
 

 

 

 

 

 

 

 

WAAROM 

 

Willen we thuisloosheid bij jongvolwassenen de wereld uit helpen, dan moeten we ook de 

onderliggende oorzaken daarvan aanpakken. Jump ontstond vanuit het collectief Mind The Gap en 

versterkt de structurele preventie daarrond. Het project zet in op vroege interventie bij jongeren 

die het risico lopen thuisloos te worden. 

 

HOE 

 

Jump biedt ontmoetingskansen, materiële hulp, ontspanning en sociale activering. Het aanbod 

is laagdrempelig, informeel en vertrekt vanuit de kracht van de jongeren. We werken vanuit een 

warm engagement van hulpverleners uit verschillende sectoren. Daarnaast spelen vrijwilligers een 

belangrijke rol én nodigen we jongeren uit om te participeren aan het project. Die laatste groep deelt 

hun deskundigheid en engagement met de bezoekers. Er is oog voor de kracht van de buurt en en de 

relatie daarvan tot de bredere samenleving. 

 

Op een hoger niveau werken we samen met de stad Antwerpen aan het vermijden van 

uithuiszetting door preventieve woonbegeleiding aan te bieden. We creëren een stabiele 

huisvesting en opvang die afgestemd is op de noden van jongvolwassenen. Door de 

zorgcontinuïteit en toegankelijkheid binnen de hulpverlening te verhogen, ondersteunen we de 

transitie uit zorg- en detentiesystemen zodat een geleidelijke en continue overgang naar zelfstandig 

leven gegarandeerd is. 

 

WAT 

 

Concreet is Jump een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jongvolwassenen. Elke maandag 

dinsdag en donderdag tussen 14:00 uur en 19:00 uur is de inloop in Kavka Oudaan open. We 

bieden een warme en veilige plek waar iedereen erkenning, kansen en steun krijgt, zichzelf mag zijn 

en zich kan verbinden met anderen, met de samenleving in haar geheel en al haar voorzieningen. 

 

Jongeren die zoeken naar een warme plek om te chillen, iets te eten, te douchen, een computer te 

gebruiken … kunnen die vinden bij het inloophuis. Daarnaast bieden de medewerkers ook een 



luisterend oor. Jump verbindt haar bezoekers met de juiste organisaties en verwijst door als er nood 

is aan intensievere hulp- of zorgverlening. We blijven actief zoeken naar partnerorganisaties die 

begeleiding aanbieden. Momenteel zijn er verschillende partners die op een vrijwillige basis mee in 

het project staan: CAW Antwerpen, Kavka, Betonne Jeugd, begeleidingscentrum Dennenhof 

vzw, Den Engel, jeugdzorg Emmaus, vzw de Touter, Elegast vzw, Future at work (tot en met 

december) en Meermoef. 

 

Via het niet-moeten (het ‘ont-moeten’) zorgt Jump in eerste instantie voor rust en ontspanning bij 

haar bezoekers. Het inloophuis is een omgeving die uitnodigt om op allerlei manieren te 

participeren. Het creëren van succeservaringen staat daarbij centraal. Door in Kavka Oudaan het 

inloophuis te organiseren krijgen de jongeren de kans om op een laagdrempelige manier naar het 

reguliere jeugdwerk door te stromen. 

 

WIE 

Jump richt zich in de eerste plaats tot jongvolwassenen tussen de 17 en 25 jaar oud en in het 

bijzonder op jongeren die in armoede leven, eenzaam zijn, nieuw zijn in België, zorg mijden, 

moeilijk aanhaken bij reguliere hulpverlening, enzovoort. We geloven in de veerkracht en de 

talenten van elke jongvolwassene en bieden hen de nodige kansen en opportuniteiten om 

vertrouwen te winnen en te groeien. Dat alles op hun tempo en binnen de grenzen van hun 

mogelijkheden. 

 

Meer informatie rond Jump is te vinden op: 

www.awayhome.eu/mind-gap-way-home-antwerp 

https://kavka.be/jump-inloophuis-voor-kwetsbare-jongeren/ 

Facebook: JUMP KAVKA Facebookgroep: JUMP Antwerpen 
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