INFOBROCHURE

Met deze bundel hebben we geprobeerd om je een beeld te geven
van onze werking.
Wanneer je nog vragen hebt kan je ons contacteren:
014.58 40 58

0495.72 33 22

pitstop@dewaaiburg.be
FB: Ktc Pitstop

De Waaiburg
Kameinestraat 35, 2440 Geel
014.58 84 56—0495.72 33 22
waaiburg@dewaaiburg.be
ON 0412792804
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Vooraf
Deze brochure is bedoeld voor
de jongere en zijn context (dat
zijn ouders en/of andere belangrijke personen) die gaan samenwerken met de Pitstop.
Je kan pas beslissen of een begeleiding door de Pitstop iets
voor jullie is als jullie hier voldoende over geïnformeerd zijn.
Daarom proberen we jullie zoveel mogelijk te vertellen over
het reilen en zeilen in de Pitstop.

Belangrijk om te weten:
Natuurlijk kan niet alles in deze
brochure opgenomen worden.
Waarschijnlijk zal je na het lezen van al deze informatie nog
wel vragen hebben.

Aarzel dan niet om ons te bellen of te mailen, we geven je
graag verdere uitleg. En natuurlijk kan je ook tijdens het intakegesprek al je vragen kwijt.

De Pitstop is een trainingscentrum voor kamerbewoning (TCK).
We kunnen 13 jongeren (16j-21j) en hun contexten begeleiden.

In de begeleiding richten we ons op 2 aspecten:


We gaan samen met jullie aan de slag rond de vragen en zorgen
die jullie hebben. Zo neemt de begeleiding regelmatig contact op
met jou en je context (ouders of andere personen). Het is de bedoeling dat we zo komen tot doelen waaraan we in de toekomst
gericht samen gaan werken.



Daarnaast leren jullie stapsgewijs op eigen benen staan. Tijdens
je verblijf leer je verschillende vaardigheden. Wanneer zelfstandig gaan wonen een doel wordt gaan we alle nodige vaardigheden extra trainen.



De Pitstop heeft om de 4 weken een sluitingsweekend. Dan zijn
we toe van vrijdag 20u tot zondag 18u en kan je niet terecht in
de Pitstop. Samen met jou bekijken we waar je deze dagen dan
wel kan doorbrengen.



Tijdens de maanden juli/augustus moet je twee weken vakantiewerk doen of een andere vorm van zinvolle dagbesteding hebben.



De Waaiburg heeft een
strikt drugbeleid dwz dat je
geen drugs of alcohol mag
bezitten, bewaren of gebruiken op de terreinen van de
Waaiburg. Hoe we er verder
mee omgaan staat in onze
huisregels beschreven.



Het is fijn als je je vrije tijd
op een zinvolle manier
kan invullen. Daar dragen
we graag ons steentje
aan bij. Samen met jou
gaan we kennis maken
met het vrijetijdsaanbod in
Geel.



De begeleiding is niet altijd
aanwezig in de Pitstop. Zo
is er in het WE geen begeleiding tussen 9u en 16u. Je
kan wel steeds beroep doen
op de begeleiders van de
andere groepen. Tijdens de
weekdagen kan je tot 17u
ook steeds terecht op de
centrale dienst van de
Waaiburg.



Naast deze brochure krijgen jullie ook een algemene brochure van de Waaiburg. Hierin vind je algemene informatie over de
werking bv. over je rechten, verslaggeving, wat
als je een klacht hebt…



Regelmatig wordt een Pittalk georganiseerd rond
verschillende thema’s. Je
moet hier aan deelnemen.

De begeleiding

Het leven op de Pitstop

Hoe ziet een dag op de pitstop er uit?
‘s Morgens sta je zelfstandig op, je ontbijt in je studio en

In de Pitstop staan begeleid(st)ers klaar om met jullie van start te
gaan. Iedereen krijgt 2 specifieke begeleid(st)ers toegewezen. Met
deze mensen gaan jullie regelmatig gesprekken hebben.
Het is belangrijk dat we een goed zicht krijgen op wat jullie zorgen,
krachten en doelen zijn. Daarom gaan we in de beginperiode regelmatig samenzitten om alles helder en duidelijk te krijgen. We zullen
regelmatig terug stilstaan bij jullie hulpvraag.
Komen wonen in de Pitstop is voor de jongere een heel nieuwe leefsituatie. Daarom zullen we de eerste periode vooral stilstaan bij het
dagelijkse leven in de Pitstop en het zich eigen maken van een dagstructuur.
Als je het leven in de Pitstop wat gewoon bent is het de bedoeling
dat je meer en meer zelfstandig gaat doen. Stilaan leer je op eigen
benen te staan dmv een zelfstandigheidstraining. Je dag zal er anders gaan uitzien als in het begin.

