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zoals het opvangcentrum te 
Kapellen. 
Na vier maanden kan men in aan-
merking komen voor transfer naar 
een Lokaal Opvang Initiatief. Dit is 
eveneens materiële hulp, maar op 
kleinere schaal.  

AMA KAPELLEN
Inhoudstafel

Voogd
In het OOC werd in principe een 
voogd voor jou aangesteld. De 
voogd behartigt jouw belangen.. 
Je kan je voogd steeds telefoneren 
of er mee afspreken. 

WELKOM
Opvang in drie etappen
Je bent nu in het Fedasil opvang-
centrum voor asielzoekers te 
Kapellen, in de afdeling voor 
niet begeleide buitenlandse 
minderjarigen.

FEDASIL VOORZIET MATERIËLE 
OPVANG VOOR ASIELZOEKERS IN 
DRIE ETAPPEN. 

Minderjarigen worden eerst op-
gevangen in het Orientatie en Ob-
servatiecentrum van Steenokker-
zeel en Neder-Over-Heembeek. 
Vervolgens gaat de jongere naar 
een collectieve opvangstructuur, 

INTAKE KAPELLEN
Huishoudelijk 
Reglement MB

P.
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Elke minderjarige krijgt een Indi-
viduele Begeleider toegewezen. 

Wekelijks controleren ze de ka-
mers op netheid en veiligheid. Een 
keer per maand voeren ze met 
jou een gesprek over je situatie 
in het centrum en op school. Het 
gaat dan over je gezondheid, je 

Kamer en assistenten

Je hebt een eigen kamer die je 
deelt met een andere jongere. 
Deze kamer moet je zelf netjes en 
veilig houden. De inhoud van de 
kamer wordt gecontroleerd als je 
arriveert en als je vertrekt. Je mag 
er niet roken en ook niet koken. 
Dit is namelijk erg gevaarlijk 
omdat er op die manier makkelijk 
brand kan ontstaan. Er wonen hier 
450 mensen. Bij brand zou er een 
grote ramp kunnen ontstaan.

De begeleidingsdienst bestaat uit 
twee teams. Een voor individuele 
begeleiding en een sociale dienst 
voor groepsbegeleiding. 

welzijn, je schoolwerk, je houding, 
deelname aan activiteiten etc. 

Uiteraard kan je op dat moment 
ook alle mogelijke vragen stellen 
aan je begeleiders. Je wendt je bij 
voorkeur met je vragen tot jouw 
persoonlijke begeleider en niet tot 
de anderen. 

Wil je de begeleider spreken, 
maak dan een afspraak met hem 
of haar. 
Het is niet mogelijk om op 
alle ogenblikken van de dag 
onaangekondigd een gesprek te 
hebben met je begeleider.

BASISREGEL 1 
Aanwezigheid
Minderjarigen moeten elke dag 
aanwezig zijn in het centrum. Om 
dit te controleren moet je twee 
keer melden dat je er bent: een 
keer na school tussen 16u en 18u 
bij de agendacontrole en een keer 
tussen 21u30 en 22u bij de 
nachtmedewerker. Na de aan-
melding ’s avonds ga je naar je 
kamer: om 22u moet iedereen 
binnen zijn. 
Tijdens weekends (vrijdag en 
zaterdag) om middernacht.

Wie langer wil weg blijven vraagt 
steeds toelating aan de assistent!

BASISREGEL 2 
Schoolplicht en
spijbelplan
In België moeten alle jongeren 
verplicht naar school tot hun 
18e verjaardag. Alleen omwille 
van ziekte moet je niet naar 
school. Ben je ziek, dan ga je 
voor 9u naar de Medische Dienst 
om je door de dokter te laten 
onderzoeken. 

BASISREGEL 3 
Geen fysieke agressie
Het is absoluut verboden in het 
centrum of daarbuiten te vechten. 
Alle vormen van fysieke agressie 
zijn strikt verboden. Heb je een 
probleem met een andere per-
soon, dan moet je dat onmiddel-
lijk melden aan je assistent.

Wie deze regels overtreedt kan 
niet in het centrum blijven! 

BASISREGELS VOOR NBBM
Drie belangrijke regels 
die je in dit centrum 
moet respecteren

4
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Cinema

In de cinema wordt minstens een 
keer per maand een fi lm vertoond 
of een muziek concert georgani-
seerd. Deze worden aangekon-
digd met posters. 

In de zaal mag er absoluut niet 
worden gerookt of gegeten!

A team - A receptie

Altijd open. Je kan hier steeds 
terecht, maar kom alleen in geval 
van nood; als er geen assistenten 
op de AMA dienst aanwezig zijn.

Living - TV

Open voor AMAS tijdens de week 
tot 22u.
Gedurende het weekend tot 
middernacht.

