AMINA
Vrouw van 44 jaar, woont samen met haar man en dochter van 12 jaar

Wie is ze?
Amina kwam in 2008 uit Marokko alleen naar België, waar zij een gezin
stichtte. Ze werkte vier jaar als poetsmedewerker, maar werd ziek door
angstsymptomen, depressieve en fysieke klachten ten gevolge van stress.
Hiervoor ging zij in begeleiding. Daarnaast kwam ze bij CAD De Werklijn
terecht via de Werkwinkel. Ze wou graag zinvol bezig zijn, zich beter voelen,
en haar gezin financieel mee ondersteunen. Daarom startte ze het
groepstraject bij De Salto. De arbeidstraining bestond uit het aanleren van poetstechnieken en
vrijwilligerswerk als logistiek medewerker bij de voorziening voor bijzondere jeugdzorg Espero en het
kinderdagverblijf Kiekeboe. Initieel hoopte zij op een functie in de verkoop of als onthaalmedewerker,
maar via De Salto heroriënteerde zij zich. Amina kreeg na een maand vrijwilligerswerk een
vervangingscontract als logistiek medewerker bij het kinderdagverblijf. Zij ging ook lessen Nederlands
volgen. Nu is Amina een fiere kinderbegeleidster met een voltijds contract. Binnenkort zal zij de
opleiding tot kinderbegeleider bij CVO Brussel volgen. Amina en de coach van De Salto onderhouden
voorlopig hun warm contact. Deze nazorg doet haar goed. Ze spreekt veelvuldig haar eindeloze
dankbaarheid uit. De Salto was Amina’s reddingsboei in tijden van hoge nood.

Op zoek naar
o
o
o
o
o

Sociaal contact
Mentale steun
Hulp bij de Nederlandstalige administratie
Re-activatie en re-oriëntatie op professioneel vlak
Een job op langere termijn, aangepast aan haar situatie

Geen boodschap aan
o
o

Loze beloftes
Continue doorverwijzingen zonder een duidelijk doel in de begeleiding

Nood aan
o
o
o
o
o

Perspectief
Vangnet
Zich begrepen voelen
Een duwtje in de rug
Intensieve en oplossingsgerichte begeleiding

Karakteristieken
o
o
o
o
o
o

Spreekt Frans, Arabisch, Berbers, en leert Nederlands
Is sociaal ingesteld en empathisch
Kan/durft moeilijk ‘nee’ zeggen
Heeft sterke emoties
Voelt zich vaak onbegrepen
Is een heel dankbaar persoon
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