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Een luisterend oor bieden aan wie vragen heeft of zich in een moeilijke situatie
bevindt omwille van een zwangerschap.



De vrouw (of het koppel) helpen om tot een goede, geïnformeerde en
weloverwogen keuze te komen.



Verdere hulp bieden indien nodig via doorverwijzing naar andere instanties.



Preventie door middel van voorlichtingslessen op de middelbare scholen.

Missie
JIL-vzw heeft tot doel


op te komen voor de beschermwaardigheid van het ongeboren menselijk leven
vanaf de bevruchting



informatie te geven over het ontstaan van het leven



concrete bijstand te verlenen aan behoeftigen bij een zwangerschap – ook in
noodsituaties – rekening houdend met moeder én kind



hulp te bieden bij de verwerking van een abortus of zwangerschapsverlies



hulp te bieden aan ouders en opvoeders bij de relationele en seksuele vorming
van de hun toevertrouwde kinderen, vorming te geven aan de jeugd door
allerhande schoolse en buitenschoolse initiatieven
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Wat JIL doet

De vzw mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.
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Hulpverlening

‘Wat moet ik doen?’ en ‘Ik weet het allemaal niet meer…’ zijn veel gehoorde woorden
in een hulpvraag rond een ongeplande zwangerschap. Het blijkt vaak een complex
gegeven, een strijd tussen het verstand en de emotie, een twistpunt tussen partners
en het afwegen van praktische problemen. Een luisterend oor is meer dan welkom, het
helpt om klaarheid te krijgen in de situatie hetgeen helpt om een overwogen en geïnformeerde keuze te maken. Het is immers steeds aan de vrouw om een beslissing te
nemen. Wij begeleiden bij het maken van deze persoonlijke keuze. Voldoende tijd
nemen om hierover goed na te denken, komt zeker het latere verwerkingsproces
tegoeden. Onze hulp is gratis.

Meestal is het de zwangere vrouw zelf die de oproep doet, maar het gebeurt ook dat
de oproep komt van de vader van het ongeboren kind, en enkele keren van personen
uit de directe omgeving van de zwangere vrouw.
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Keuzegesprekken

Sommige vrouwen besluiten hun
kindje toch te houden, anderen gaan
door met een abortus.
In beide gevallen blijven vrouwen
welkom bij ons voor een gesprek of
verdere hulpverlening.

Post-abortusbegeleiding

Jullie kiezen in jullie werk
om van deze zowel psychische als fysieke pijn
niet weg te lopen.
In die nabijheid heb je de mooiste
ontmoetingen,
al moet je soms in jezelf tellen om niet weg te
lopen.
(Pierre Mertens, Ontmoetingsdag JIL 30 september 2017)

Er kwamen ook dit jaar weer
verschillende hulpvragen binnen
van vrouwen of hun omgeving die
moeite hebben met de verwerking
van een abortus. Hierbij komt vaak
het schuldgevoel of het verdriet om
het verloren kind naar voren. Ook
het sociaal taboe rond “spijt na
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doorgemaakte abortus” blijft groot. Spijt hebben van een beslissing die je eigen vrije
keuze was, is nog al te vaak onbespreekbaar en stuit op onbegrip. Een luisterend oor
bieden, is ook hier van het allergrootste belang.
Een enkele vraag ging over lichamelijke en psychische klachten na een abortus.
Het zijn niet enkel vrouwen die vragen stellen, een minderheid van de vragen wordt
gesteld door de bezorgde partner.

