Ter Wende
Opvoedings- en Begeleidingscentrum (OBC) "Ter Wende" is een kleinschalig centrum dat op
éénzelfde ogenblik maximum éénendertig schoolgaande jongens en meisjes tijdelijk pedagogisch en
therapeutisch begeleidt, in nauwe samenwerking met het familiale netwerk. Het gaat om jongeren wier
dagelijks leven zo problematisch verloopt dat zij door hun omgeving als zeer moeilijk worden ervaren.
Vanuit een systeemgerichte visie tracht ter Wende de positieve groeikansen van de jongere te
optimaliseren om problematisch ervaren leefpatronen om te buigen. In Ter Wende werken ongeveer 40
medewerkers. De kinderen en jongeren worden opgevangen in leefgroepen, waarbij de aandacht erop
gericht is om hen terug te leren functioneren in een sociale context (in groep, met elkaar, ...). Zeer
belangrijk is het terug aanleren van structuur. Jaarlijks worden ongeveer 50 jongeren behandeld.
Er zijn drie gemengde leefgroepen :
1.
Leefgroep René : voor kleuters & lagere- schoolkinderen
2.
Leefgroep Chris : voor pre-adolescenten
3.
Leefgroep Edward : voor jong-adolescenten
In interactie met de belangrijkste "levenscontexten" van de jongeren realiseert de groepsleiding het
opvoedingsproces in de dagelijkse leefsituatie. De individuele begeleider neemt daarin een belangrijke
scharnierfunctie waar. De dynamiek, de activiteiten en de organisatie van het leefgroepgebeuren staan
in sterke wisselwerking met het familiale milieu. Er is naast de permanente begeleiding in groep ook
aandacht voor individuele begeleiding, ergotherapie, familiale begeleiding, begeleiding van de
leerkrachten, en dergelijke meer. Dit alles specifiek gericht op het kind en zijn thuissituatie.

Het project
Inrichting van de tuin en de beschikbare speelterreinen in functie van het creëren van een pedagogisch
leef- en leerklimaat voor de kinderen en jongeren van O.B.C. ter Wende.
De aankoop van aangepaste speeltuigen die de mogelijkheid bieden om
•
de motorische, sociale en creatieve vaardigheden van de jongeren te observeren
•
hun ontwikkeling op deze vlakken op een aantrekkelijke wijze te stimuleren
•
dit op een technisch verantwoorde en meest veilige te kunnen realiseren.

Beschrijving van het project
Kleurrijke speeltuigen in aantrekkelijke materialen en vormen moedigen ‘bewegen’ en ‘spel’ aan en
leggen de basis voor de ontwikkeling van elementaire motorische vaardigheden, onmisbaar in het leven
van kinderen en jongeren die op vele andere vlakken beperkingen hebben. Deze speeltuigen laten een
spel toe dat fascinerend is en waarin hun praktische ervaringen kunnen gekoppeld worden aan eigen
inzichten. Hierdoor kunnen ze geleidelijk aan creatieve en sociale vaardigheden ontwikkelen. Het
belang en dus ook de winst van dergelijk degelijk aanbod, nu zijn er geen speeltuigen op de
speelterreinen of in de tuin, zit in het feit dat de kinderen en jongeren zoveel mogelijk op eigen terrein
en dus zonder al te veel externe prikkels, afleidingen, hindernissen, kunnen geobserveerd worden door
het behandelend multidisciplinair team. De kinderen kunnen via dit spel op een non-verbale wijze
uiting geven aan hun gevoelens, angsten, gedachten,… Zo kan er beter en nog intenser gewerkt worden
aan gedragsverandering en noodzakelijke ontwikkeling.

Concrete verwachte resultaten
Door de aangepaste methodieken en het extra aanbod van therapeutisch materiaal wordt de juiste
problematiek sneller geïdentificeerd en zal er ook vlugger met de juiste therapie gestart worden.
Hierdoor zal het gedrag van de jongere sneller veranderen en deze vroeger naar huis terug kunnen.
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