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1. Inleiding
Een nieuw jaar, nieuwe uitdagingen
2020 kondigde zich, na een voor de vzw heel uitdagend 2019, veelbelovend aan. In het najaar van 2019
was er opnieuw licht aan het eind van de tunnel. Dankzij de eenmalige middelen van de VGC Stedenfonds
alsook door de uitbreiding van de enveloppefinanciering van K&G maakten we begin 2020 een nieuwe
start. En toen… was er plots Corona, de lockdown, wisselende kleurcodes en het hertekenen van onze
opdrachten om zoveel mogelijk in contact te blijven met de gezinnen. Een jaar zoals geen ander.
Door de ‘komst’ van Corona hebben we onze dienstverlening drastisch moeten aanpassen en hebben
we geleerd om snel te schakelen en beslissingen te nemen. Het opvolgen van de verschillende codes
(van rood naar geel naar oranje en vervolgens opnieuw naar rood) en het bewaken van de daarmee
gepaard gaande restricties vroeg de nodige flexibiliteit en inventiviteit maar we zijn er geslaagd om zo
‘zichtbaar en bereikbaar’ mogelijk te blijven. We hebben op verschillende manieren het contact met de
gezinnen kunnen garanderen en een vinger aan de pols kunnen houden. Opvallend is dat we ‘dankzij’
Corona heel wat nieuwe gezinnen hebben aangetrokken wat zichtbaar is in onze cijfers. We kunnen dan
ook stellen dat onze aanpak heeft gewerkt.

