Kinderarmoedefonds

Geselecteerde projecten oproep 2014, 2015 en 2017
‘Uitsluiting uitsluiten en ontwikkeling omarmen’
Het Kinderarmoedefonds investeert in innovatieve projecten waar lokale besturen, mensen in
armoede, verenigingen, scholen, en wetenschappers samenwerken:
Felies vzw - Antwerpen
Met dit initiatief willen we, als organisatie van gezins- en groepsopvang, de
ervaringsdeskundigheid van kansarme/kwetsbare moeders benutten door deze moeders stage te
laten lopen bij een groepsopvang ( samenwerkende onthaalouders ) van Felies tijdens hun
opleiding tot kinderbegeleider, waardoor ze nuttige, leerzame en praktische werkervaring op
kunnen doen. Daarnaast willen we samen met hen werken rond ouderparticipatie in de opvang.
Julie Willaert, Verantwoordelijke sociale functie
julie.willaert@felies.be
Elke Verdoodt, Directeur
elke.verdoodt@felies.be

Vrienden van het Huizeke te Brussel
Een tandem van een ervaringsdeskundige in armoede en een maatschappelijk werker zijn
aanwezig aan de schoolpoort van Sint-Joris om de drempel tussen ouders met kinderen in
armoede en de eerstelijnshulpverlenging zo klein mogelijk te maken. Zo worden kinderen met
migratieachtergrond vaak ingezet om te tolken voor hun ouders en hen te begeleiden naar de
hulpverlening. Dit project ontlast deze kinderen van hun opdracht.
Kristien Raemdonck, Coördinator Vrienden van het Huizeke
kris.raemdonck@cawbrussel.be
Ann Millis, Buurtwerkster Vrienden van het Huizeke
ann@vrienden-huizeke@.be

Aprèstoe vzw - Brussel
Vzw Aprèstoe is een dienst begeleid wonen voor vrouwen en kinderen die zich tot doel stelt
vrouwen en kinderen te ondersteunen, na hun vertrek uit de vrouwenopvanghuizen, om de
overstap van het verblijf in het onthaalhuis naar het autonoom worden te vergemakkelijken. Wij
bieden een integrale begeleiding op maat en leggen de nadruk op opvoedingsondersteuning en
de verbinding met een sociaal netwerk in de buurt. Vorig jaar hebben we 20 vrouwen en 28
kinderen begeleid.
Sarah Vanempten, Coordinatrice - begeleider
asblaprestoevzw@gmail.com

OCMW - Genk
We stellen vast dat er veel gezinnen zijn die in precaire omstandigheden leven en dat we niet
iedereen bereiken. Naar analogie van het model 'integrale gezinsondersteuning' willen we een
Op'stap-medewerker koppelen aan de expert kinderrechten van de Sociale Dienst om gezinnen
intensief te begeleiden en het bereik van kwetsbare gezinnen te vergroten. We willen een
Op'stap-team uitbouwen dat ook een pro-actief aanspreekpunt zal zijn voor partners.
Lien Vandyck, Stafmedewerker Sociale Dienst
lien.vandyck@ocmwgenk.be

Stad Gent
Kwetsbare ouders die gebruik maken van onze kinderopvang krijgen een traject op maat
aangeboden om via een erkende opleiding door te stromen naar reguliere tewerkstelling bij onze
Dienst kinderopvang of breder in de sector. We vertrekken van de ervaringsdeskundigheid van
de ouder om hem via de weg van ouderparticipatie, met de ondersteuning van een individuele
coach, via een erkende opleiding te laten uitstromen naar een duurzame tewerkstelling.
Bjorn Martens, Coördinator projecten Dienst Kinderopvang
bjorn.martens@stad.gent

Huis van het Kind en Buurtwerk ‘t Lampeke in Leuven
Dit zijn twee interessante projecten gericht op zwangerschapsbegeleiding en jonge kinderen van
kansarme gezinnen.
Er wordt ingezet op het belang van brugfiguren in de samenwerking met kansarme gezinnen en
ook gefocust op de zwangerschapsbegeleiding van deze laatsten.
Murielle Mattelaer, Coördinator Huis van het Kind Leuven vzw
info@huisvanhetkindleuven.be
Lieven Verlinde, Adjunct-coördinator – beleidsmedewerker Buurtwerk ’t Lampeke vzw
lieven@lampeke.be

Go-team van het Sociaal Huis Mechelen
Het Mechelse GO-team pakt kinderarmoede op een eigen, vernieuwende manier aan. GO staat
voor Gezinsondersteuning. Vijf ervaren maatschappelijk assistenten van het Sociaal Huis
begeleiden op een intensieve manier gezinnen met kinderen die in de meest schrijnende
omstandigheden wonen, in samenwerking met de afdeling jeugd- en gezinsgebonden politiezorg
van de Mechelse politie, lagere scholen en Kind en Gezin. Vernieuwend is de samenwerking
tussen deze niet voor de hand liggende partijen, waarbij het Sociaal Huis het voortouw neemt.
Jan Bal, Secretaris Sociaal Huis, Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen
jan.bal@sociaalhuismechelen.be
Peggy Bischop, Lokale politie Mechelen-Vilvoorde
peggy.bischop@pzmewi.be
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Regioteam Kind en Gezin - Menen
Structurele uitbouw van een perinataal aanbod voor kwetsbare zwangeren in Menen bestaande
uit psychosociale, medische, materiële, administratieve ondersteuning. Zwangeren worden zo
vroeg mogelijk gedetecteerd en door een vaste coach/vertrouwensfiguur (verpleegkundige)
begeleid, van voor de bevalling tot de leeftijd van min. 6 maand. We streven naar continuïteit,
maximale doorverwijzingen naar de reguliere hulpverlening en naar een zo goed mogelijke start
van de baby in het leven.
Kathleen Watteyn, Regioverantwoordelijke Kind en Gezin
kathleen.watteyn@kindengezin.be

‘d'n opvang, oudercrèche. CKG Kapoentje vzw’ Oostende
Laagdrempelige kinderopvang voor en met ouders in armoede die tewerkgesteld en opgeleid
worden tot kinderverzorgsters
Patrick Blondé, Directeur CKG Kapoentje vzw
Patrick.blonde@ckgkapoentje.be

OCMW Sint-Truiden
Wij werken vanuit een individuele en integrale gezinsbenadering. Op basis van een individuele
begeleiding, over de diverse levensdomeinen heen, werken wij vanuit een vertrouwensrelatie
vanaf de zwangerschapsperiode of geboorte met respect voor het tempo van het gezin. Een
outreachend werker gaat op huisbezoek bij de gezinnen om hen te ondersteunen uitgaande van
de kracht van de gezinnen zelf. Samen gaan ze op weg naar duurzame
oplossingen/hulpverleningstrajecten en dit wordt zeer breed ingevuld.
Liese Peters, Coördinator kinderarmoede/Huis van het Kind
liese.peters@ocmw-st-truiden.be
Martine Wauters, Hoofd Sociale Zaken
Martine.wauters@ocmw-st-truiden.be

‘Omdat elk gezin telt!’ OCMW Vilvoorde
Integrale gezins- en opvoedingsondersteuning via individuele begeleiding van gezinnen in
armoede door een gezinscoach en de organisatie van collectieve activiteiten voor deze gezinnen
binnen het kader van het Huis van het Kind.
Lode Peeters, Secretaris OCMW Vilvoorde
lode.peeters@ocmwvilvoorde.be
Soetkin Loyez, Gezinscoach OCMW Vilvoorde
soetkin.loyez@ocmwvilvoorde.be
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