Een bijzondere vorm van onze hulpverlening is het JIL-schoolbeleidsplan
‘Tienerzwangerschap’, waarvan wij in 2017 de herziene uitgave voorstelden. Deze
brochure wil scholen helpen om positief om te gaan met de opvang van zwangere
leerlingen, tienermoeders en tienervaders. De opvang op school kan er mee voor
zorgen dat de zwangerschap en eventueel het vroege moederschap of vaderschap de
toekomst van de leerling niet hypothekeert, dat zij/hij steun ondervindt en
gemotiveerd blijft om haar/zijn plannen te realiseren.
Het schoolbeleidsplan is bijzonder gedetailleerd en
biedt de school de kans om zichzelf heel concreet te
bevragen i.v.m. haar visie rond de zwangerschap van
een leerling. Een stappenplan helpt om te gaan met
een gerucht of melding van zwangerschap,
samenwerking met CLB en ouders. Hoe verloopt een
eerste gesprek, hoe begeleid je een leerling bij het
beslissingsproces, breng je de klas op de hoogte en
hoe ga je met een zwangere leerling om? Als een
leerling beslist om een abortus te ondergaan, wat
kun je dan doen voor de verwerking achteraf? Wat
doe je als een leerling blijkt niet zwanger te zijn? Hoe
help je een netwerk uitbouwen voor het behoud van
het kind bij een tienerzwangerschap? Hoe vang je de
jongen op? Het zijn allemaal heel veel vragen waar vaak niet over wordt nagedacht en
waar dit beleidsplan concrete suggesties biedt.
Ook juridische aspecten worden aangehaald. Het beleidsplan wordt afgerond met een
adressenlijst van instanties die kunnen geraadpleegd worden bij een tienerzwangerschap. Achteraan is een vragenlijst opgenomen, die kan gebruikt worden bij het
beslissingsproces.
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Schoolbeleidsplan - Tiener en zwanger
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Telefoon-hulplijn 03 225 08 02
Werking:

Aantallen:
Terwijl we voorgaande jaren meerdere honderden hulpvragen hadden, blijkt al een
aantal jaren dat het aantal telefonische hulpvragen afneemt. In 2016 was dit aantal
nog 60, in 2017 waren er nog 27 telefonische oproepen en 31 hulpvragen per mail. De
vindbaarheid van onze websites is in die periode ook fel gedaald door externe
factoren (zoekmachines), wat hier zeker gedeeltelijk een verklaring biedt. Er wordt
actief gewerkt aan een betere vindbaarheid van de websites.

Mail-hulplijn
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Zoals voorgaande jaren, bieden onze opgeleide vrijwilligers nog steeds hulp per
telefoon op weekdagen van 09u00 tot 21u00 en op zaterdag van 09u00 tot 13u00.
Op vraag van de hulpvragende vonden in enkele gevallen meerdere gesprekken
plaats. Zo nodig werd steeds doorverwezen naar andere organisaties. Bijvoorbeeld in
het kader van abortusverwerking, of ook als er na telefonische hulpverlening verder
nood was aan een hulpverlenend gesprek tijdens een echte ontmoeting.

hulp@ongeplandzwanger.be
hulp@jongereninfolife.be
Hulpvragen die gesteld worden via mail, worden doorgaans na enkele uren of ten
laatste de volgende werkdag beantwoord. Door de grotere toegankelijkheid van
smartphones en mobiel internet,
zien we dat er vaak snel weer
Want de wereld draait zijn hoofd weg en
gereageerd wordt en er een heuse
ontkent de pijn.
conversatie ontstaat, die gelijkt op
Wie niet betrokken is loopt weg
een chatconversatie.
en de persoon die lijdt
blijft meestal alleen achter.
(Pierre Mertens, Ontmoetingsdag JIL 30 september 2017)

Via de site ‘ongeplandzwanger.be’
kwam de vraag naar mogelijke
zwangerschap bij jonge meisjes

frequent aan bod.
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In 2017 kwamen er 31 nieuwe e-mails met een hulpvraag binnen. Het overgrote deel
werd een mailgesprek waarbij er meermaals heen en weer werd gemaild. Verder
waren er nog een 6-tal andere e-mails met diverse vragen van studenten of
hulpverleningsorganisaties die specifieke informatie wensten.

