
 
Oranjehuis vzw is een voorziening binnen de Bijzondere Jeugdzorg die instaat voor de residentiële, 
semi-ambulante en ambulante begeleiding van 46 jongeren en hun context. Binnen onze werking 
met deze moeilijke jongeren ervaren we soms de noodzaak om extra zaken aan te kunnen bieden om 
de begeleiding terug op het spoor te krijgen. De activiteiten van de werkgroep Reverso zijn daar een 
antwoord op.  
 
Reverso werkt vanuit de methodiek van het ervaringsleren en heeft de bedoeling jongeren en/of hun 
context te helpen inzicht te verwerven in zichzelf en hun eigen denken en handelen. Ervaringsgericht 
leren en begeleiden steunt op de veronderstelling dat de lerende zelf (een individu of een groep) 
eigenaar is van het leerprobleem en de oplossing ervan. Ervaringsgericht begeleiden betekent de 
jongere door middel van aangepaste activiteiten (die meestal plaatsvinden in de natuur) te laten 
inzien dat er verandering mogelijk is. Eens dit inzicht bereikt is, is de kans groot dat de lerende zijn 
nieuwe waarden en normen ook in de toekomst, in dagdagelijkse situaties, zal toepassen.  
 
In de loop van de verschillende schoolvakanties organiseren wij ervaringsgerichte kampen en 
trajecten voor onze jongeren en hun context. Om de ervaringen te laten beklijven, doen we dat 
meestal in de Ardennen in een ‘back-to-basic formule waarin men dus met weinig middelen 
geconfronteerd wordt met zichzelf en de natuur. Daarnaast organiseren we zelf avontuurlijke 
activiteiten zoals rotsklimmen, vlottentochten, enz… 
 
Deze manier van werken zorgt dat we aangewezen zijn op goed materiaal om het basiscomfort én 
veiligheid van de jongeren te kunnen verzekeren. We denken dan aan persoonlijke middelen zoals 
een goede slaapzak, stapschoenen, en dergelijke, maar ook aan gezamenlijk kampeermateriaal, 
klimuitrusting, enz. Gezien ons doelpubliek echter vaak zelf weinig middelen hebben is het teveel 
gevraagd dat zij zelf instaan voor de aankoop van goede schoenen, waterdichte kledij, warme 
slaapzak, enz.  
 

Dank zij de steun van advokatenkantoor Publius, waarmee we via één van onze medewerkers in 
contact kwamen, kregen wij de mogelijkheid bovenstaand materiaal aan te kopen. Met een gift van 
2119 euro kochten wij goede stapschoenen, wandelkousen, klimgordels, reddingsvesten en ander 
materiaal om onze activiteiten op een veilige manier te laten verlopen. 
 

“A mind that is stretched by a new experience can never go back to its old dimensions.” 

 Oliver Wendell Holmes 

 

 


