
 

 
COMPOT in Doornzele 

 
 
Vzw Stappen is een begeleidingstehuis in de bijzondere jeugdzorg voor 29 
meisjes tussen 14 en 21 jaar, geplaatst door de jeugdrechter of via de 
vrijwillige hulpverlening. Stappen richt zich vooral op het (her)verbinden van 
de jongere met zijn omgeving, zijn eigen verlangens, zijn school- of 
werktraject… Stappen biedt begeleiding en onderdak op maat. 
Vzw LEJO is een organisatie voor jongeren in een maatschappelijk 
kwetsbare situatie. We maken jongeren sterker, binnen LEJO én binnen de 
samenleving. We verbeteren samen met jongeren hun maatschappelijke 
positie. Voor een toekomst vol kansen. We doen dit binnen jeugdwerk, 

onderwijs, welzijn en op levensdomeinen die voor hen van tel zijn. 
De beide organisaties hebben de voorbije jaren positieve ervaringen opgebouwd in het samen 
begeleiden van jongeren en het  samen werken als organisaties.  
Het gemeenschappelijk doel is in de eerste plaats de jongeren te versterken  
 
LEJO en Stappen organiseren samen het project COMPOT 
Dat is een creatieve, inspirerende plek gevormd door jongeren en vrijwilligers. We doen er een 
aanbod van dagbesteding (Buiten Beeld), time-outwerking en ervaringsgerichte activiteiten voor 
jongeren die moeilijk aansluiting vinden in het reguliere school -en werkcircuit.  
 
De eerste 5 jaar van het project ging Buiten Beeld door in Vinderhoute. Om het project verder te 
kunnen uitbouwen en verhuisden we in september 2016 naar het “oud Klooster” in Doornzele. Een 
grotere locatie waardoor we kunnen groeien en waar we met meerdere partners kunnen 
samenwerken. 
 
We zetten er in op ontmoeting, verbinding, sociaal ondernemerschap en eigenaarschap en willen 
jongeren in beweging krijgen.  
Jongeren nemen engagementen op in verbinding met de buurt, waarbij jongere eigenaarschap en 
trots ervaren en de buurtbewoners geholpen zijn. Als return voor een engagement gaan we op zoek 
naar een win-win-situatie voor jongeren en buurt.  
We zetten ook in op samenwerking met diverse partners die werkzaam zijn in de buurt van 
Doornzele. We willen inzetten op vermaatschappelijking van de zorg waarin jongeren en 
buurtbewoners elkaar kunnen ondersteunen. 
 
Tenslotte willen we samen met de jongeren, vrijwilligers en de buurt het “oud Klooster”, dat jaren 
leeg stond, een zinvolle herbestemming te geven.  
De beide VZW’s namen het klooster in erfpacht en willen het gebouw graag duurzaam en ecologisch 
renoveren zodat het zijn nieuwe maatschappelijke functie kan waarmaken.. Er zijn uiteraard heel wat 
renovatiewerken te doen na de leegstand . Helemaal in de filosofie van het project nemen 
enthousiaste vrijwilligers en ook de jongeren een engagement op bij de renovatie.  
 

 
 
 
 



Een nieuw leven voor het Tuinpaviljoen! 
 
In dit project gaan we het gebouwtje aanpakken  in de tuin. We willen het graag verbouwen tot een 
win-win-winkel - depot - werkplaats , beheerd en gebruikt door de jongeren uit de werking en 
vrijwilligers / buurtbewoners.  

 Met producten uit eigen creatie (appelsap en appels uit de boomgaard, upcycle-meubels, 
maaltijden van voedseloverschotten),  

 Met diensten aan de buurt (verhuisdienst, winkeldienst me de bakfiets, bezoekjes aan een 
oudere met een taartje,…),  

 Met een uitleendienst voor tuinmateriaal (gedeeld gebruik van materiaal en van onze tuin), 

 producten vanuit samenwerking met andere organisaties zoals voedselteams,.... 
Willen we prikkelend en uitnodigend zijn om jongeren opnieuw in beweging te krijgen, als eerste 
stap in hun herstel. In ruil voor de dienst kan er betaald worden met een vrije bijdrage of met een 
dienst in omgekeerde richting. 
 
Met de fianciële steun van de Nationale Loterij en Cera-foundation gaan we op deze plek een 'open 
huis' bouwen met de buurt en in de buurt Doornzele, en geven we maatschappelijk kwetsbare 
jongeren een kans om opnieuw aansluiting te vinden met de maatschappij. We willen een 
gemeenschapsvormend project zijn dat mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie en de 
lokale gemeenschap samenbrengt en samen dingen laat ondernemen en vormgeven. 
 
Met de steun van Provicie Oost-Vlaanderen voorzien we zonnepanelen voor de werking en de school. 
Daarnaast gaan we een laadpaal plaatsen voor auto’s en fietsen. Hierdoor zijn we een energie-
ambasadeur binnen de provincie en maken we zichtbaar wat allemaal  mogelijk is met zonne-
energie. We vergroten deze zichtbaarheid met een interactief bord. 

 
Voor de verbouwing werken we samen met Compaan en met het Houtboerke - Gedimat De 
Groote. 
Compaan is een Oost-Vlaamse organisatie die o.a. brugprojecten begeleidt in samenwerking met het 
deeltijds onderwijs.  Motiveren, trainen van arbeidshouding en succeservaringen opdoen staan 
centraal. Een brugproject geeft jongeren een begeleide werkervaring waarbij zij deeltijds naar school 
gaan en deeltijds werken. In dit project betekend dit dat de jongeren samen met een werkleider de 
nodige infrastructurele werken uitvoeren in COMPOT. 
Het Houtboerke is een groothandel in bouwmaterialen. Op amper 4 km van onze werking zijn we 
bijna buren. Ze willen graag dit project ondersteunen met kwalitatieve bouwmaterialen. Enerzijds 
omdat ze als bedrijf geloven in Compot, waar we kansen geven aan maatschappelijk kwetsbare 
jongeren. Anderzijds vinden ze de samenwerking tussen onderwijs, het bedrijfsleven en  COMPOT 
een grote meerwaarde voor alle partners in dit project. 

 
We zetten dus in op verantwoord omgaan met energie, duurzame ecologie en sociaal 
ondernemerschap met de buurt waarin ze leven. Alle acties zijn doordrongen van deze principes en 
de houding van vrijwilligers en medewerkers straalt dit uit. 



 
 
 
 
 
 
 
Een aantal sfeerbeelden: 
 
 
Met de medewerking en steun van: 
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