Voorlichting
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JIL-workshops bereikten in 2017 bijna 1000 jongeren

In 2017 werden 947 jongeren bereikt met 46 workshops Relationele Seksuele Vorming
(RSV). Deze aanvragen kwamen uit 11 scholen of opleidingsplaatsen over gans
Vlaanderen. Hiermee bereikte JIL in 2017 quasi evenveel jongeren als in 2016.
Hoewel de verwachte groei in totaal aantal bereikte leerlingen hiermee uitbleef, is het
opvallend dat de aanvragen uit het vrij onderwijs een zeer sterke groei kenden. Er
werden driemaal meer leerlingen aangebracht dan in 2016.
Uit het officieel onderwijs daarentegen heeft slechts één school een aanvraag
ingediend, terwijl dit er in 2016 negen waren. Eén andere lesaanvraag voor 2017 werd
door het gemeenschapsonderwijs geannuleerd, drie dagen na het krantenartikel in De
Morgen (Anti-abortus en toch welkom op school, 3/12/2016), waarin Mevr. Raymonda
Verdyck, GO!-bestuurder van het gemeenschapsonderwijs verklaarde: “De boodschap
van zulke organisaties is in strijd met ons pedagogisch project. De school stelt dat ze
zich nooit vragen heeft gesteld bij de organisatie en geeft mee dat de les neutraal van
aard was.” (We wijzen er meteen even op dat de bedoelde school vier jaar op rij de JILworkshops had aangevraagd wegens groot succes.) Eén school uit het
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Meer dan de helft van de scholen (6 van de
11) die dit jaar JIL-workshops aanvroegen,
hadden ook voorgaande jaren al minstens
één JIL-workshop geboekt. Hiermee blijkt
duidelijk dat de neutrale en pluralistische
houding van JIL, met respect voor zowel
ouders als het ongeboren leven, geapprecieerd wordt. De andere 5 scholen waren
nieuwe aanvragen. Deze mix van gekende
en nieuwe aanvragers, is veelbelovend
voor de toekomst.

Nieuwe workshop voor de eerste graad
In 2017 werd ons aanbod voor RSV-gastlessen voor de eerste graad verder bekend
gemaakt. In het voorjaar 2018 zal dit pakket voor het eerst gebracht worden bij eersteen tweedejaars leerlingen van het middelbaar onderwijs. De aangebrachte thema’s en
de aantrekkelijke didactische methodes, zijn op maat van de hedendaagse Vlaamse
jonge tieners.
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gemeenschapsonderwijs heeft JIL laten weten dat zij het betreurde geen nieuwe
bestelling te mogen plaatsen.

JIL-hulplijn biedt ook bron van informatie
Hulpverleners in opleiding uit andere organisaties, contacteren ons geregeld per
telefoon om meer te vernemen over ons werk met tienermoeders of met ongepland
zwangeren.
Journalisten in opleiding bellen ons ook om meer over dit onderwerp te vernemen,
b.v. in het kader van een schoolopdracht. Soms is er de vraag om hun initiatieven via
ons netwerk bekend te maken, of om in contact te komen met tienermoeders.
Er zijn ook oproepen van professionele hulpverleners (artsen) met concrete vragen
rond doorverwijzing.
Studenten die op zoek zijn naar informatie rond het thema abortus en ongewenste
zwangerschap bellen ook af en toe de infolijn van JIL.
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Werkbezoeken
Op regelmatige basis doet JIL werkbezoeken om de kwaliteit van haar werking te
vrijwaren en daarnaast om zichzelf kenbaar te maken in scholen en bij andere
hulpverleningsorganisaties die werken met een gelijkaardige doelgroep.

