Jongerenwerking De Plek
verhuist naar
Herbakkersplein en kan
rekenen op gulle subsidie:
“Alles is aanwezig om
jongeren een plek te geven
waar ze zich goed voelen”

Het team van De Plek is blij met hun nieuwe locatie op het Herbakkersplein: “Stap gerust eens binnen.” — ©
svg

EEKLO/KAPRIJKE/SINT-LAUREINS -

Jongerenwerking De Plek is verhuisd van welzijnscampus De Zuidkaai naar het
Herbakkersplein in Eeklo. Maar hun ambities zijn nog steeds dezelfde: de
jeugdwerkloosheid aanpakken door ondersteuning te bieden op het vlak van

vrije tijd, arbeid en hulpverlening. “We willen jongeren een veilige ruimte
bieden om samen te bewegen.”
Jongerenwerking De Plek zat tot voor kort in de conciërgewoning van
welzijnscampus De Zuidkaai. Maar die locatie voldeed al langer niet meer wegens te
klein. Daarom werd uitgekeken naar een andere locatie. Na een lange zoektocht werd
uiteindelijk geopteerd voor het gebouw waar vroeger Studieburo Goegebeur
gehuisvest was, op het Herbakkersplein. “Een ideale locatie”, zegt coördinator Fleur
Rooms. “Hier hebben we plaats voor een gezellige zithoek, een ruim bureel,
verschillende kamers om rustig gesprekken te voeren en zelfs een groot dakterras.
Het plein voor de deur is perfect om buiten activiteiten te organiseren. Kortom, alles
is hier aanwezig om jongeren tussen 15 en 30 jaar een plek te geven waar ze zich
goed kunnen voelen.”
135 jongeren
En laat nu net dat laatste cruciaal zijn voor de werking van De Plek. Het officiële doel
is om de jeugdwerkloosheid aan te pakken in de regio Eeklo, Kaprijke en SintLaureins. Maar De Plek doet zo veel meer. “Wij werken op drie domeinen: vrije tijd,
arbeid en hulpverlening”, legt Rooms uit. “Momenteel bereiken wij 135 jongeren.
Maar er is zeker nog ruimte voor meer jongeren.”
(lees verder onder de foto)

Wie nood heeft aan een individueel gesprek, kan terecht in deze gezellige ruimtes. — © svg

“De jongeren die bij ons komen, hebben vaak geen vertrouwen meer in andere
diensten of voelen zich nergens thuis. Wij gaan altijd uit van de vraag wat wil jij
eigenlijk?. Op die manier stellen we een traject op maat op. Onze ‘gasten’ kunnen hier
op een zinvolle manier hun vrije tijd invullen. Of ze kunnen hier terecht bij onze
arbeidstrajectbegeleiders die hen ondersteunen in hun zoektocht naar (vakantie)werk
en praten over problemen, mentaal welzijn of verslavingen om dan eventueel
doorverwezen te kunnen worden. Eigenlijk kunnen jongeren hier met al hun vragen
terecht. Wij gaan altijd uit van een gerichte en positieve aanpak, maar zonder te
pamperen.”
3,5 miljoen euro
Burgemeester Luc Vandevelde (SMS) is blij met dit initiatief in zijn stad. “De Plek krijgt
tot einde 2023 bijna 3,5 miljoen euro subsidies vanuit Vlaanderen en Europa. Het is
duidelijk dat dit soort initiatieven gestimuleerd worden. En maar goed ook, want op
deze manier kunnen ze werk maken van hun toekomst.”
De Plek werkt samen met de lokale besturen en OCMW’s van Eeklo, Kaprijke en SintLaureins, Wijkcentrum De Kring, Welzijnsband Meetjesland, VDAB, Centrum
Geestelijkse Gezondheidszorg Adentro, M-accent vzw, De Sleutel, psychiatrisch
centrum Sint-Jan, Ligo, Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp De Tafels en LEJO vzw.

