
  

Pleegzorg,  

een menselijke ervaring 

 

Stel je huis open voor een kind of 

tiener om : 

 

 Hem te helpen opgroeien en 

zichzelf te ontplooien 

 

 Hem een stabiele en veilige 

gezinsomgeving aan te bieden  

 

 Hem te steunen in zijn levensweg 

en hem tegelijk in staat te stellen 

zijn familiebanden te behouden 

en zijn cultuur te delen.  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

              0493/40.52.84 

           www.mentorjeunes.be 

           info@mentorjeunes.be 

                 

         Brussel: 19 rue Souveraine, 1050 

       Luik : 48 rue du Beau-Mur, 4020 

  Namen : 141 avenue Sergent Virthoff, 5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONZE PARTNERS                 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pleeggezinnen voor  

Niet-begeleide Minderjarige 

Vreemdelingen 

(NBMV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem deel aan een levensproject 

gebaseerd op solidariteit en 
burgerschap! 

 

 

  

    

Niet op de openbare weg gooien 

OM EEN DONATIE TE 

MAKEN : 

BE61 0015 9939 5917 

Uw naam – Donatie – Mentor Jeunes 

http://www.mentorjeunes.be/
mailto:info@mentorjeunes.be


 

JONGEREN OP DE VLUCHT 

Elk jaar komen een groot aantal Niet-

begeleide Minderjarige Vreemdelingen 

aan in België. 

De meesten van hen zoeken 

bescherming en vragen asiel aan in ons 

land.  

KWETSBAARHEID 

Ons project vervolledigt het bestaande 

opvangaanbod en stelt een 

gezinsalternatief voor aan bepaalde 

jongeren voor wie het leven in een 

collectief opvangcentrum niet aangepast 

is.  

PLEEGGEZIN 

Een pleeggezin biedt deze kinderen en 

tieners de mogelijkheid zich te 

ontwikkelen in een veilige omgeving die 

aan hun behoeften is aangepast.  

Dit engagement staat open voor iedereen 

die dit menselijke en burgerlijke avontuur 

met ons wil aangaan !  

De opvangperiode zal voornamelijk van 

middellange tot lange duur zijn.  

 

 

 

 

 

EEN SAMENWERKING 

Een multidisciplinair team 

(psychologen, maatschappelijke 

werkers, juridisch adviseur) aan uw 

zijde gedurende de hele 

opvangperiode.  

UW PROJECT 

Een individuele uitwerking van uw 

opvangproject in overeenstemming 

met uw situatie.  

ONZE STEUN 

Een permanente ondersteuning 

tijdens de opvangperiode op 

pychosociaal, juridisch en 

administratief vlak.  

EEN RUIMTE VOOR DIALOOG 

Een mogelijkheid om jullie 

ervaringen te delen met andere 

gastgezinnen.  

 

 

 

  

NBMV 

« NBMV’s zijn kinderen en 

tieners op de vlucht die 

alleen in België zijn 

aangekomen zonder ouders 

of wettelijke voogden. » 
WORDT 

PLEEGGEZIN 