Siriz – 2 maart 2017

18 000 jongeren bereikt met haar educatief materiaal en sterk wordt gesubsidieerd
door de overheid als belangrijke actor en hulpverlener voor ongepland zwangere
meisjes. In het plurale Nederland wordt deze visie, naast andere, gerespecteerd en
uitgedragen. Siriz werkt met een 50-tal betaalde werknemers. Er is weinig verschil met
wat wij doen, met uitzondering dat wij veel kleiner zijn.
Siriz heeft dus al een langere ervaring op het vlak
van hulpverlening en voorlichting. We kunnen
duidelijk veel van Siriz leren. JIL mag lesmateriaal
overnemen om in de voorlichtingslessen te
gebruiken.
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Wat wij in Vlaanderen doen is volledig naar Nederlands model waar siriz.nl jaarlijks

Daarom werd er in maart 2017 een nieuw bezoek aan Siriz gebracht met enkele
concrete vragen rond de manier van werken, het aanbrengen van de lesmaterialen etc.
Hun reeds lange en uitgebreide ervaring komt ons zeker ten goede in het dagelijks
functioneren en de uitbouw van JIL in Vlaanderen.

Werkoverleg met Lieven Boeve – april 2017
Lieven Boeve, directeur-generaal uit het katholiek onderwijs, sprak zich zeer positief
uit over het lesproject Relationele Seksuele Vorming van JIL. Hij bevestigde dat deze
workshops in lijn waren met het gedachtegoed van de katholieke dialoogschool, en
tegelijk toegankelijk voor jongeren met een andere achtergrond.
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Invest in Me vzw – 08 augustus 2017
Zowel in scholen, als bij onze hulpverlening, werkt JIL met jongeren van uiteenlopende
culturele en religieuze achtergronden. In deze zin was het overleg met INVEST IN ME
vzw heel verrijkend.

INVEST IN ME en JIL hebben dezelfde
visie wat betreft de waarde van het
leven en onvoorwaardelijk ouderschap
en er zijn veel raakvlakken in de
algemene werking. Deze opstartende
wederzijdse samenwerking zal dus zeker
een meerwaarde zijn, zowel op het vlak
van hulpverlening als bij relationele
seksuele vorming.
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INVEST IN ME is een vzw die werd opgericht vanuit vrijwilligerswerk dat reeds 15 jaar
bestond in het Antwerpse, en die zich momenteel vooral focust op cultuursensitief
investeren in kwetsbare jongeren met moslimachtergrond bij onverwachte
zwangerschap of andere moeilijke situaties.
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Media
Websites

Website

Unieke

Aantal

Pagina-

Gebruikers

Sessies

weergaven

2017

2017

2017

Jongereninfolife.be

3 540

4 350

11 320

Ongeplandzwanger.be

6 661

7 872

4 409

760

976

6 715

Abortusvragen.be

3 169

3 699

6 848

Totaal

14 130

16 897

29 283

Relationeleseksuelevorming.be
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Sedert 2015 beschikt Jongeren Info Life- vzw over vier websites die zich elk tot een
specifieke doelgroep richten. Er is de overkoepelende website van Jongeren Info Life
met daarnaast de RSV-website van het Vlaams Centrum voor Relationele en Seksuele
vorming. Onze hulpverleningssites zijn deze van ongeplandzwanger.be en abortusvragen.be,
respectievelijk gericht op hulp bij onverwachte zwangerschap, en abortusverwerking.

We zien dat de bezoeken op de websites over het algemeen gedaald zijn ten opzichte
van 2016, behalve voor de website abortusvragen.be. Hier is het aantal bezoekers
gevoelig gestegen (3169 gebruikers tegenover 1974 gebruikers in 2016).
Begin 2018 werden er concrete stappen ondernomen om de positionering en
vindbaarheid van onze websites te verhogen, hetgeen reeds een duidelijk resultaat
geeft. Ook de heropfrissing van onze websites, zowel naar inhoud als naar vormgeving,
staat op de prioriteitenlijst voor het komende werkjaar.
We zien toch, ondanks de daling van het aantal
bezoeken aan de website, dat zo goed als alle
aanvragen voor RSV workshops via de website
Relationeleseksuelevorming.be binnenkomen. Dit blijkt
voor de scholen een effectief middel te zijn om de weg
naar JIL te vinden.
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Media-aandacht

