
Op zondag 8 maart vertrekken we op een regenachtige zondagnamiddag richting 

Slovenië waar we zullen deelnemen aan het PUM-O, project for young adults. Het 
project is ontstaan uit de behoefte van een aantal organisaties: jeugdstraatwerkers, 
culturele en sociale organisaties, lokale autoriteiten, werkgevers en scholen. Ze 

werken samen om een individueel traject uit te stippelen voor jongeren die hun 
middelbare studies niet afgemaakt hebben.  

 

De vlucht duurt slechts één uur 40 minuten en bij aankomst schijnt de zon. We 
nemen een shuttle busje richting hotel en worden heel vriendelijk ontvangen in het 
Urban Hotel, op een paar minuten van het centrum gelegen. Het is nog vroeg voor 

het avondeten dus besluiten we de stad wat te verkennen. Het eerste wat ons opvalt 
is het autovrije centrum. De autovrije zone van Ljulbjana is al 15 jaar aan het 

groeien en beslaat ondertussen 20 voetbalvelden. Hier zijn fietsers, voetgangers en 
openbaar vervoer de baas. Door 
deze stadstransformatie is het 

aangenaam wandelen in de brede 
en opvallend nette straten. 
Ljubljana werd voor deze 

inspanningen ook beloond door de 
Europese Commissie. Het werd de 
eerste Oost-Europese Green 

Capital of Europe.  

Wat ons ook opvalt is dat de 

huizen in Ljubljana heel kleurrijk 
zijn. De kleuren wit, oranje en 
rood vind je hier vooral veel.  

Wist je trouwens dat de meterkast 

bij de meeste huizen buiten hangt 
in Slovenië ? Heel praktisch, want 
dan hoeft de elektricien niet steeds 

je huis binnen te komen.  

 

 

 

 

 

Op onze eerste avond besluiten we om de traditionele Sloveense keuken uit te testen 
en op aanraden van de vriendelijke receptionist gaan we naar restaurant Figovec, 
genaamd naar een bekende dichter.  

Aangezien de gerechten hoofdzakelijk in het 

Sloveens beschreven zijn, is het niet makkelijk 
kiezen. Collega Marc kiest uiteindelijk voor een 
soort schnitzel met ham en een kaassaus 

erbovenop, ikzelf voor een typisch Sloveens 
gerecht:  Kranjska. Lekker, maar heel zwaar, na 
een half bord hebben we beiden genoeg en de 

volgende avonden zullen we voor een lichtere 
keuken gaan.  



 

 

 

Op maandag zijn we vrij en verkennen we de stad. We gaan oa langs steile straatjes 
naar het City Castle, we wandelen langs de rivier en door het uitgestrekte Tivoli 

park.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag 10 maart worden we om 9 u verwacht in Education Centre Geoss, op 15 
minuten wandelen van het stadscentrum. Bij aankomst 

worden we hartelijk ontvangen door Ana en Emilio, een 
Sloveen van Argentijnse afkomst. Het gebouw heeft meer 
weg van een scoutslokaal dan van een school.  Een aantal 

jongeren hangen in de zetel, ander zijn “Enka” (Uno) aan 
het spelen. Emilio legt ons uit dat het centrum eerder dienst 
doet als opvangcentrum voor jongeren met een 

problematische achtergrond (drugs, alcohol, psychische 
problemen, …). In deze fase bieden de begeleiders eerder 
een luisterend oor en proberen na te gaan welke optie het 

best past bij elke jongere; verder studeren of gaan werken 
? De jongeren krijgen een beperkte uitkering voor elk uur 
dat ze in het centrum aanwezig zijn. De leeftijd gaat van 15 

tot 25 jaar. We maken kennis met Mark en Nika.   

 



Mark 17 jaar, had een paar slechte ervaringen op school en aardt 

niet in het traditionele systeem. Hij wil graag iets met talen doen, 
misschien vertaler, zegt hij. Hij leert Japans in 
zijn eentje en samen met Emilio wordt er voor 

hem gezocht naar een betaalbare cursus Japans.   

Nika, mama van een zoontje van 3 jaar, is 25 
jaar. Zij maakte haar middelbare studies niet af, 
heeft al allerlei jobs gedaan en wil nu toch haar 

diploma halen om zo een betere job te vinden.  

 

 

 

Op dag 1 geven we een introductieles Frans, de jongeren werken 
enthousiast mee. We hebben ook cuberdons bij, een typische 

Gentse specialiteit. 
Hier zijn de jongeren 
heel blij mee.  

Op dag 2 geven we 

dan een 
introductieles 
Spaans, ook deze les 

kent heel wat succes. 
Bij het vertrek gaan 
we rond met een 

doos wafels van Jules 
Destroopere. Ook dit 
wordt heel erg 

geapprecieerd.  

 

 



Op dag 3 nemen we de trein naar Litija. Onderweg genieten we van het landschap; 

rivieren, bossen, bergen. In Litija maken we kennis met Enisa, Tinka, Monica, 
Sabina, Dalibor, Lara, … Allemaal vrouwen en mannen die laaggeschoold zijn en 
daardoor moeilijk aan een 

job geraken. Gedurende 8 
maanden komen ze naar het 
centrum waar ze proberen 

creatieve projecten op te 
zetten. Ook hier geven we 
een basisles Frans, dit 

verloopt een stuk moeizamer 
dan de eerste dag. Hier 

ondervinden we dat een 
vreemde taal leren niet 
evident is.  

 

We maken kennis met Sandra die de administratieve ondersteuning doet voor al 
deze projecten en de aanvraag ervan. Sandra is niet helemaal akkoord met het 
systeem: ze legt ons uit dat werklozen die bij hen een programma volgen, bijna 

evenveel uitkering krijgen dan/als iemand die het minimumloon ontvangt.  



Bij het vertrek krijgen we een paar relatiegeschenken met het logo van het centrum. 

Zelf gaan we rond met een doos Belgische pralines.  

 

 

  

Deze tweede mobiliteit in 
het kader van het project 

“Glans met tweede kans”-
project was heel geslaagd. 
Op naar de volgende 

mobiliteit. 

  

 

 

 

Hilde Meersman 

Marc Vermeylen PCVO Het Perspectief - Gent 

 

Deze mobiliteit maakt deel uit van het project 2019-1-BE02-KA104-060087 dat mogelijk 

gemaakt werd door een KA1 subsidie. 

 