Ook je toekomstperspectieven zullen stilaan vorm krijgen: misschien
wil je alleen gaan wonen, terug naar huis, samenwonen, ...

maakt een lunchpakket. Daarna vertrek je tijdig naar je dagbesteding (school, werk, …). Wanneer deze er op zit kom je terug naar de Pitstop.
4 maal per week wordt er een warme maaltijd voorzien en kan
je dus mee-eten. Na een tijdje kan je ook zelf samen met ons
of zelfstandig je potje koken.
Op dinsdag is er een kookworkshop waaraan je volgens een
beurtrol deelneemt.

In het begin van je verblijf kan je op maandag mee naar de
winkel. Na enkele weken verwachten we dat je zelfstandig
gaat winkelen.
Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van je studio,
daarom kies je een vaste poetsdag per week. De eerste weken poets je samen met de begeleiding. Zo leer je alles en
kan je nadien zelfstandig je studio poetsen. Om je de kneepjes van het vak te leren is er elke eerste dinsdag van de
maand een verplichte poetsworkshop. Dan poets je met hulp
van de begeleiding.
Wanneer je huishoudelijk taken en je schoolwerk erop zitten
kan je, mits toestemming van de begeleiding, weggaan of bezoek ontvangen. De einduren van bezoek en weggaan worden individueel afgesproken.
Om 22u (behalve op vrijdag en zaterdag) verwachten we dat
iedereen in zijn eigen studio is en dat het stil is.

De afspraken en regels vind je terug in de brochure ‘huisregels’

Waar vind je ons en hoe ziet de Pitstop er uit?
Dagbesteding en financiën
Ons adres: Werft 24, 2440 Geel

De Pitstop ligt in het centrum van de stad, in de buurt van de bioscoop, het cultureel centrum, de bibliotheek en het stadhuis.
Ook de winkels en de markt zijn vlakbij, het station vind je op ongeveer 1 km.

Om in de Pitstop te kunnen verblijven moet je 5 dagen per
week een zinvolle dagbesteding
hebben. Dit kan school, werk,
vrijwilligerswerk, … zijn. Als je
dat nog niet hebt gaan we samen met jou op zoek.
Belangrijk om te weten is dat je
budget gekoppeld is aan je
daginvulling. Is deze goed verlopen dan heb je recht op een bonus.
Het budget dat je krijgt en wat je
daar precies van moet betalen
is afhankelijk van een aantal zaken: of je naar school gaat, of je
werkt, of je deeltijds– of leercontract hebt, … Van zodra je op de
Pitstop verblijft bekijken we concreet jou situatie.
Je zal verplicht een deel van je
budget moeten sparen.

CBAW
Contextbegeleiding
Autonoom Wonen
Vaak is voor een jongere na
een verblijf in de Pitstop de volgende stap “zelfstandig gaan
wonen”. Als je daarbij nog graag
begeleiding wilt dan kan dat.
Regelmatig zal er een begeleider langskomen om samen met
jou alles in orde te brengen (bv
je administratie, je rekeningen,
samen werk zoeken, …).

Ons gebouw heeft veel weg van een appartementsgebouw. Iedere bewoner heeft zijn eigen bel en brievenbus. Elke studio is bemeubeld en voorzien van een eigen badkamer en keukenblok.
Internet en tv-aansluiting zijn aanwezig.
Je mag je studio naar eigen smaak inrichten.
Omdat je voor een tijdje gebruik zal maken van deze studio
wordt er samen met jou een huurcontract opgesteld. Hierin
staat vermeld dat we een huurwaarborg van 150€ vragen.
Indien je een tv wenst (en zelf geen flat screen hebt) kan je
er eentje van ons lenen.
Het is niet vanzelfsprekend dat je deze centen hebt. Daarom
bekijken we samen met jou welke mogelijkheden er zijn.

Verder zijn er ook nog enkele gemeenschappelijke ruimtes. Zowel
beneden als boven is er een keuken. Boven is er nog een eethoek
en een ‘washok’.
Op het einde van de gang is de chillroom die we kunnen gebruiken
voor gesprekken.

