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Samen bouwen 
aan een gezellige wijk

De buitenschoolse opvang bestaat niet op zich, maar ligt in een straat, een wijk, een buurt. 

Het kindercentrum maakt deel uit van een gemeenschap en kan voor een rijker buurtleven 

zorgen. KIDDO trok op een zonnige middag naar twee Brusselse wijken. Twee buitenschoolse 

opvanginitiatieven namen, elk op hun manier, deel aan een buurtfeest.

I n de Havenwijk in Molenbeek zet buitenschoolse opvang De 
Verliefde Wolk zijn deuren open voor alle buurtbewoners. ‘Van-
daag is het groot feest in de straat’, vertelt de tienjarige Lamia. 

‘Er is een markt, en er zijn hier heel veel mensen die hier wonen, 
maar die ik niet allemaal ken.’
‘Wij organiseren deze opendeurdag naar aanleiding van het grote 
straatfeest van de wijk’, zegt Annelies Van Goidsenhoven, coördi-
nator van De Verliefde Wolk. ‘Wij werken op de tweede verdieping 
van het Centre Maritiem, een tweetalig cultureel centrum met een 
sociaal restaurant en kantoren, dat hier in 2008 is geopend en waar 
geregeld tentoonstellingen en voordrachten plaatsvinden. Er huist 
hier ook een vrouwenvereniging. De opvang bevindt zich hier sinds 
2009, en ondanks het feit dat we momenteel een inschrijvingsstop 
hebben, blijven we werken aan onze bekendheid in de buurt. We 
stellen immers onze lokalen ook ter beschikking aan andere organi-
saties uit de buurt. Vandaag mogen de bewoners een kijkje komen 
nemen en deelnemen aan allerlei activiteiten.’

Nieuwsgierige bezoekjes
Lamia en andere kinderen leggen intussen een sportparcours af; 
enkele ouders kijken toe. Andere kinderen nemen deel aan knutsel-
ateliers, die begeleid worden door stagiair Loubna. ‘Ik heb vandaag 
al veel ouders en kinderen gezien die ik nog niet ken. Maar ik vind 
het leuk dat ze langskomen, om te zien wat deze opvang zoal doet. 
Veel ouders weten dat niet.’ Laila, mama van twee meisjes, die 
zich flink amuseren op het avontuurlijke parcours, knikt. ‘Ik ken De 
Verliefde Wolk, omdat mijn dochters hier al vanaf het begin naartoe 
komen. Maar ik zie nu veel andere ouders eens binnenspringen uit 
nieuwsgierigheid. En dat is prima. Ik vind namelijk dat mijn kinderen 
veel hebben aan de opvang. Ze leren hier dingen die minder aan bod 
komen op school, zoals sport en kunst. Op woensdag gaan ze naar 
het park of naar een museum. En ze komen altijd enthousiast thuis.’

Sociale samenhang
Onze volgende stop is het buurfeest in de Anderlechtse wijk Ku-
regem. Het feest wordt gezamenlijk georganiseerd door Frans- en 
Nederlandstalige buurtorganisaties en scholen. Het is druk op het 
plein en het aansluitende park. Kinderen, ouders en buurtbewoners 
genieten van de feestelijke sfeer. Kinderen treden op voor leeftijds-
genootjes, en de verschillende generaties wagen zich samen aan 
onder meer touwtjespringen, voetbal en boogschieten. 
Tussen de verschillende standjes herkennen we dat van de buiten-
schoolse opvang Ket in Kuregem (KIK). ‘We nemen voor de eerste 
keer deel aan dit buurtfeest, maar het is zeker niet de laatste keer’, 
zegt begeleidster Demet. ‘Onze stand wordt druk bezocht. We heb-
ben vooraf met de ouders van KIK samen gezeten om te bedenken 
wat we vandaag zouden organiseren. We bieden vandaag drie 

activiteiten aan: een grote ballonnenwedstrijd, een schminkstand en 
een wafelverkoop.’
Ook Zeynep, mama van twee kindjes, heeft meegeholpen aan de 
voorbereiding van het feest. Zij bemant vandaag de schminkstand. 
‘Om de sfeer in de wijk op te vrolijken, help ik graag mee. Mijn kin-
deren moeten zich goed en veilig voelen in hun opvang, en daarom 
is een goed contact met andere ouders en de buurt belangrijk.’ 
De tienjarige Erica wijst er ons op dat alle KIK-kinderen vandaag 
rode T-shirts dragen. Je kunt ze inderdaad niet missen.
‘KIK-vestiging Lemmenswijk is nog niet zolang opgestart, en daarom 
moesten we er vandaag wel bij zijn op het buurtfeest’, vindt vesti-

De opvang leeft mee in de buurt

Een opvanginitiatief heeft 
zowel een nest- als een 

webfunctie
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‘De kinderen ontdekken hoe ze hun 
talenten  kunnen gebruiken om iets 

van hun leven te maken’
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gingsverantwoordelijke Saraï De Graef. ‘Volgens onze visie moet KIK 
zowel een nest- als een webfunctie hebben. Het nest is voor ons de 
buitenschoolse opvang zelf: een plaats waar kinderen vrij kunnen 
spelen, rusten, ontspannen of samen met de begeleiders deelnemen 
aan activiteiten. Het web is ruimer en slaat op alles wat buiten de 
muren van opvang ligt. Samen met scholen en organisaties uit de 
buurt zorgen we voor een gevarieerd en toegankelijk vrijetijdsaan-
bod voor kinderen. Ook dragen we via het organiseren van een 
buurtfeest samen bij tot de sociale samenhang en het welzijn van 
elk kind, ouder en buurtbewoner in de Lemmenswijk.’

