am, Huizen
Kennismaken met het inloopte

der Gezinnen

Ouders maken ke
nnis

met de buitensch
oolse opvang

Kinderen en ouders staan niet passief in de samenleving. Ook in hun buurt
hebben zij recht om actief deel te nemen en vorm te geven aan de lokale samenleving.
Welzijns-, vrijetijdsorganisaties en scholen zijn hierin belangrijke schakels. KIDDO trok op
een zonnige voormiddag naar de Brusselse wijk Kuregem (Anderlecht) om samen met
ouders en professionelen een buurtwandeling te maken.

Op visite

Ouders maken kennis met de buurt

I

n Kuregem werken de buitenschoolse opvang,
vrijetijds- en welzijnsorganisaties en scholen samen
om een grootschalige buurtwandeling voor ouders
te organiseren. De verschillende organisaties en scholen
hebben zo veel mogelijk ouders aangesproken om deel
te nemen aan deze wandeling. Er zijn vier verschillende
routes gepland waar een 40-tal ouders en een 10-tal
professionelen aan deelnemen. Sommige moeders hebben hun kind mee in de kinderwagen. Op de vier verschillende startpunten (een school, een kinderdagverblijf, een
buitenschoolse opvang en een inloopteam) worden de
ouders in verschillende talen verwelkomd met koffie, fruit
en versnaperingen. Na een uitgebreide kennismaking,
krijgen de deelnemers een kaart met de contactgegevens
van alle organisaties waar we op visite zullen gaan.

Wandelen volgens een concept
De opzet is een drie uur durende wandeling met verschil-
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lende haltes. Bij elke halte is er tijd voor een bezoek en
een babbel. Wij starten bij de school Voorzienigheid en
maken er kennis met de CLB- en de bredeschoolwerking. Daarna stappen we verder naar de buitenschoolse
opvang KIK. Onderweg vertelt Ina Vanrijkel, coördinator
van KIK, hoe deze wandeling tot stand kwam. ‘Onze
buitenschoolse opvang werkt aan “nest en web”. Met
“nest” zorgen we ervoor dat onze opvang aan elk kind
de nodige veiligheid en geborgenheid biedt. “Web” wil
zeggen dat we kinderen en ouders willen toeleiden naar
de verschillende mogelijkheden voor activiteiten in de
buurt. Op die manier kan de buitenschoolse opvang bijdragen aan de sociale cohesie van de buurt. In dat kader
werken we al enkele jaren met een lokale stuurgroep van
verschillende welzijns-, vrijetijdsorganisaties en scholen.
Dankzij middelen van Jongerenwelzijn groeide uit die
stuurgroep het project “Waar buitenschoolse opvang en
opvoedingsondersteuning elkaar ontmoeten”.

Tekst: Katrien Van Laere• Foto's: Caroline Boudry

Samen in het
centrum Beelden
storm

ala
Spelotheek Wal

We stelden immers vast dat ouders fysieke en psychologische drempels ervaren om hun buurt met al haar verschillende pleinen en hoeken te verkennen. Veel jonge gezinnen
weten niet wat de buurt hun kan bieden.’
Sigrid Arents, coördinator van het inloopteam Huis der
Gezinnen, beaamt dit: ‘We gaan er vaak van uit dat ouders
de buurt kennen omdat ze er wonen. Niets is minder waar.
Ouders kennen niet altijd het activiteitenaanbod in de
buurt. Er is een groot verschil tussen een folder lezen en
een organisatie echt bezoeken. Vandaar de buurtwandeling.

Elkaar warm houden
En het werkt. Aangekomen bij KIK legt Charazade, moeder
van Marwa en Assia, de andere ouders uit wat buitenschoolse opvang precies inhoudt: ‘De kinderen doen er leuke activiteiten en voelen zich vooral goed en op het gemak
na school. Ze kunnen er huiswerk maken. Een mogelijkheid
die ik als ouder thuis niet altijd heb.’ De anderen luisteren
aandachtig, ouders en begeleiders nemen ruim de tijd om
elkaar te helpen met de vertaling van de gesprekken in
verschillende talen. Dan komen de vragen en bedenkingen,
zoals de wachtlijsten voor scholen, de openingsuren van
de opvang, enzovoort.
Dat ouders ervaringen en vragen met elkaar delen, sluit
mooi aan bij een andere doelstelling van deze wandeling.
Ina Vanrijkel: ‘Met deze wandeling willen we ouders niet
alleen actiever verbinden met de buurt, we willen hen
ook ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen. Het
uitgangspunt is dat ouders elkaar warm kunnen maken
voor het bestaande aanbod, maar ook dat ze elkaar beter
leren kennen.’
Het gaat dus om kennismaken met buurtorganisaties en

met elkaar. En ook dát werkt. We stappen verder naar
kinderdagverblijf Elmer Zuid en daarna naar het inloopteam Huis der Gezinnen. Daar kun je terecht voor onder
meer kooklessen en praatgroepen voor moeders en vaders.
Even later springen we binnen bij de vrijetijdsorganisatie
Buurtsport en spelotheek Walala waar ouders speelgoed
en gezelschapsspelen kunnen ontlenen. Veel ouders
reageren verwonderd wanneer ze vernemen dat je hier
ook verjaardagsfeestjes kunt organiseren. Nadien stoppen
we ook even bij Samenlevingsopbouw, een organisatie
die mensen ondersteunt in huisvesting, het Wijkgezondheidscentrum, de school Kameleon, de laagdrempelige
computerateliers van Kureghemnet en de tewerkstellingsorganisatie Kurasaw.

