worden dingen opgeschreven over jou, je gezin, 

je leven en de hulp die je krijgt. Je dossier kan een boekje 

zijn, een map, een document op de computer, … 
 

HULPVERLENER 

Een hulpverlener is iemand die mensen helpt wanneer ze 

vragen of problemen hebben. Bijvoorbeeld een begeleider 

in een leefgroep.  
 

INSPRAAK 

Inspraak wil zeggen dat jij je mening mag geven over iets, 

dat je mag meepraten over een bepaald onderwerp. Bvb. 

je geeft je mening over de bezoekregeling.  
 

JO-LIJN 

De JO-lijn is een luisterlijn voor jongeren, ouders en voor 

iedereen die vragen heeft over hulpverlening. Je kunt er 

terecht voor informatie, of met een klacht over de werking 

van de bijzondere jeugdbijstand. 

 

LEEFGROEP 

Binnen een voorziening leven kinderen samen in groep met 

enkele begeleiders. In de leefgroep eten de kinderen 

samen, kijken naar televisie, doen hun huiswerk, gaan samen 

op stap… In een voorziening zijn er meestal verschillende 

leefgroepen. 

Wablief? 
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ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG (OCJ) 

Vrijwillige hulp, dus waar jij en/of je ouders akkoord mee 

gaan. 

 

PRIVACY 

Je mag je eigen ideeën hebben over de wereld, over 

mensen en over godsdienst. Je hebt ook recht op een plek 

om jezelf te kunnen zijn en anderen moeten dit respecteren. 

 

VERTROUWELIJK 

Vertrouwelijk betekent letterlijk in vertrouwen. Vertrouwelijke 

informatie is informatie die je in vertrouwen aan iemand 

vertelt en die niet voor iemand anders is bestemd. 
 

VOORZIENING 

Een voorziening is een instelling waar kinderen leven 

wanneer ze niet thuis kunnen wonen, bv. HDO. 

Wablief? 
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