2. Organisatie
Om een aantal zaken te kunnen kaderen, blikken we nog even heel kort terug op 2019. Onder impuls van de
moeilijke financiële periode en n.a.v. de personeelsevoluties vond het Organiserend Bestuur van de vzw,
het essentieel om zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak stil te staan bij onze manier van werken.
Eind oktober 2019 nam het OB, samen met de coördinator, deel aan een eerste denkoefening onder
begeleiding van Keik – Mensen in Beweging. Doel hiervan was om de werking en haar doelstellingen
opnieuw scherp te krijgen d.m.v. een grondige SWOT analyse. Dit resulteerde in een bijsturing van een
aantal acties opgenomen in het JAP 2019 - 2020 en in de afspraak om bepaalde topics meer ten gronde op
te nemen.
In de mate van het mogelijke werd daar tijdens de Corona periode tijd voor gemaakt alleen vroeg het zo
goed mogelijk garanderen en continueren van de dienstverlening zoveel aandacht dat er weinig ruimte
over bleef voor denkmomenten. In deze periode werden op organisatorisch vlak de statuten geactualiseerd
en aangepast aan de nieuwe regelgeving (van RVB naar OB – mei 2020) en werd inhoudelijk vooral stil
gestaan bij de impact van Corona op het gezinsleven van de doelgroep.
Exact een jaar later, oktober 2020, was er de tweede oefening, onder begeleiding van Keik, met als doel te
komen tot een strategisch plan en tot een scherpere profilering als organisatie. Tijdens deze sessie was ook
het team betrokken. Ter voorbereiding nam iedereen het verslag van de eerste oefening, het JAP 2019 2020, de kadertekst HdG (missie en visie, werkwijze) en onze Wegwijzer door en via de gezamenlijke
brainstorm werd een aanzet gemaakt tot nieuwe strategische doelstellingen. Deze werden verder op punt
gesteld door de coördinator en een bestuurder, voorgelegd aan een externe partner (onderzoeker
Erasmushogeschool Pedagogie van het Jonge Kind) en afgetoetst bij het OB en het team.
Opzet bestaat er in om in 2021 verder aan de slag te gaan met de door het OB en het team ‘goedgekeurde’
strategische doelstellingen en deze te vertalen naar operationele doelstellingen en concrete acties.
Dit richtinggevend kader zal als toetssteen voor onze doelstellingen en acties dienen.
Naast een ‘doorlichting’ van onze eigen werking, zijn we in gesprek gebleven met de overheid.
Begin 2020 is er meermaals overleg geweest met de gemeente Anderlecht alsook met de VGC Welzijn –
Gezin en het Brussels kabinet Welzijn en Gezin. We hebben ook het Agentschap Opgroeien – K&G gebrieft
van de door ons ondernomen stappen.
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3. Team
In het vroege najaar van 2019 zijn twee van de vijf ervaren teamleden weggegaan omwille van de
werkonzekerheid. Het ging om een groepswerkster van het inloopteam en de begeleidster van het project
Kirikoe (in opdracht van het wijkgezondheidscentrum MediKuregem). Eind 2019 werden beide teamleden
vervangen door twee pas afgestudeerde kandidaten. Zij zijn bij ons aan het werk gebleven tot het einde
van de zomer van 2020 en zijn dan een andere richting ingeslagen.
Tijdens het afrondend gesprek met deze collega’s kwam niet zozeer Corona als reden naar voren maar wel
de specificiteit van het groepsgericht werken en de complexiteit van het op weg gaan met deze doelgroep.
Werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen vraagt (enige) ervaring, maturiteit en een oprecht open
staan voor de zeer diverse en ‘andere’ leefwereld van deze ouders en kinderen.
Het vinden van een inloopteammedewerkster verliep moeizaam, pas in oktober 2020 is de nieuwe
groepswerkster begonnen. Zij had eerder bij ons stage gelopen en bezit de nodige voeling en
nieuwsgierigheid om met deze gezinnen op een krachtgerichte manier aan de slag te gaan.
Met het weggaan van de Kirikoe medewerkster is er, in samenspraak met MediKuregem, beslist om het
project on hold te zetten. Hoewel het een inhoudelijk sterk project blijft, is het bereiken van kwetsbare
aanstaande en pas bevallen ouders geen sinecure. In deze specifieke levensfase hebben (aanstaande)
ouders nood aan contact, ondersteuning en uitwisseling alleen, en dit heeft Corona extra duidelijk gemaakt,
blijft het moeilijk om hen toe te leiden en samen te brengen.
Ter ondersteuning van het ‘nieuw samengesteld’, vierkoppig team zijn we in november 2020 gestart met
een narratief coaching traject onder begeleiding van twee docenten van de Erasmushogeschool Pedagogie
van het Jonge Kind. Dit traject heeft tot doel het team en de werking te versterken en loopt tot mei 2021.
Het traject bestaat uit vijf teamsessies en drie individuele sessies met de coördinator.
Binnen de verschillende sessies wordt vertrokken vanuit wie we zijn als team en op welke manier we met
elkaar en met de gezinnen samenwerken. We staan stil bij de verschillende rollen die elkeen opneemt
binnen het team en de werking en hoe deze de samenwerking stimuleren of net belemmeren.
Vanuit deze inzichten wordt gewerkt naar een aantal, gezamenlijk gekozen en gedragen thema’s die zich
zullen vertalen in concrete acties.
Samenvattend: de heropstart is niet altijd van een leien dakje gelopen maar we hebben doorgezet en
stonden als team en als organisatie eind 2020 opnieuw steviger met onze voeten op de grond.

Jullie zijn voor alles mijn eerste
aanspreekpunt,
ik weet dat als jullie mij niet kunnen helpen,
jullie mij de weg wel zullen wijzen.