'Anti-abortus' en toch welkom op school?
Op 3 december 2016 publiceerde De Morgen het artikel ”Anti-abortus en toch welkom
op school” over voorlichtingslessen door de vzw Jongeren Info Life op het KTA te
Edegem. De getuigenis van de school dat de lessen neutraal zijn, werd echter niet au
sérieux genomen, en het artikel gaf een onbetrouwbaar beeld van onze organisatie: De
krant kopt "welkom op school, dat kan toch niet?" De Morgen schrijft er niet bij dat
vergelijkbare workshops van SIRIZ in Nederland juist heel welkom zijn op scholen, en
worden gesubsidieerd door de Nederlandse overheid.
Omwille van dit artikel, dat ons en de school onterecht in een kwaad daglicht heeft
gesteld, hebben we bij de Morgen een 'Recht op antwoord' verkregen (De Morgen,
20/1/2017).
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Op onze website Jongereninfolife.be zijn onderstaande artikels te lezen in navolging
van het artikel gepubliceerd in De Morgen op 3 december 2016. Het betrof een
onaangenaam en niet waarheidsgetrouw artikel over onze voorlichtingslessen in een
school in Edegem.

In navolging hiervan was er op 8 december
2016 een bespreking in de parlementaire
commissie onderwijs met de “Vraag om
uitleg over de samenwerking van GO!scholen met de antiabortusbeweging
Youth for Life in het kader van seksuele
opvoeding van Elisabeth Meuleman” aan
Minister Hilde Crevits. Uit de agendering
bleek dat mevr. Meuleman (GROEN)
verkeerd was ingelicht en haar perscommentaar gebaseerd had op een andere ons niet
gekende organisatie.
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Als reactie hierop werd er een sterk en duidelijk ‘Recht op antwoord’ gepubliceerd in
diezelfde krant op 20 januari 2017:

Jongeren Info Life vzw (JIL) biedt hulpverlening bij ongeplande, onverwachte of
ongewenste zwangerschap, bij tienerzwangerschap en begeleidt mensen die vastlopen
in de verwerking van doorgemaakte abortus of miskraam. JIL gaat ervan uit dat het
ongeboren leven vanaf het begin beschermwaardig is, maar respecteert de eigen keuze
van het meisje of de vrouw om binnen de wettelijke grenzen zelf te kiezen voor het
uitdragen van een zwangerschap of het afbreken ervan.
Vertrekkende vanuit de expertise opgebouwd in de hulpverlening, geeft JIL
ook gastlessen relationele en seksuele vorming in scholen om jongeren te leren
verantwoord omgaan met deze problematiek, en dit steeds met respect voor ieders
meningsvrijheid. Hier is het nodig te verduidelijken dat met dit identieke materiaal onze
zusterorganisatie Siriz in Nederland met steun van de Nederlandse overheid jaarlijks
een 20 000-tal leerlingen bereikt.
De lessen van JIL zijn neutraal en geen ‘propaganda’
zoals De Morgen beweert. De school KTA Edegem was
overigens meerdere jaren op rij tevreden. Desondanks
klonken de titel en de hoofdtoon van het artikel
afkeurend. In tegenstelling met wat het artikel stelt,
werden in het verleden geen scholen “om de tuin
geleid” en geeft JIL geen lessen “zonder medeweten
van de directie” aangezien de aanvraagprocedure dit
uitsluit. Deze procedure omvat achtereenvolgens een
lesaanvraag, meestal door een coördinator of iemand
uit het middenkader, een offerte gericht aan de school
en niet aan een individuele leerkracht, bevestiging van
de offerte door de school. Eén week voor de eigenlijke
workshop volgt er een contact aangaande de
praktische afspraken en eventuele gevoeligheden
waar rekening dient mee te worden gehouden. Na ieders tevredenheid volgt een
transparante facturatie, en een betaling die via het economaat van de school gebeurt
na goedkeuring door de directie.
JIL respecteert reeds jaren de handvatten van een goede externe samenwerking. De
vakoverschrijdende eindtermen (VOETEN) worden correct behandeld en alle informatie
is wetenschappelijk onderbouwd. De “kwaliteitsgarantie van goede relationele
seksuele vorming” staat heel transparant op de website.
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'Recht op antwoord' gepubliceerd in De Morgen op 20 januari 2017
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Sedert enkele maanden publiceert Sensoa een lijst van organisaties waar ze niet mee
samenwerkt. Op de toenmalige vraag in maart 2016 om JIL van deze lijst te verwijderen,
antwoordde Sensoa dat hun website nergens vermeldt dat andere organisaties niet met
JIL mogen samenwerken. Een zwarte lijst die bepaalt wie gastlessen mag aanbieden op
scholen? Dit is dus niet wat Sensoa daar zelf over zegt. Het behoort trouwens aan de
autonomie van de scholen zelf toe om te bekijken met welke organisaties ze in zee gaan
en met wie zij hun pedagogisch project kunnen waarmaken.
De abortus- en tienerzwangerschapspreventie van JIL neemt duidelijk afstand van
methodes die intimiderend kunnen zijn. En gezien de hulpverlening ook postabortusbegeleiding omvat, kan men JIL niet zomaar als een anti-beweging
wegschuiven. Ook voor iemand die een abortus overweegt, kan de hulpverlening van
JIL helpen om tot een geïnformeerde beslissing te komen waarbij deze vrouw alle
aspecten in overweging kan nemen. Wat de keuze ook is, een weloverwogen beslissing
is een goede start om ook later achter de eigen keuze te kunnen blijven staan. De
schoollessen liggen in dezelfde lijn: bewuste keuzes maken op basis van objectieve
informatie. Getuigt het niet van appreciatie dat het KTA- Edegem, met regelmatig
tienerzwangerschappen, Jongeren Info Life vier jaar na elkaar terugvraagt met telkens
de aanwezigheid van leerkrachten en een coördinator tijdens de workshops? En JIL
werkt inderdaad vanuit een visie die de kwaliteit van een goede relatie, seksuele
verantwoordelijkheid, weerbaarheid van jonge meisjes, respect voor elkanders
kwetsbaarheid en vruchtbaarheid belangrijk vindt… Mag het?
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Elisabeth Meuleman (Groen) vindt dat het toch echt niet kan dat anno 2016 zulke
organisaties in scholen propaganda mogen verspreiden. Het is echter helemaal niet
duidelijk over welke propaganda het zou gaan en op basis waarvan ze deze bewering
doet als het om JIL gaat. Intussen wordt wel onterecht de naam van Jongeren Info Life
besmeurd zonder dat De Morgen feitelijke gegevens aanreikt.

Jongeren Info Life vzw

Een mediacampagne op deze schaal heeft zeker zijn sporen nagelaten in het aantal
lesaanvragen uit het gemeenschapsonderwijs doorheen het werkjaar 2017.
Desondanks is JIL blij met het aantal leerlingen dat bereikt werd. Zoals hoger
beschreven, zijn er heel wat aanvragen van scholen die JIL reeds kenden van
voorgaande sessies, wat zeker een bevestiging is van de kwaliteit en waardevol aanbod
van ons lesprogramma.
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Valentijnscampagne in studentenblad GUIDO

