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Zitting van 14.03.16
#Onderwerp : Interpellatie van de heer André du BUS de WARNAFFE betreffende de bewustmaking
van het lerarenkorps voor jonge mantelzorgers#
Openbare zitting

Secretariaat
Mijnheer de vo o rzitter,
Tijdens de “jeudi de l’hémicycle” van 25 februari in het Franstalig e Brussels parlement hebben wij de kans g ehad o m te
luisteren naar verschillende sprekers die de situatie van jo ng e mantelzo rg ers to eg elicht hebben. Het g aat o m die kinderen,
jo ng eren en jo ng vo lwassenen die dag elijkse hulp bieden aan een mo eder, vader, zus o f bro er die afhankelijk zijn ten
g evo lg e van een o ng eval, een fysieke o f mentale ziekte, een handicap o f alco ho l- o f drug sg ebruik.
De g evo lg en van deze last die g edrag en wo rdt do o r de jo ng e mantelzo rg er kunnen bijzo nder zwaar en stresserend zijn
wanneer de taken en verantwo o rdelijkheden die o p hem rusten buitenspo rig wo rden. Ze hebben een invlo ed o p zijn
levenskwaliteit en zijn studies o f vrijetijdsactiviteiten. Niet zelden zijn scho o lpro blemen, o f zelfs scho o luitval, en pesten
aanwezig bij deze jo ng eren die dan werkelijk ellende meemaken en zo g evang en wo rden in een eenzaamheid die een vo rm
van so ciale uitsluiting in de hand werkt en versterkt.
Ten aanzien van deze situatie werden o nlang s meerdere initiatieven g eno men waaro nder, dankzij de hulp van o nder andere
de Co co f, de o prichting van een o ndersteuning splatfo rm dat bestaat uit twee netwerken: een netwerk g ezo ndheid dat alle
verenig ing en samenbreng t die zich bezig ho uden met perso nenzo rg (handicap, mentale g ezo ndheid…) en het netwerk jeug d
dat scho len, huiswerkscho len, AMO, SAJ, PMS-centra, jeug dbeweg ing en, enz. samenbreng t.
Ho eveel jo ng eren g etro ffen wo rden do o r deze werkelijkheid is no g niet bekend. So mmig e schatting en hebben het o ver een
g emiddelde van twee jo ng eren per klas. De g emiddelde leeftijd van de jo ng e mantelzo rg ers wo rdt in Eng eland g eschat o p
12 jaar.
Deze cijfers zijn interpellerend g eno eg o m de aandacht van alle so ciale en educatieve acto ren bij jo ng eren te mo biliseren. In
het bijzo nder de acto ren uit het o nderwijs. De ervaring to o nt dat een erkenning van deze situatie de eerste o no ntbeerlijke
stap is alvo rens een netwerk vo o r hulp en steun te activeren en o p die manier de last die o p de scho uders van de jo ng ere rust
te verlichten. Maar deze erkenning kan zich echter enkel o ntplo o ien in een o nderwijso mg eving als de o nderwijzers en het
beg eleidend perso neel bewust g emaakt wo rden van deze pro blematiek. Hiervo o r is vo o raf o pleiding no dig .
Mijn vraag is dan o o k o f het o nderwijzend perso neel dat afhang t van de g emeente Etterbeek bewust g emaakt wo rdt van
deze uitdag ing , o f deze werkelijkheid al het o nderwerp uitmaakt van info rmatie o f een specifieke o pleiding . En als dat niet
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het g eval is, ho e te reag eren o p deze werkelijkheid die een rechtstreekse impact heeft o p de kansen o p scho o lsucces van
de betro kken jo ng eren en die hun eig en beho eften aan so ciale, culturele, ludieke, spo rtieve emancipatie belemmeren.
Ik dank u vo o r uw aandacht.

De raad hoort de interpellatie.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De gemeentesecretaris,
Christian Debaty

De burgemeester-voorzitter,
Vincent De Wolf

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 16 maart 2016

De gemeentesecretaris,

Voor de burgemeester
Bij delegatie,

Christian Debaty

Patrick Lenaers
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