Pre- Corona
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4. Tijdspad
Om duidelijk beeld te kunnen schetsen van voorbije jaar is een situering in de tijd belangrijk alvorens meer
in detail stil te staan bij onze verschillende basisopdrachten.
Januari – februari 2020: heropstart werkingsjaar en extra inzetten op toeleiding en bekendmaking om
nieuwe gezinnen aan te trekken.
16/03/20 – midden mei 2020: code rood
Lockdown omwille van Covid-19: omschakeling van fysieke dienstverlening naar digitaal aanbod via FB en
WhatsApp. Omdat in deze periode thuiswerk verplicht was en we het belangrijk vonden om het contact
met de door ons gekende gezinnen in stand te houden, zijn we aanklampender gaan werken.
Concreet betekent dit dat we wekelijks een crea-activiteit plaatsten op onze FB pg en de week afsloten met
een bemoedigende boodschap. Ook het verspreiden van voorlichtingsmateriaal gebeurde via deze weg
maar meer nog hebben we gebruik gemaakt van WhatsApp. We belden de gezinnen op om een hen te
laten weten dat we er voor hen waren, om te polsen naar hoe het met hen ging en om eventuele
problemen te detecteren. Op deze manier kregen we een goed zicht op hoe het met hen ging en wie nood
had aan extra ondersteuning. Naast het bieden van emotionele steun is ook veel aandacht gegaan naar het
bieden van materiële hulp.
In eerste instantie kwamen voor dit laatste enkel de meest precaire en geïsoleerde gezinnen in aanmerking,
in tweede instantie en in een latere fase, ook gezinnen die meer slagkracht en een netwerk hebben.
Mei – juni: code oranje – geel
Voorzichtige heropgestart van ons fysiek aanbod (4 dagen/ week en 1 thuiswerkdag) waarbij de nadruk lag
op onthaal op afspraak, bedelen van kledijpakketjes, e.a.
Vanaf juli tot en met augustus hebben we onze zomeruitstappen georganiseerd. Door de grote opkomst
hebben we de groepjes kleiner moeten maken. Ouders konden in die periode op afspraak naar onze
werking komen om samen met hun kind(eren) te spelen maar dit kende geen succes. We zijn in deze
periode ook extra gaan inzetten op stoepcontacten en op ‘de straat op gaan’. Groepswerksters gingen
naar drukke plaatsen in de wijk (pleinen en parken) om gezinnen aan te spreken en een babbeltje met hen
te slaan. Dit werd door de gezinnen ontzettend gewaardeerd.
September – midden oktober: bij de start van het schooljaar waren we opnieuw dagelijks open maar het is
pas de tweede week van september dat we weer ouders zagen langs komen voor onze aangepaste mini
‘groepswerkingen’. Gezinnen gaven aan dat ze het contact met andere ouders en kinderen n misten en dat
zowel zijzelf als hun kinderen graag opnieuw andere gezinnen wilden ontmoeten. Als antwoord hierop zijn
we zelf groepjes gaan samen stellen met max. 5 ouders en hun kind(eren). Op die manier konden we op
een veilige en verantwoorde manier toch nog gezinnen samen brengen.
Binnen deze groepswerkingen lag het accent meer op samen een leuke activiteit doen i.p.v. puur
ontmoeten. Dit ook op vraag van de gezinnen naar leuke, ontspannende crea-activiteiten om samen met
hun kin(eren) te doen.
Midden oktober eind december: code rood
In deze periode hebben we opnieuw moeten schakelen en hebben we wat reeds liep, gecontinueerd.
We hebben er bewust voor gekozen om de regels van code oranje te blijven toepassen i.p.v. deze van code
rood. Een keuze die ons door Opgroeien - K&G – op eigen risico – werd toegestaan. We zagen toen max. 3
ouders en hun kinderen. We zijn toen overgeschakeld naar 3 openingsdagen en 2 thuiswerkdagen.
Omdat op bepaalde momenten de vraag van de gezinnen groot was, hebben we gelijktijdig maar in aparte
ruimtes mini – groepjes gemaakt. Dit zijn we blijven doen tot aan de Kerstvakantie.
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5. Basisopdrachten
Doelgroepbereik
In 2020 hebben we via onze verschillende
inloopteamactiviteiten: 520 unieke
gezinnen bereikt waarvan 71 zwangeren.
Daarnaast hebben we via specifieke
bijkomende activiteiten (VGC
Stedenfonds) 461 contacten met
gezinnen gehad.

