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Mind-Spring Junior© is een educatief groepsaanbod 
voor vluchtelingen- en migrantenjongeren tussen 
14 en 18 jaar. Mind-Spring is een inspirerende term 
die staat voor beweging en bloei. 

Doel van het programma:  
de mentale weerbaarheid vanuit hun eigen kracht 
verhogen en hen helpen de toekomst aan te pakken. 
De groep wordt in de eigen taal begeleid door een  
Mind-Spring-trainer, een ervaringsdeskundige en 
een Mind-Spring co-begeleider, een professional uit 
de sociale, medische, onderwijssector,... 

Wenst u meer info over Mind-Spring?  
https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/preventie/mind-spring/
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Wanneer?    

Waar?  

Meer Info? 

Infosessie: woensdag 23 september 2020 15u-16u

Sessies: 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10, 18/11
14u-16u

Petrus & Paulus West Stuiverstraat 108, 8400 Oostende

Katrien Vanhooren, coördinator Mind-Spring W-VL 
Tel: 0471 81 97 16

Ben je vluchteling, asielzoeker of migrant? 
Vraag je je wel eens af: wie ben ik en wie wil ik worden?  Zou je graag wat meer 
nieuwe vrienden maken? Ervaar je vaak stress? Zoek je nog een balans tussen je 
eigen cultuur en de Belgische cultuur?  Weet je niet meteen waar en welke hulp 
je kan krijgen? Kan je je soms moeilijk ontspannen?
Het is heel normaal dat je als jongere met dit soort vragen zit. Mind-Spring 
Junior helpt je graag om op zoek te gaan naar antwoorden.
Mind-Spring Junior is een groepsprogramma. Je komt zes keer samen met 
andere jongeren en krijgt begeleiding van een opgeleide trainer (die zelf 
vluchteling was) en een hulpverlener. Het programma verloopt in jouw taal. 
Pak je toekomst aan met Mind-Spring Junior! 

vertaling naar het Somalisch:

Ma waxaad tahay qaxooti, magangalyo-doon ama soo-haajire?  
Weligaa ma isweydiisaa: yaan ahay iyo yaan doonayaa inaan noqdo?  Ma jeclaan 
lahayd inaad yeelato saaxiibo cusub oo cusub?  Miyaad inta badan la kulantaa 
walaac?  Ma waxaad wali raadineysaa isku dheelitirka dhaqankaaga iyo kan 
Beljamka?  Miyaad isla markiiba garanaynin meesha iyo caawimaadda aad ka heli 
karto?  Mararka qaarkood ma kugu adkaataa inaad nasato?  
Waa caadi in adiga qof dhalinyaro ah aad qabto su'aalaha noocan ah.  Mind-Spring 
Junior waxay ku faraxsan tahay inay kaa caawiso inaad raadiso jawaabo.
Mind-Spring Junior waa barnaamij kooxeed Waxaad la kulantaa lix jeer dhalinyarada 
kale waxaadna kaheleysaa hagitaan tababbar tababbaran (oo isagu laftiisu ahaa 
qaxooti) iyo lataliye.  Barnaamijku waa afkaaga.  
Wax ka qabashada mustaqbalkaaga Maskaxda-Xilliga Jiilaal!




