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Interpellatie van mevr. Fremault: Noden van vzw Jeunes et Aidants Proches.
Mevr. Fremault geeft aan dat vzw Jeunes et Aidants Proches op 4 oktober tijdens een colloquium
aan de ULB de resultaten heeft meegedeeld van een studie - medegefinancierd door de FGC en de Koning
Boudewijnstichting - over het aantal, het profiel en de noden van jonge nabije hulpverleners in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Dit zijn jongeren die regelmatig een naaste helpen die hulpbehoevend is. De studie
werd uitgevoerd bij 1.400 leerlingen van 12 tot 25 uit alle graden.
-

-

14% van de leerlingen beschouwt zichzelf als zo'n hulpverlener (waarvan twee derde meisjes).
De hulpbehoevenden zijn voornamelijk vader/moeder, daarna broers/zussen en soms andere
familieleden.
De hulp kan bestaan uit het ten laste nemen van medische kosten of verzorging, hulp bij het
aankleden, naar het toilet gaan, lakens verschonen, verplaatsing, schoolhulp, huishouden, administratieve taken, …
6% van deze groep spendeert dagelijks meer dan 3 uur aan deze hulpverlening en de rest tussen
een half uur en 3 uur.

Jongeren in een dergelijke situatie lopen een risico op sociaal isolement, gezondheidsproblemen,
schoolproblemen, … Mevr. Fremault wenst dat de gemeente deze problematiek aanpakt via sensibilisering
van jeugdverantwoordelijken en -animatoren en het onderwijzend personeel, in samenwerking met vzw
Jeunes et Aidants Proches. De gemeente zou een speciale ambtenaar kunnen aanstellen die gepaste bijstand
zou kunnen bieden op allerlei vlakken.
Schepen Roba-Rabier geeft aan dat het gemeenteonderwijs - met uitzondering van het ICPP - enkel
basisonderwijs is en deze problematiek daar minder van toepassing is. Toch werden de schooldirecties hierover gesensibiliseerd. De schoolverpleegsters, de PMS-centra en het gezondheidscentrum hebben bovendien
onlangs erg informatieve ontmoetingen gehad met deze vzw. Ze heeft ook een subsidie toegekend aan deze
vzw. De aanstelling van een speciale ambtenaar kan overwogen worden tijdens de volgende legislatuur.
Mevr. Fremault vraagt schepen Roba-Rabier om contact op te nemen met vzw Fratria (opgericht
door twee jonge vrouwen die zelf een gehandicapte broer of zus hebben) die regelmatig samenwerkt met
vzw Jeunes et Aidants Proches.