Dynamische buurt in actie
Ayoub (8), een fervent KIK’er, amuseert zich op het buurtfeest. ‘Ik 
heb vandaag al twee keer gedanst op het podium met de school en 
met KIK. Straks ga ik nog naar het park, want ook daar is veel te 
doen.’ Marieke, mama van Aldo (3), kwam toevallig voorbij. ‘Wij wo-
nen hier vlakbij. Ik wist niet dat er een buurtfeest was, dus is dit wel 
een aangename verrassing. Aldo gaat naar school in het centrum 
van Brussel, maar ik vind het belangrijk dat hij de kinderen uit de 
buurt leert kennen. Ze zouden zoiets toch om de twee weken mogen 
organiseren’, lacht ze.
Ook burgemeester Gaëtan Van Goidsenhoven van Anderlecht loopt 
er glunderend bij op het buurtfeest. ‘Zulke initiatieven zijn enorm 
belangrijk’, zegt hij. ‘Anderlecht komt in Vlaanderen vaak op een 
negatieve manier in het nieuws. De beelden van de rellen waren te 
zien in de binnen- en buitenlandse media. Er mag wel eens aandacht 
besteed worden aan de positieve dynamiek hier.’ 
Dat vindt ook Omar, papa van Ouda (1,5). ‘Er wordt te veel inge-
zoomd op de negatieve dingen in Kuregem. Maar dat beeld strookt 
niet altijd met de realiteit. Vandaag zie je toch dat heel veel mensen, 
zowel jong als oud, met een verschillende culturele achtergrond, 
samen feesten en solidair zijn. De mensen mogen ook wel eens deze 
kant van Kuregem zien.’ 

Meer ontmoetingen
Het buurtfeest op het Lemmensplein is duidelijk voor herhaling 
vatbaar, ook voor Saraï De Graef. ‘Het was een enorm fijne dag, en 
net als veel ouders vinden we dat dit naar meer smaakt. Door de 
intensieve voorbereidingen hebben we als opvang de kans gehad 

om andere organisaties en de scholen beter te leren kennen. En 
omgekeerd weten ook zij nu wie KIK is. Een goede voedingsbodem 
om in de toekomst verder samen te werken.’ 
Ook bij het gemeentebestuur heeft het buurtfeest een en ander los-
gemaakt. Er zijn bijvoorbeeld plannen om het Lemmensplein her aan 
te leggen, zodat het uitgroeit tot een ontmoetingsplaats. Een van 
de mogelijke ideeën is het aanleggen van een jeu-de-boulesbaan. 
Bovendien zou het buurtfeest weleens de aanzet kunnen zijn voor 
activiteiten die het hele jaar door de mensen uit de buurt samen-
brengen.’ <

Feesten op het Lemmensplein
Kinderen en volwassenen van de buurtscholen en -vereni-
gingen treden de hele middag op. Een tweetalig presenta-
tieduo waarvan Saraï, verantwoordelijke KIK, instaat voor 
de Nederlandse presentatie, praat alles aan elkaar. Om 16 
uur treden de kinderen van KIK samen op met de senioren 
van het dienstencentrum Cosmos. Samen zingen ze ‘Geen 
dichter, geen zanger / Ni poète, ni chanteur’, vrolijk begeleid 
door de toeschouwers.

Hoe speel je je rol in de wijk?

1.  De opvang maakt deel uit van de buurt en staat ervoor 
open. Begeleiders kunnen onder meer boodschappen 
doen met de kinderen in de buurt, activiteiten organi-
seren, deelnemen aan wijkfeesten of de buurtbewoners 
geregeld informeren over het eigen aanbod en dat van 
anderen. Zo zet je zelf stappen om je kinderopvang in de 
buurt een gezicht te geven. Dat is erg belangrijk, omdat 
ouders soms de weg niet vinden naar de kinderopvang 
door te weinig informatie. Door buurtgerichte acties 
geef je bovendien aan dat je betrokken bent, en wilt 
bijdragen tot een aangename en leefbare omgeving.

2.  De opvang onderhoudt contacten met andere sociale 
factoren? Maak je initiatieven bekend. Daardoor leer je 
de verschillende organisaties beter kennen, en omge-
keerd, en zo kun je samen de toegankelijkheid van het 
aanbod verhogen. Als organisaties elkaar beter kennen, 
kunnen ze gerichter ouders doorverwijzen naar elkaar 
en zorgen voor een ‘warme overdracht’.  

3.              De opvang werkt samen met organisaties uit de buurt.   
Elke kind moet zijn persoonlijkheid volop kunnen 
ontplooien en hiervoor voldoende leefervaring op-
doen. Als buitenschoolse opvang kun je samenwerken 
met buurtorganisaties – op het vlak van sport, cultuur, 
welzijn… – en scholen in de buurt om een toegankelijk 
en gevarieerd vrijetijdsaanbod voor alle kinderen te 
realiseren. 4  6  NOVEMBER 2010
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Meer lezen over buurtgerichte  
buitenschoolse opvang? 
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