School
In België is er leerplicht voor 
iedereen. Doorgaans gaan de 
jongeren van het centrum naar 
de Onthaalklas voor Ander-
stalige Nieuwkomers in Kapel-
len. Hier leer je in de eerste 
plaats de Nederlandse taal. 
Pas als je de taal voldoende 
beheerst kan je doorstromen 
naar het “regulier” onderwijs. 

De leerkrachten in de school, 
de schoolverantwoordelijke 
in het centrum én je IB kun-
nen je daarbij helpen. 

Onderwijs en integratie zijn 
heel erg belangrijk voor je 
kans op verblijf in België.

Fiets atelier

Open op vrijdag voor AMAS van 
14u tot 16u. Wie een fi ets heeft 
kan hem hier herstellen.

Coördinatie

Enkel voor badges en tickets: 
van 10u tot 12u en 
van 13u tot 16u.

Restaurant

OPENINGSUREN

‘s morgens

van 7u tot 8u30 tijdens schooljaar
van 7u30 tot 8u30 tijdens week-
ends en vakanties.

‘s middags
van 12u tot 13u.

‘s avonds 
van 17u30 tot 18u45 
uitschep 19u afsluit uitgang.

Vestiaire

Open op Woensdag op afspraak.

Economaat

Open voor AMAS op woensdag-
middag van 13u30 tot 14u.

DIENSTEN VAN HET CENTRUM
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Tuin

Open: elke dag van 14 tot 16u
Je kan er rustig zitten en ontspan-
nen, voor de dieren zorgen, of 
mee het onderhoud van de tuin 
doen.

Wasserij gelijkvloers

Wasgoed op Zaterdag voor 10u 
naar wasserij in Blok C brengen. 
Dezelfde dag terug ophalen vanaf 
17u of later in Receptie C!

Bibliotheek en animatie

Openingsuren aangekondigd per 
week.Hier kan je studeren en 
lezen. Je kan er sportmateriaal 
ontlenen en inschrijven bij sport-
clubs. (Copain, Patrick)

Medische Dienst
Medische dienst: blok E, 
rechterkant: 
Ben je ziek, dan kan je een dokter 
raadplegen bij de medische di-
enst. Daarvoor moet je een af-
spraak maken via je assistent. 
De dokter zal je 
onderzoeken 
en luisteren 
naar je 
klachten. 

Afwezigheid school: 
Bij ziekte voor 9u naar centru-
marts; die maakt een attest als 
werkelijk ziek bent, anders is je 
afwezigheid niet gewettigd!

AMA AFDELING KAPELLEN
Blok C

IB OF INDIVIDUELE BE-
GELEIDING
Bij de individuele begeleider kan 
je terecht voor:

Info Procedure 

 
Contact Voogd

Contact MD

 
HandelingsPlan

 
Maturiteitsevaluatie

 
Schoolverslag

 
Doorstroming 

SB OF GROEPSBEGELEIDING
De sociale dienst organiseert 
groepsactiviteiten die overwe-
gend ontspannend zijn; je bent 
vrij om daar al dan niet aan deel 
te nemen, maar wie zich inschri-
jft voor een activiteit moet wel  
deelnemen!

 Vormingen en 
Groepsgesprekken

 
Peter Meter Project 

 
Exit programma 

 
Betaalde klussen

Schoolverantwoordelijke8 9
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BASISREGEL 1 
Aanwezigheid
Minderjarigen moeten elke dag 
aanwezig zijn in het centrum. Om 
dit te controleren moet je twee 
keer melden dat je er bent: een 
keer na school tussen 16u en 18u 
bij de agendacontrole en een keer 
tussen 21u30 en 22u bij de nach-
tmedewerker. Alle afwezigheden 
die niet gerechtvaardigd zijn 
worden genoteerd. Bij langere 
afwezigheid moeten we de poli-
tie verwittigen, die telkens een 
onderzoek instelt naar de verd-
wenen jongere. 

Dit is een ernstige zaak. Het is 
daarom erg belangrijk je dagelijks 
te melden. 

Na de aanmelding ’s avonds ga je 
naar je kamer: om 22u moet 
iedereen binnen zijn. Tijdens 
weekends (vrijdag en zaterdag) 
om middernacht.

Wie langer wil weg blijven vraagt 
steeds toelating aan de assistent!

BASISREGELS VOOR NBBM
Drie belangrijke regels 
die je in dit centrum 
moet respecteren

BASISREGEL 2 
Schoolplicht en
spijbelplan
in België moeten alle jongeren 
verplicht naar school tot hun 18e 
verjaardag. Alleen omwille van 
ziekte moet je niet naar school. 