Op zoek naar
Bij elk bezoek bespreken de ouders spontaan met elkaar
de verschillende mogelijkheden op vlak van kinderopvang,
onderwijs, vrije tijd, tewerkstelling, gezondheid en sport.

Hoe organiseer je een
buurtwandeling?
Om een buurtwandeling te organiseren en zo veel mogelijk
ouders en buurtbewoners te bereiken, is het essentieel dat
de verschillende voorzieningen en scholen regelmatig overleg plegen. Hoe groter het netwerk, hoe beter het bereik.
Een netwerk functioneert pas als alle partners ondanks de
verschillende doelstellingen zich inzetten voor een gemeenschappelijk project. Voorbeeld: instaan voor het welzijn
en de betrokkenheid van kinderen en families in de lokale
samenleving.

>
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Het wijkgezondheidscentrum

‘Er is een groot verschil tussen
een folder lezen en een
organisatie echt bezoeken.’

Veva De Groote, de pedagogisch verantwoordelijke van
de buitenschoolse opvang KIK, spitst haar oren. ‘Wat mij
vooral boeit is de manier waarop ouders deze wandeling
beleven. De betekenis die zij aan deze wandeling geven,
kan anders zijn dan wat wij in gedachten hadden.’
Hanane is meegekomen met haar schoonzus: ‘Ik wist eigenlijk niet wat ik moest verwachten van deze wandeling.
Thuis ben ik vaak alleen met de kinderen en omdat het
vandaag mooi weer is, had ik zin om met mijn kind mee
te wandelen. Nu ben ik wel nieuwsgierig geworden naar
de scholen die we bezocht hebben. Al is het met de lange
wachtlijsten in Brussel niet evident om je kind in de school
van jouw keuze in te schrijven.’ Blessing heeft een zoontje
van 21 maanden maar onthoudt van deze wandeling ook
informatie voor zichzelf: ‘Ik ben hier via het kinderdagverblijf en kende Buurtsport nog niet goed. Het filmpje toonde
dat er ook sport voor volwassenen wordt georganiseerd.
Dat lijkt me wel een leuk idee, ik zou graag aerobic doen
voor mijn gezondheid.’
Tijdens de wandeling maken de ouders ook kennis met
de Nederlandstalige scholen en kinderopvang in de wijk.
(In Brussel kunnen ouders kiezen tussen Nederlandstalige
en Franstalige organisaties, red.) Verschillende ouders die
Nederlands niet als thuistaal hebben, vertellen elkaar over
het belang van Nederlands leren op een speelse manier.
Esperan, vader van twee kinderen, verduidelijkt: ‘Ik vind
het heel belangrijk dat mijn kinderen verschillende talen
kunnen leren. Het was meester Lieven van de school van
mijn dochter die me uitnodigde voor deze wandeling. Het
komt goed uit, want ik was voor mijn jongste zoon nog
op zoek naar een goed kinderdagverblijf en een school in
de buurt waar hij ook Nederlands kan leren. Nu zie ik alle
mogelijkheden.’ Ook Samira, Dounia en Hanan, drie moeders en vriendinnen, benadrukken dat ze op zoek zijn naar
organisaties waar hun kinderen op een positieve, spelende
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Ouders bezoeken een kin
derdagverblijf in de buu
rt

wijze in contact komen met het Nederlands. ‘Thuis spreken
we vooral Frans, de organisaties in de buurt kunnen ons
hierbij helpen.’

Een boost
De wandeling eindigt in de prachtige binnentuin van
de sociaalartistieke organisatie Beeldenstorm. Bij een
heerlijke maaltijd voor alle deelnemers concludeert Sigrid
Arents dat de wandeling naar meer smaakt. ‘Ik hoorde al
veel positieve reacties van ouders. De meesten hebben een
aantal organisaties leren kennen die tot vandaag voor hen
onbekend waren. Ook het contact met elkaar is blijkbaar
ondersteunend. Voor onze stuurgroep geeft het een boost
om verder te gaan met het project “Waar buitenschoolse
opvang en opvoedingsondersteuning elkaar ontmoeten”.
Volgend werkjaar plannen we naast deze wandeling nog
andere activiteiten. Aan de opkomst en enthousiaste reacties te zien, lukt dat zeker.’ <

Meer informatie
Voor meer informatie, kun je contact opnemen met:
 IK via kik@anderlecht.irisnet.be of 02 800 07 79
•K
• Inloopteam Huis der Gezinnen via huisdergezinnen@belgacom.net

of 02 526 16 30
Surf naar www.vbjk.be voor de volgende info over buurtgericht
werken en opvoedingsondersteuning:
 andenbroeck, M., Boonaert, T., Van der Mespel, S. & De Brabande•V
re, K., het rapport Opvoeden in Brussel. Ugent, VBJK, VCOK en VGC
 an Laere, K. & De Weyer, W., het rapport Buitenschoolse Opvang
•V
in en met de buurt. VBJK & VGC
K

• inderopvang met sociale functie. Een plaats waar kinderen,
ouders, medewerkers en buurt elkaar ontmoeten. Uitgeverij SWP,
ecce ama! en VBJK

