OBC De Waai
Observatie en Behandelingscentrum De Waai is één van de zeven OBC’s in
Vlaanderen.
Het is door de Vlaamse overheid gesubsidieerd voor residentiële en ambulante
begeleiding van 38 minderjarigen met een zogenaamde GES (gedrags- en
emotionele stoornissen) problematiek.
GES problematiek is een verzamelnaam voor allerlei stoornissen, zoals
hechtingsstoornissen, vormen van ADHD, depressieve stoornissen, oppositioneel
opstandig gedrag, angststoornissen, posttraumatische stress-stoornissen,
autismespectrumstoornis, ernstige psychosomatische klachten, ticstoornissen, enz.
De Waai bestaat sinds de prille 70-tiger jaren en maakt deel uit van VZW Jeugdzorg
Don Bosco Vlaanderen.
Jongeren tussen 12 en 18 jaar die het in hun thuismilieu te moeilijk hebben kunnen er
tijdelijk verblijven. Ze worden er intensief begeleid door een multidisciplinair team dat
de jongere vanuit diverse invalshoeken benadert:
- orthopedagogisch vanuit het leefgroepenkader, de schoolbegeleiding en het
orthopedagogisch paardrijden
- therapeutisch vanwege de psycholoog
- contextueel door de gezinsbegeleidster
- medisch door de psychiater
De gemiddelde verblijfsduur is ongeveer een jaar. Desgewenst kan de begeleiding
nadien nog voor een beperkte periode ambulant worden verder gezet.
Tijdens het verblijf in OBC De Waai komen de jongeren door middel van vaak
grensverleggende groepsactiviteiten, therapeutische sessies, rondetafelgesprekken
met de ouders dieper in contact met wat fout loopt en wordt geprobeerd om
antwoorden te formuleren, zodat na verloop van tijd opnieuw kan aangesloten worden
in het thuismilieu.
De subsidies die OBC De Waai van overheidswege ontvangt dekken de
personeelskost en de voornaamste werkingskosten. Voor allerlei extra’s echter dient
de organisatie een actieve politiek van fundraising te voeren, via het organiseren van
tuinfeesten, concerten en dergelijke meer.
Op die manier zijn al ettelijke zaken (aankoop paarden, een paardenstal,
kampeermateriaal, …) gerealiseerd die anders niet mogelijk waren.
In de loop van de volgende jaren plant OBC De Waai een aanzienlijke
uitbreiding met 16 plaatsen. De werking wordt verruimd naar kinderen jonger
dan 12 jaar en wordt opengesteld voor meisjes.
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