Ben je ziek, dan ga je voor 9u 
naar de Medische Dienst om je 
door de dokter te laten onder-
zoeken. Alleen als de dokter zegt 
dat je te ziek bent om naar school 
te gaan kan je in het centrum 
blijven. De dokter maakt dan een 
attest. Je moet telkens de assis-
tent verwittigen en je attest aan 

hem of haar bezorgen. Ben je 
ziek, dan blijf je in je kamer om 
te herstellen. Je kan dan niet gaan 
internetten of sporten. 

Wie ongewettigd wegblijft van de 
school spijbelt. Daarvoor worden 
rapporten gemaakt en volgen 
sancties.

BASISREGEL 3 
Geen fysieke agressie
Het is absoluut verboden in het 
centrum of daarbuiten te vechten. 
Alle vormen van fysieke agressie 
zijn strikt verboden. Heb je een 
probleem met een andere 

persoon, dan moet je dat onmid-
dellijk melden aan je assistent 
of aan de medewerkers van het 
onthaal (A team).

Wie deze regels overtreedt kan 
niet in het centrum blijven!

10 11
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Wassen en koken

Exit programma.
Afspraak met Marin.

Internet

Een uur per dag. Enkel voor di-
egene die dag voordien hebben 
ingeschreven.

OPENINGSUREN
AMA Kapellen

Schoolagenda controlee

Dagelijks van 16u tot 18u.
VERPLICHT AANWEZIG

Entertainment

Ping Pong, televisie, tafelvoetbal, 
etc: Volgens openingsuren.

Zakgeld en klusgeld

Betaling: 
Donderdag van  16 tot 18u.
VERPLICHT AANWEZIG

Poetsen 

Kamers en gangen dienen gepo-
etst te worden
Dinsdag van 16 tot 18u.
VERPLICHT AANWEZIG

Receptie 1
Open van 16 tot 18 en 
19 tot 21.30 u. tijdens de 
schoolperiode.

Receptie 2
Openingsuren aangekondigd op 
posters.

Individuele assistenten: 
Nathalie, Kris, Rimbert & 
Katrien.

Hier kan je terecht voor alle 
vragen over je procedure, ver-
huis, voogd, medische prob-
lemen en vragen, ernstige 
schoolproblemen, gesprekken.

Coördinator: 
Rudi

Voor overplaatsingen, trans-
fers, sancties, contact andere 
centrales, vragen & problemen 
allerhande als je assistent er 
niet is. 13

GROEPSGESPREKKEN: 
Natalie

JOBS, SPORT: 
Gert

KOOK & WAS: 
Marin

SCHOOL:
Michel
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JOUW KAMER
 
De IB overloopt met jou de inhoud 
van je kamer. Als je weer vertrekt 
uit Kapellen, moet alles er nog 
staan.

Veiligheid
 Je mag dus ZEKER NIET roken, 

koken of vuur maken in je kamer.

 Je mag ook geen elektrische 
toestellen mee brengen: gevaar 
voor kortsluiting.

 Je mag geen lawaai maken op 
je kamer: er zijn nog veel andere 
mensen hier die ook recht op rust 
hebben.

 Heb je een fi ets dan moet 
je die op de fi etsen parking 
plaatsen.

Sleutel en badge 

 Je krijgt één exemplaar. Verlies 
je die en moet je er een nieuwe 
hebben, dan zal je ervoor moeten 
betalen.

 Ontstaat er toch brand dan 
moet je dit onmiddellijk melden 
aan de assistent. Is er geen as-
sistent op de verdieping, dan ga je 
naar het onthaal (grote receptie).

Brand en ontruiming
Zie video.

14
Vertrek
Tijdens je verblijf in het centrum 
mag je niet zomaar wegblijven.
Het is een open centrum maar

Je moet in je kamer zijn om  22u 
tijdens de week en om midder-
nacht op vrijdag en zaterdag.

Wil je toch gedurende langere tijd 
wegblijven (weekend) of vakantie-
periode (tijdens schoolvakanties) 
dan moet je steeds toelating vra-
gen aan je assistent en duidelijk 
melden waar je naartoe gaat en 
waar we je kunnen bereiken!

Voor vertrek uit het centrum moet 
je voldoende ZELFSTANDIG zijn. 
Dwz dat je zelf naar school gaat, 
dat je kan koken en wassen, dat je 
je kamer kan onderhouden en dat 
je met (een beetje) geld kan om-
gaan. Dit moet je leren tijdens je 
verblijf in Kapellen. Voor je ver-
trekt kan je een EXITprogramma 
volgen (IB en Marin).

Bij je vertrek krijg je een infor-
matiemap mee om je te helpen bij 
de praktische organisatie van je 
leven in België. 15
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NOTITIES
Je persoonlijke notities
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