Tot onze basisopdrachten behoren de groepswerkingen,
het onthaal, de individuele begeleiding, zorgafstemming
en signaleren. Vanwege Corona waren we genoodzaakt
om ons aanbod op een andere manier te organiseren en af
te stemmen op deze nieuwe realiteit. We hebben in deze
periode dan ook sterk ingezet op digitale media, materiële
ondersteuning en op outreachend werken. Hierdoor
hebben we contact gehouden met de door ons gekende
gezinnen en hebben we ook nieuwe gezinnen kunnen
toeleiden.

De leidraad en het uitgangspunt bij al onze acties bleef: het contact met de gezinnen waarborgen en
continueren door flexibel in te spelen op wat zich aandient. We bleven bereikbaar en aanwezig en gingen
ook aanklampender te werk: waar gezinnen voordien zelf bepaalden wanneer ze naar de werking kwamen,
zijn wij hen actief en bewust gaan ‘opzoeken’. Dit was voor ons een behoorlijke switch maar deze aanpak
werd door de gezinnen enorm gewaardeerd.
Tijdens onze thuiswerkperiode - maar ook nadien – lag de focus op zowel telefonisch als fysiek onthaal (van
zodra dit opnieuw toegelaten was). Daarnaast zijn we onze bestaande groepswerkingen op zo’n manier
gaan organiseren dat we wekelijks een maximaal aantal gezinnen deel kon nemen.
Dankzij de in 2020 toegekende Stedenfondsmiddelen (VGC – Welzijn en Gezin) was er de mogelijkheid om
aanvullende opdrachten uit te voeren en bijkomende activiteiten te organiseren. Het ging in deze vooral om
het verlenen van materiële ondersteuning in de vorm van voedselpakketten (i.s.m. Cutureghem),
speelgoed, knutsel, hygiëne, boeken- en huiswerkpakketten. Deze laatste waren er vooral maar niet
uitsluitend voor lagere schoolkinderen uit het Fr.-talig onderwijs omdat er vanuit dit onderwijsnet weinig
ondersteuning kwam. Via deze weg waren er ruim 461 contacten met gezinnen.
Hoewel ons doelgroepbereik lager ligt dan in 2019 (765 unieke gezinnen waarvan 128 zwangeren t.o.v. 520
en 71), hebben we in 2020 toch zinvol en goed werk geleverd en bood Corona ook de ruimte om te
experimenteren door bijv. zelf groepjes samen te stellen waardoor nieuwe dynamieken vorm kregen en er
ook meer gemengde groepen (verschillende nationaliteiten) ontstonden.

Soms neem ik een andere route als ik met
mijn kinderen ben en ergens anders moet
zijn omdat mijn kinderen niet langs het
Huis der Gezinnen kunnen passeren
zonder naar binnen te gaan. We zijn zeer
gehecht aan jullie.

B Babiloe
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Onthaal
Tijdens de lockdown maar ook de periode nadien hebben we de ouders en de professionals op de hoogte
gebracht van onze telefonische permanentie. We maakten al een tijd gebruik van WhatsApp maar tijdens
de Corona crisis heeft dit medium haar nut ten volle bewezen. Het is een heel toegankelijke en
gebruiksvriendelijke tool die ouders de mogelijkheid bood om ons te ‘bellen’ en ons de kans gaf om in
contact te blijven met de gezinnen.
In deze periode is het aantal telefonische vragen (via Whatsapp) enorm gestegen wat toont dat gezinnen
ondanks Corona de weg naar onze werking zijn blijven vinden.
Van zodra de code het toeliet, zijn we opnieuw gestart met fysiek onthaal op afspraak. Hoewel het bij
aanvang wat wennen was voor ons en voor de gezinnen, bleek dit systeem op termijn best werkbaar.
Dit neemt niet weg dat we gezinnen die spontaan langs kwamen, verwelkomden en een afspraak met hen
maakten voor een later moment om zo de nodige tijd te kunnen nemen en de maatregelen na te leven.
De meest voorkomende vragen waren:
-

de steeds veranderende Corona maatregelen en niet goed weten en begrijpen wat dit virus
‘inhoudt’

