Woord vooraf
Beste partner, medewerker, geïnteresseerde, allen,

Het pluralistisch samenwerkingsverband huis van het
Kind Gent bestaat reeds 6 maanden. Dankzij het
enthousiasme en engagement van de verschillende
partners, konden we in die korte tijd bouwen aan de
fundamenten van een aantal waardevolle acties; zoals
de opstart van een ontmoetingsplek in de
bloemekenswijk, de uitbouw van een project voor
kwetsbare zwangeren, etc. In deze nieuwsbrief belichten
we dan ook kort de huidige stand van zaken over deze
acties.
Daarnaast blikken we terug op een fijne, maar regenachtige bezoekronde op de fiets en de
schitterende initiatieven tijdens de week van de opvoeding.
Ik hoop er verder samen met jullie iets moois van te maken!
Resul Tapmaz

- Schepen Welzijn , Gelijke Kansen , Gezondheid en Sport
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De prioriteiten vertaald naar acties:
Met het samenwerkingsverband Huis van het Kind Gent werd beslist de handen in elkaar te
slaan om een aantal prioriteiten aan te pakken. Dankzij de motivatie en steun van de
verschillende

partners

is

dit

wat

we

reeds

verwezenlijkten:

- ' Kwetsbaar Zwanger in Gent': Een brainstormvoormiddag bracht enerzijds een aantal
drempels in beeld waarop kwetsbare zwangeren botsen, maar dacht anderzijds ook na over
concrete

oplossingen.

Deze

concrete

oplossingen

werden

meegenomen

in

een

projectaanvraag bij Intereg 5 Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen. De quick-wins worden op
volgende overlegmomenten terug onder de loep genomen en opgenomen door partners in
de

praktijk

die

zich

hiervoor

willen

inzetten.

- Werkgroep ontmoeting: De werkgroep ontmoeting staat in voor de uitbouw en
ontwikkeling van een ontmoetingsplek op de Bloemekenswijk. Daarnaast gaan de leden op
zoek naar afstemming rond het thema ontmoeten met als resultaat: een ontleningsplatform,
een

lerend

netwerk

en

de

eerste

bouwstenen

voor

een

brochure.

- Werkgroep onthaal: De werkgroep onthaal leverde reeds de eerste elementen aan om een
visie op te bouwen rond onthaal en doorverwijzing binnen de verschillende partners van Huis
van

het

Vragen of interesse om deel te nemen? diete.glas@stad.gent

Kind.

ZOMERKLAS
In het kader van het project Kinderarmoede van het OCMW Gent krijgt het Inloopteam
Reddie Teddy een subsidie om ‘zomerklassen’ te organiseren op verschillende plaatsen
in Gent.
De zomerklassen staan dit jaar gepland in de week van 13 juli en in de week van 17
aurgustus. Naast de wijk Nieuw Gent, gaan de zomerklassen deze keer ook door in de
wijken Brugse Poort, Ledeberg en Muide.
Hiervoor werken we samen met de Sloep, het consultatiebureau van Ledeberg en het
inloopteam Bevrijdingslaan Kind en Preventie.
Een zomerklas richt zich op kinderen, uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen, die in
september 2015 de overgang maken van de kleuterklas naar het eerste leerjaar. Al
spelenderwijs wordt er geoefend in fijne motoriek, reken- en taalbegrippen, begrijpen
van opdrachten… Bedoeling is om de aangeleerde vaardigheden uit de kleuterklas
verder te oefenen tijdens de zomervakantie, niet zozeer om nieuwe vaardigheden aan
te leren.
De

begeleiding

van

deze

zomerklassen

gebeurt

door

vrijwilligers

(leerkrachten/studenten). Momenteel zoeken we nog 1 vrijwilliger voor de week van
17 augustus voor de wijk Muide. Alle andere vrijwilligers zijn gevonden.
Voor de toeleiding werken we vooral samen met de inloopteams en met de
brugfiguren van de scholen uit de buurt.
Meer

info

over

de

zomerklas

bij

Ellen

Buysse

op

09

268

41

10

of

op

ellen.buysse@bondmoyson.be

Terugblik op Week van de Opvoeding
Bedankt aan de verschillende partnerorganisaties die Week van de Opvoeding deden leven
in de buurt!
Spelotheek Speelvogel werkte twee weken lang rond het thema Opvoeden in je Buurt.

Super! Ook De SLOEP stelde de deuren op voor jong en oud om mee te sporten. En ben je
benieuwd hoe het er in Zwijnaarde uitzag? Kijk hier snel naar een paar foto's:

Fietstocht Huis van het Kind
Op 05/05/2015 stelden drie organisaties hun deuren open en hun werk voor.
Verschillende medewerkers van Huis van het Kind leerden elkaar en hun werk zo beter
kennen. Wegens succes, gaan we er nog eens voor! En dat op 29/09/2015 van 9.00
tot 12.00. Heb jij zin om de deuren te openen van jouw organisatie of om mee te
fietsen? Laat iets weten op diete.glas@stad.gent.

Gezocht: geïnteresseerd en gemotiveerd volk!
Heb je interesse om na te denken over afstemming en het creëren van ontmoeting binnen
Huis van het Kind Gent? Wil je mee bouwen aan een vlot en efficiënt onthaal &
doorverwijsbeleid? Ben je bereid de drempels voor kwetsbare zwangeren in Gent weg te

werken? Werk je met vrijwilligers en wil je die expertise delen en vermenigvuldigen? ...

Aarzel dan niet, stuur een mailtje naar diete.glas@stad.gent.

't Appartement; een ontmoetingsplek in de Bloemekenswijk
Vanaf september start de werkgroep met ontmoeting binnen Huis van het Kind Gent
met een een maandelijks ontmoetingsmoment op de Bloemekenswijk - Fransisco
Ferrerlaan, Gent. Om ouders en kinderen zo optimaal mogelijk te ontvangen zijn we
echter nog op zoek naar materiaal om de plek aan te kleden.

Voor een wisselcollectie van speelgoed kunnen we rekenen op de ondersteuning van
VZW Jong. Maar een aantal grotere permanente elementen ontbreken nog.
Kan jij ons eventueel helpen aan:
- grote afwasbare speelmatten
- een lees/zithoekje voor kinderen
- grote afwasbare kussens/zitzakken
- materiaal voor een verschoonhoekje: tafel, kussen, ...
- ...
Indien ja, laat iets weten op diete.glas@stad.gent.

Bots jij tijdens het contact met cliënten op onvolkomendheden in het beleid, tekorten in de
dienstverlening of andere problemen? Signaleer dit via diete.glas@gent.be. Er wordt op
basis van jouw signaal, na analyse, een verbeter advies opgesteld waar van de uitvoering
wordt opgevolgd.

Meer info: http://www.beleidssignalen.be/praktijk.php

Volg de verslagen op de voet

HUIS VAN HET KIND GENT
E: diete.glas@stad.gent of els.devos@stad.gent
T: 0471/40 99 47

V.U.: Paul Teerlinck - Stadssecretaris Gent
Wens je deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen, mail dan naar diete.glas@stad.gent

