KinderWoonGroep
(KWG)
voor alleenstaande
minderjarige vreemdelingen

De KWG is een onderdeel van afdeling MAAT (Minderjarige
Alleenstaande Asielzoekers Tilburg e.o.) van Sterk Huis.
MAAT biedt opvang en begeleiding aan Alleenstaande Minderjarige
Vreemdelingen, met status (AMV).
Deze jeugdigen staan onder voogdij van de landelijk werkende
voogdvereniging Nidos. Zij worden, na een korte periode in de
centrale opvang, doorgeplaatst naar o.a. de kleinschalige opvang
zoals KWG, KWE en KWE+ (kleine wooneenheid (plus)). Hier
worden de jongeren voorbereid op zelfstandig wonen.

De KinderWoonGroep (KWG)
In een KWG wonen maximaal twaalf jongeren in de leeftijd van 13
tot 17 jaar. Al deze jongeren zijn zonder hun ouders naar Nederland
gekomen. Een aantal van hen heeft geen familie meer of weet niet
waar deze is gebleven. Er zijn dag en nacht groepsleiders van Sterk
Huis aanwezig om de kinderen te verzorgen en te begeleiden.
Alle jongeren gaan naar school omdat het erg belangrijk is om zo
snel mogelijk de Nederlandse taal te leren. De jongeren worden ook
gestimuleerd om lid te worden van een (sport)club om op deze wijze
op een zo natuurlijk mogelijke manier contacten te leggen met hun
leeftijdsgenoten.
Het leven en werken in een KWG is erop gericht om de jongeren
een gevoel te geven van veiligheid en rust van waaruit ze zich
verder kunnen gaan ontwikkelen.
Het uitstroomperspectief wordt op maat bepaald en heeft dus ook
invloed op het traject dat een jongere binnen de KWG loopt. Zo zal
een traject zich meestal richten op het herenigd met het eigen gezin
in Nederland wonen of doorstroming naar een KWE/KWE+. Soms
wordt echter gekozen voor Pleegzorg of (on)zelfstandige huisvesting
met eventueel Ambulante Hulp.
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De begeleiding
De jongeren in een KWG zijn minderjarig en zitten volop in een
ontwikkelingsproces waarbij zij begeleiding nodig hebben. Het
onduidelijke toekomstperspectief is vaak van grote invloed op het
ontwikkelingsproces.
De begeleiding in de KWG bestaat uit een aantal periodes:
• wenperiode:
In deze periode maken de jongeren kennis met hun
nieuwe woonomgeving, de mentoren, de groepsgenoten,
de nieuwe voogden en de instanties. Van belang is dat de
jongeren ervaren welkom te zijn en dat dit welkom een plek heeft
in de begeleiding. Zij krijgen te horen wat de ‘regels van het huis’
zijn en wat er van hen verwacht wordt. In deze periode is het
vooral van belang dat de jongere zich thuis leert voelen en zo snel
mogelijk een vaste dagelijkse routine ontwikkeld waarbij school en
vrije tijdsbesteding belangrijk zijn.
• verblijfperiode
In deze periode richt de begeleiding zich op het aanleren van
vaardigheden die van belang zijn voor de individuele ontwikkeling
van de jongere. Het gaat bijvoorbeeld om de omgang met
leeftijdsgenoten en volwassenen, het opbouwen van een netwerk
van vrienden en kennissen en het omgaan met het gemis van
achtergebleven familieleden en vrienden.
• afscheid- of vertrekperiode
In deze periode spitst de begeleiding zich toe op het
leren van vaardigheden die de jongere nodig zal hebben in de
nieuwe woonsituatie. Ook wordt aandacht besteed aan het
afscheid nemen en de (geleidelijke) overgang naar de nieuwe
situatie.
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Na de KWG
De jongere stroomt meestal door naar een KWE/KWE+, of uit i.v.m.
gezinshereniging. Ook Pleegzorg of (on)zelfstandige huisvesting
(met ambulante begeleiding) behoort tot de mogelijkheden.
Gedurende het verblijf van de jongere in de KWG moeten de
betrokken mentor en voogd goed afwegen welke vorm en intensiteit
van begeleiding (of nazorg) noodzakelijk is.

Algemene informatie KWG
De KWG is onderdeel van de afdeling MAAT (Minderjarige
Alleenstaande Asielzoekers Tilburg e.o.) van Stichting Sterk Huis,
een organisatie voor hulpverlening aan jeugd, vrouwen en gezinnen.
MAAT heeft KWG’s in Gemeente Tilburg en Gemeente Goirle.
Leiding
Peter van de Wiel
Ad Raaijmakers
Astrid van Overbeek
Paul van Rooij

- clustermanager
- teamcoördinator
- teamcoördinator
- gedragswetenschapper

Bereikbaarheid
KWG Dounya:
KWG Wilhelminapark:
Postadres:
Telefoon:

Rillaersebaan 75 in Goirle
Wilhelminapark 52 in Tilburg
Postbus 10139, 5000 JC, Tilburg
+31 (0)13 530 9400

Privacy en klachten
Sterk Huis heeft de afspraken over privacy en klachten vastgelegd
in een reglement. Cliënten worden hierover door de hulpverlener
geïnformeerd. De regelingen staan op www.sterkhuis.nl
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