-

onzekerheid i.v.m. wegvallen inkomen (heel wat ouders werken in het informeel circuit)

-

onzekerheid i.v.m. reizen naar thuisland en de daarmee gepaard gaande gevoelens van isolement
en heimwee

-

hoe toch in contact blijven met familie in het thuisland

-

hoe in contact blijven met de buitenwereld (door het wegvallen van bijv. schoolpoortcontacten
met andere ouders)

-

hoe de kinderen ondersteunen in het omgaan met toenemende gevoelens van lusteloosheid en
verveling

-

vraag naar hulp bij inschrijving in het Ned. talig onderwijs (i.s.m. LOP) en de kinderopvang

-

heel veel vragen m.b.t. materiële hulp: kledij, speelgoed, voedsel, enz

Aantal verschillende contacten
2019: 569

Wanneer ik me alleen voel, weet ik dat
Huis der Gezinnen er is.
Ik bel jullie graag eens op via WhasApp.

2020: 989

Aantal verschillende gezinnen
2019: 216

2020: 301

Kanaal
Fysiek
2019: 436
Ik vind het veilig en fijn bij jullie omdat ik

2020: 285

Telefonisch

weet dat ik me niet hoef te registeren of
hoef te betalen.

2019: 96

2020: 660

Per mail
2019: 38
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2020: 44

Onthaal via het consultatiebureau
Vanwege de strenge en strikte Corona maatregelen hebben we bij aanvang slechts sporadisch het onthaal
binnen het CB mee opgenomen. Vanaf september zijn we opnieuw actiever mee gaan instaan voor het
ontvangen en verwelkomen van de gezinnen. Dit neemt niet weg dat de verpleegkundigen gezinnen die er
nood aan hadden, zijn blijven doorverwijzen naar onze werking. Op ons beurt hebben we ouders toegeleid
naar de permanentie en de pedagogische adviesgesprekken van de verpleegkundingen Opgroeien - K&G.

Kleedhoekje
Met de komst van Corona steeg de vraag naar materiële hulp. In die periode en omwille van
veiligheidsreden zijn we overgestapt op het zelf samen stellen van kledij pakketjes en hebben we ten volle
gebruik gemaakt van onze ‘weggeefkast. Dit kende een groot succes en vroeg een sterke logistieke en
organisatorische inzet.
Door deze kledijpakketje trokken we heel wat nieuwe gezinnen aan, via deze weg hadden we de kans om
hen te verwelkomen, een praatje met hen te slaan en uit te nodigen voor een groepswerking.

Ik koop al enkele Jaren geen kleding meer
omdat het zo duur is en ik het niet kan betalen.
Ik ben jullie zeer dankbaar voor alle gratis
kleding en schoenen. Mijn kinderen lopen er
altijd netjes bij dankzij jullie.
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Groepswerkingen
Corona had de grootste impact op onze reguliere groepswerkingen. We hebben in de verschillende
groepen voor het eerst geëxperimenteerd met online sessies via WhatsApp. Dit was gaandeweg ontdekken
van en al doende ervaring opbouwen in wat het best werkt. Hoewel ouders de voorkeur blijven geven aan
live ontmoetingen waren ze blij met dit alternatief.
Verder hebben we, van zodra de veiligheidscode het toeliet of op eigen verantwoordelijkheid (de periode
waarin we beslisten de regels van code oranje te hanteren ook al gold code rood), groepjes van max. 5
ouders samengesteld. Onze groepsruimte liet dit toe en waar mogelijk gingen we met de gezinnen naar
buiten.
In 2020 lag het aantal geplande activiteiten lager (116) dan in 2019 (206) en was het aantal contacten ook
minder maar we hebben wel meer verschillende gezinnen bereikt. Dit komt vooral door de instroom van
nieuwe gezinnen via andere kanalen bijv. ouders die langs komen voor een kledijpakket, op die manier
kennis maken met onze werking en door ons uitgenodigd worden voor een groepswerking.
Ook het outreachend werken via stoepcontacten, parkbezoeken, enz. hebben er voor gezorgd dat meer
ouders hun weg vonden naar ons aanbod.