Guido heeft een Nederlandstalige oplage van 55 000 exemplaren en wordt verdeeld
onder studenten van 8 verschillende Vlaamse steden. Daarnaast tellen zij 160 000
maandelijkse bezoekers op hun website. Tegenover de afdruk van de JIL-poster, werd
ons paginabreed artikel gepubliceerd in het magazine van februari 2017 en heeft
daarmee heel wat Vlaamse jongeren bereikt. Een authentieke (anonieme) getuigenis
uit onze JIL-hulplijn opende het artikel. De vragen voor 6 dagen wettelijke bedenktijd
alvorens een abortus kan worden uitgevoerd, kunnen een hulpmiddel zijn op weg naar
een weloverwogen beslissing.
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Positief was zeker ook de Valentijnscampagne 2017 waarbij er een artikel gepubliceerd
werd in het overkoepelende studentenmagazine GUIDO.
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Samen met de Lentecampagne die via de nieuwsbrief in maart gevoerd werd voor het
inzamelen van extra fondsen voor de werking van JIL, had het voorjaar 2017 zeker en
vast een goede start!

Vrijwilligers

De hulpverleners verzekeren elk een aantal uur per week de telefoonpermanentie of
engageren zich om enkele dagen per maand de mails te beantwoorden. De vrijwilliger
geeft daarin zelf aan wat zijn
mogelijkheden zijn betreffende de
Liesje leerde me troosten
tijdsbesteding. Verschillende malen
in de zin dat troosten betekent
per jaar komen zij samen voor
‘bij de pijn van een ander blijven’.
intervisie. Moeilijke oproepen kunnen
(Pierre Mertens, ontmoetingsdag JIL september 2017)
dan besproken worden en ervaringen
worden met elkaar gedeeld. Iedere
nieuwe hulpverlener krijgt een volledig en op maat uitgewerkte opleiding waaronder
de cursus telefonische hulpverlening gegeven door de Nederlandse organisatie Siriz.
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Als niet-gesubsidieerde organisatie rekent JIL-vzw op een team van gemotiveerde en
goed opgeleide vrijwilligers. De vrijwilligers worden onderverdeeld in hulpverleners,
voorlichters en ondersteunende medewerkers.

De voorlichters staan in voor de workshops relationele en seksuele vorming die
gegeven worden aan leerlingen van de 2e en 3e graad middelbaar onderwijs. Vanaf het
voorjaar 2018 zullen er ook workshops gegeven worden in de 1e graad middelbaar
onderwijs. Dit nieuwe lespakket voor de eerste graad werd in de tweede helft van
2017 volledig uitgewerkt.
Het team voorlichters vergadert enkele malen per
jaar om de gegeven lessen te evalueren en om het
bestaande materiaal aan te passen of om nieuw
materiaal te ontwikkelen. Deze voorlichters hebben
ervaring in het onderwijs of komen uit onze
hulpverlening en worden deskundig opgeleid voor
het geven van onze workshops.
Ondersteunende
medewerkers
leveren
op
allerhande manieren hun bijdrage aan JIL-vzw.
Denken we maar aan het maken van schoolmateriaal,
websites onderhouden, wetenschappelijk advies
geven, …
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Ontmoetingsdagen
Alle medewerkers worden ondersteund en bijgeschoold op de ontmoetingsdagen die
tweemaal per jaar georganiseerd worden, en dit reeds sinds vele jaren. Deze
ontmoetingsdagen worden begeleid door professionele medewerkers en ervaringsdeskundigen die op zeer regelmatige basis in contact staan met de doelgroep van JIL. Het
is ook een moment van intervisie waarbij verschillende situaties en casussen uit de
hulpverlening besproken worden om elkaar hierin te vormen en bij te staan.

Op de ontmoetingsdag van mei werd onder andere het goede nieuws bekend gemaakt
over de nieuwe locatie in de Kerkstraat. Deze nieuwe lokalen werden in juni 2017 in
gebruik genomen.
De indringende en boeiende uiteenzetting van de heer Pierre Mertens van de
“Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus”, en vader van een ondertussen
overleden dochtertje, Liesje, met spina bifida, drukte zeker zijn stempel op de
ontmoetingsdag van september. Deze getuigenis droeg de titel: ‘Uitgeprocedeerd in
pijn’. Zijn visie op hulpverlening had bijzonder veel raakvlakken met de helpende hand
die JIL wil bieden.

