DAGELIJKS BESTUUR
WAT WIL OLIV vzw?
- ondersteuning, feed-back bieden
(zowel wat betreft regelgeving als op
menselijk vlak) aan de voogden bij
het vervullen van hun opdracht en
het zoeken naar ontwikkelings
kansen voor hun pupil.
- (ook financiële) steun bieden aan
voogden die hun ex-pupillen na
diens 18de levensjaar blijven begeleiden.
- een aanspreekpunt zijn in de relatie tussen de zelfstandige voogd en
de bevoegde lokale overheden, verenigingen en instanties.
- de belangen van de pupillen behartigen naar de publieke opinie in
Limburg en omstreken toe.
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Overleg Limburgse, VlaamsBrabantse en Brusselse
voogden van niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen

WIE ZIJN WIJ?
OLIV is een feitelijke vereniging van vrijwilligers uit Limburg, Vlaams Brabant en
Brussel, die door de Minister van Justitie
erkend werden als voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen
(NBMV). Mede onder impuls van de
dienst Voogdij werd OLIV opgericht vanuit de behoefte van een aantal Limburgse
voogden enerzijds om kennis, ervaring en
contacten te delen en anderzijds om hun
belangen en uiteindelijk die van hun pupillen gezamenlijk te behartigen naar lokale overheden en andere instanties toe.
Als één van de voogdenverenigingen
tracht OLIV vzw ook op regionaal en federaal vlak de positie van de NBMV te
verbeteren.

WAT DOEN VOOGDEN NBMV?
De voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen moeten ten allen tijde
opkomen voor de belangen van hun pupil,
en dit in elk levensdomein. Meer specifiek
zal de voogd onder meer:
-

de pupil vertegenwoordigen bij alle
rechtshandelingen, o.m. bij de procedures inzake verblijf, bij gerechtelijke procedures, bij opmaak van
contracten, enz…;

WAAROM?
-

-

-

bijstand vragen aan een advocaat;
zorg dragen voor onderwijs, psychologische bijstand en medische
verzorging;
zorg dragen voor passende huisvesting;
erover waken dat de politieke, filosofische en religieuze overtuiging
van de pupil in acht wordt genomen;
familieleden opsporen;
een duurzame oplossing zoeken;
de goederen van de pupil beheren;
maatregelen nemen opdat overheden daadwerkelijk die hulp verleent waarop de pupil recht heeft.

De voogd is onafhankelijk en bepaalt binnen het wettelijke kader zelf de wijze
waarop hij zijn of haar opdracht uitvoert,
dit in samenspraak met diverse instanties
waarmee de pupil in aanraking komt zoals
o.m. opvangcentra, scholen, OCMW’s,
Comité Bijzondere Jeugdbijstand, enz…
De voogd rapporteert het verloop van de
voogdij aan de dienst Voogdij en aan de
plaatselijke vrederechter.
OLIV vzw stimuleert de voogden om hun
pupillen, ook na hun 18de verjaardag te
blijven begeleiden.

Omdat NBMV’s geen rechtshandelingen
kunnen stellen heeft F.O.D. Justitie de
dienst Voogdij in het leven geroepen, die
een beroep doet op zowel beroepsvoogden
als vrijwilligers. Niet alleen het verblijf in
een vreemd land zonder ouders of familie
maar vooral de onzekerheid over hun toekomst in België maken deze kinderen
kwetsbaar. Komt daarbij dat in het huidige maatschappelijk klimaat nieuwkomers
op weinig begrip kunnen rekenen. Begeleiding van deze jongeren in hun ontwikkeling naar verantwoordelijke volwassenen met rechten maar ook plichten is een
noodzaak. De Limburgse en Vlaams Brabantse voogden willen deze jongeren, die
niet kunnen terugkeren naar hun moederland, kansen tonen met het oog op hun
invoegen in de samenleving.

HOE WERKT OLIV?
OLIV houdt maandelijks overleg, waar
kennis en ervaring worden gedeeld, eventueel in aanwezigheid van een deskundige.
Daarnaast trachten we met enkele concrete en haalbare initiatieven de NBMV en
hun voogd te steunen. Tenslotte is OLIV
aanwezig in diverse, ook sublokale overlegstructuren.