Aantal verschillende contacten
Aantal verschillende unieke

ouders
2019: 1212

gezinnen

2020: 877
2019: 268

Aantal verschillende contacten

2020: 362

kinderen
2019: 1238

2020: 1263

Amodoe

A

Door Corona kan ik nergens
meer terecht, overal is het
digitaal, telefonisch op afspraak.
Ik ben de taal niet machtig, dit
betekent voor mij en mijn gezin
dat vele deuren sluiten. Gelukkig

Amodoe

zijn jullie nog fysiek bereikbaar
en staan jullie altijd voor ons
klaar.

Babiloe
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Amodoe

Onthaalmoment

Aantal verschillende
contacten ouders
2019: 239

2020: 194

Aantal verschillende
contacten kinderen
2019: 77

2020: 108

Het onthaalmoment is er voor ouders met kinderen tot 12 jaar.
De jongere, niet schoolgaande kinderen kunnen mee komen maar
meestal komen de mama’s alleen en zien ze deze groepswerking als
een exclusief moment voor zichzelf. Ze kunnen tussen 8u30 en 11u30
binnen springen en aansluiten bij de groep voor een gezond ontbijt en
een gezellige babbel. Er kan over verschillende thema’s uitgewisseld
worden maar het accent blijft liggen op opvoedings- en relationele
topics.

Van de 28 onthaalmomenten zijn er 10 digitaal doorgegaan.
Er namen gemiddeld 8 ouders en 7 kinderen deel. Opvallend is dat er meer kinderen aanwezig waren
tijdens de online sessies en dit omwille van de eenvoudige reden dat er geen school was en de oudere
kinderen thuis waren. Tijdens het fysiek onthaalmoment waren er gemiddeld 6 ouders en 2 kinderen
present.
Aan deze activiteit nemen vnl Marokkaanse en Berberse mama’s deel, maar door de aangepaste werkvorm
ook vaker Turkse en Syrische moeders.
De meest voorkomende vragen waren:
-

hoe gevaarlijk is Corona en wat moeten/ kunnen we doen

-

wat met vaccinatie

-

verveling bij de kinderen in huis

-

gebroken dagritme (laat gaan slapen en heel laat opstaan,
vnl in de periode toen de kinderen niet naar school konden)

-

vakantie en de maatregelen daarrond

-

zin van het leven

-

onderwijs van de kinderen: hoe moet het nu verder?

Ik voel me eenzamer dan ooit sinds de grenzen
gesloten zijn. Nu voelt het nog verder weg
tussen mij en mijn familie. Gelukkig zijn julie er
nog, bij jullie voel ik met thuis en hoor ik dat ik
niet alleen ben. Als ik mijn hart heb gelucht bij
jullie kan ik er weer een tijdje tegen aan.

Aantal verschillende gezinnen
2019: 28 – waarvan 2 zwanger
2020: 63 – waarvan 12 zwanger
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Babiloe
Deze ouder- kind groepswerking is er voor aanstaande ouders en gezinnen
met een baby en/ of peuter (niet schoolgaande kinderen). Nadruk ligt op
het samen zijn van ouder en kind in een aangename en verwelkomende
omgeving en in aanwezigheid van andere ouders en hun kind.
Aandacht gaat naar uitwisseling over opvoedingsgerelateerde thema’s
en naar het creëren van een fijn, ontspannen moment tussen ouders en
hun kind. Er is ook de ruimte voor kinderen om in contact te komen met
andere kinderen en te (leren) spelen met leeftijdsgenootjes.