JIL Jaarverslag 2017

In 2017 waren er ontmoetingsdagen in mei en in september.

Mijn mooiste therapeutische momenten
waren niet het resultaat van een geniale duiding
of het toepassen van een of andere psychotherapeutische
techniek.
Echte verandering kwam op het moment wanneer mijn cliënt
zijn ondraaglijkste pijn met mij durfde delen.
(Pierre Mertens, Ontmoetingsdag JIL 30 september 2017)
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JIL-kantoor in hartje Antwerpen

Naast de twee lokalen die uitsluitend door JIL gebruikt worden, is er een
gemeenschappelijke keuken en sanitair voorzien op de verdieping. Daarnaast is er ook
een grotere vergaderzaal die ter beschikking staat van alle medehuurders in het
gebouw.

JIL Jaarverslag 2017

Sinds juni 2017 heeft JIL een eigen onderkomen in hartje Antwerpen. Verschillende
donaties maakten het ons mogelijk om twee lokalen te huren in het gebouw van de
vzw Sint-Michielshof op het Kiel in de Kerkstraat 159 te Antwerpen. Het is een ruimte
die aan JIL de mogelijkheid geeft om een eigen uitvalsbasis te hebben in het centrum
van Antwerpen.

Het kantoor fungeert als werkplaats voor onze coördinator en als opslagplaats voor
het les- en propagandamateriaal van JIL.
Graag willen we het kantoor in de toekomst
ook als ontvangstruimte gebruiken voor
gesprekken met hulpvragers. Een neutrale
ontmoetingsplaats kan een hulpmiddel zijn
voor het goede verloop van een delicaat en
moeilijk gesprek.
We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe
locatie een duw in de rug kan zijn voor de
professionele werking van JIL.
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Toekomst
De opstart van de chatbox heeft zich nog niet gerealiseerd, maar het grootste deel van
het benodigde budget werd intussen gevonden. Om de echte start voor te bereiden
wordt grondige opleiding voorzien, gezien de dikwijls delicate inhoud van de
hulpvraaggesprekken, het snelle vraag- en antwoordspel, het typische chatjargon van
jongeren… Er zijn reeds enkele ervaren telefonistes die zich kandidaat hebben gesteld
om deze hulpverleningsvorm mee op te starten. Dit staat dan ook op de prioriteitenlijst
voor het werkjaar 2018, zodat professionele kwaliteit zal kunnen geboden worden.

Comité van aanbeveling
In 2016 startten we met de oprichting van een ‘comité van aanbeveling’ om onze
legitimiteit te versterken. In 2017 zijn we verder gegaan met onze ‘ronde van
Vlaanderen’ en deze lijst is in volle ontwikkeling, doch nog niet volledig beëindigd.
Professionals met uitgebreide medische ervaring, katholieke gezagsdragers,
vooraanstaanden uit moslimgemeenschappen, onderwijsgezagdragers en vele
anderen, betuigden reeds hun steun aan JIL, en bevelen het JIL-project van harte aan.
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Chathulpverlening

Websites en externe communicatie
In deze zeer snel evoluerende digitale maatschappij is het van grootst belang dat onze
websites up-to-date blijven. De websites zijn bovendien voor de meeste hulpvragers
en scholen het eerste (visuele) contact met JIL.
Daarom willen we op onze websites blijven streven naar een vlotte, actuele, moderne
en jonge vormgeving die tegelijkertijd een degelijke en onderbouwde inhoud blijft
aanbieden. Deze combinatie is noodzakelijk om de aantrekkelijkheid en
professionaliteit van JIL als een volwaardige partner in de hulpverlening en in de
preventie van onverwachte of ongewenste zwangerschappen te garanderen.
Naast de websites is de externe communicatie met scholen en sympathisanten een
belangrijke manier voor de bekendmaking van JIL bij het brede publiek. Het komende
werkjaar zal hier zeker opnieuw de nodige aandacht aan geschonken worden.
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