
Uitnodiging webinar en boeklancering 'Een thuis in de branding' 

Op donderdag 10 juni 2021 om 13u lanceert auteur Geerdt Magiels zijn nieuwe boek 'Een thuis in de 

branding'. Het boek schetst het leven in begeleidingshuis Van Celst, waar meisjes tussen 14 en 20 

begeleid worden die tijdelijk rust en veiligheid nodig hebben in hun tumultueuze leven. In het kader 

van de boeklancering organiseren Jeugdzorg Emmaüs en uitgeverij Witsand een gratis webinar met 

de steun van Opgroeien. Enkele experten staan tijdens het webinar stil bij de nood aan intense 

samenwerking tussen verschillende partners in de ondersteuning van jongeren met complexe 

problemen.  

Programma 

13u00  Inleiding - Ilse Janssens (Emmaüs) 

13u10  Netwerkorganisaties - Prof. Dr. Bart Cambré (Antwerp Management School) 

13u30  Panelgesprek - Samenwerken rond de begeleiding van de meisjes van Van Celst 

- Herman Dams - Jeugdrechter Antwerpen 

- Dr. Corine Faché - ZNA UKJA 

- Dr. Jean Colin - Medisch Huis Colin 

- Janina Hoste - Gemeenschapsinstelling De Zande Beernem 

- Antje Van Moerkerke - Time-outwerking La Strada   

14u00  Toelichting van een casus vanuit verschillende invalshoeken 

14u30  Antwoorden op vragen vanuit de chat 

14u55  Overhandiging eerste boek 'Een thuis in de branding' 

 

Schrijf je in!  

Wil je graag meer te weten komen over de kracht van een netwerkorganisatie als 

organisatiemodel? De moeilijkheden en keuzes die daarmee gepaard gaan? De blijvende zoektocht 

om jongeren met complexe problemen zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen? Schrijf 

je dan via onderstaande link in voor dit webinar! Je krijgt de ZOOM-link vooraf toegestuurd. 

Ik schrijf me in! 



 

 

Bestel het boek 'Een thuis in de branding' 

‘Dit boek gaat over onmacht, leed, verstoting, stigma en machteloosheid. Het boek laat de complexe 

werkelijkheid zien van trauma, mishandeling en verwaarlozing in alle rauwheid. Het toont echter ook 

het wonder van het nooit aflatende engagement, van het geloof in mogelijkheden. Het brengt hoop 

in situaties waar cynisme dreigt.’ 

– Dirk De Wachter, psychiater en auteur 

 

'De begeleiders waar je iets aan hebt gedragen zich niet enkel als “professionele begeleiders”, die zijn 

gewoon zichzelf. Dat zijn echte mensen. Ik weet wel, dat is niet gemakkelijk, maar het is mogelijk om 

een  balans te vinden tussen jezelf zijn en toch professioneel. In Van Celst leef je samen. Sommige 

komen dicht bij je hart te staan. Je krijgt een soort van zussenband met hen… Er  wordt heel 

individueel gekeken en op maat afspraken gemaakt. De vraag is: Wat  heb jij nu op dit moment 

nodig?' 

– Thaïs, ex-jongere Van Celst 

 

 

 

 

Bron: Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid 

Opgroeien · Hallepoortlaan 27 · Brussel 1060 · Belgium  

 

 

https://opgroeien.us14.list-manage.com/track/click?u=afface6735b69b98e04e064aa&id=6ef7bdbf7c&e=f622509472