Aantal verschillende
contacten ouders
2019: 367

2020: 373

Aantal verschillende
contacten kinderen
2019: 418

2020: 601

Met de komst van Corona hebben we ons bestaand systeem van vaste
dagen en tijdstippen doorbroken en hebben we, door op afspraak te gaan werken, meerdere momenten
per week voorzien waarop we gezinnen samen uitnodigden. Door deze aanpak waren we in staat om een
voldoende groot doelgroepbereik te realiseren want hoewel het aantal groepen dat heeft plaats gevonden
lager lag dan in 2019 (69 t.o.v. 79), hebben we toch iets meer contacten gehad met gezinnen.
Opvallend was ook de stijging van het aantal verschillende gezinnen.
De groepen werden door ons samengesteld wat ons de mogelijkheid gaf om ‘cultuurgemengdere’ groepen
te maken bijv. twee Marokkaanse en een Tibetaanse mama, of omgekeerd, enz. Hierdoor kwamen mama’s
in contact met nieuwe ouders en ontstonden er ook andere dynamieken. Hoewel het overgrote deel van de
deelnemende gezinnen nog steeds van Marokkaans en Berberse origine is, bood deze aanpak de kans tot
experimenteren en tot verruiming van de doelgroep. Verder werd bij het samenstellen van de groepjes
rekening gehouden met het profiel (taal, interesses, enz.) van de ouders en kinderen en werd gezocht naar
een zo goed mogelijke match.
Van de 69 Babiloe groepen zijn er 20 online (via WhatsApp) doorgegaan. Er namen gemiddeld 7 ouders en
20 kinderen deel aan deze online ontmoetingen. Het groot aantal kinderen valt te verklaren door de
aanwezigheid van de oudere kinderen in het gezin die niet naar school konden gaan vanwege de sluiting
van de scholen en nadien omwille van de online organisatie van onderwijs. Fysiek waren er gemiddeld 5
ouders en 4 kinderen aanwezig. Wanneer oudere kinderen mee kwamen, voorzagen we voor hen
aangepaste crea activiteiten om ouder en peuter de kans te geven tijd samen te hebben.
De meest voorkomende vragen waren:
Aantal verschillende gezinnen

-

jaloezie bij de komst van een baby

-

slaaproutine

2019: 67 – waarvan 10 zwanger

-

daginvulling

2020: 125 – waarvan 40 zwanger

-

moedertaal en schoolkeuze

-

eten (weigeren van groente en fruit)

-

straffen en belonen

-

ontwikkelingsniveau

-

medisch gerelateerde vragen

-

inschrijving school
en kinderdagverblijf
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Amodoe
Aantal verschillende
contacten ouders
2019: 265

2020: 209

Aantal verschillende contacten
kinderen

Deze groepswerking is er voor aanstaande ouders en gezinnen
met kinderen tot 6 jaar (derde kleuterklas). Via ludieke creatieve
ouder – kind activiteiten stimuleren we de interactie en communicatie
tussen ouder(s) en kind(eren). Door Corona en omwille van praktische
redenen (ouders kunnen hun kinderen niet alleen thuis laten) hebben
we ook hier oudere kinderen(tot max 12 jaar) toe gelaten.

Amodoe liep verder (van zodra mogelijk was) op woensdag namiddag
en op het gebruikelijke tijdstip. Wel hebben we, net zoals bij Babiloe, de
groepen zelf samengesteld door iedere week een groepje gezinnen uit
te nodigen om deel te nemen aan een activiteit. Ook hier was er een grotere mix qua verschillende
nationaliteiten.
2019: 488

2020: 487

Omdat dit systeem leidde tot een wachtperiode voor bepaalde gezinnen (1x per maand deelnemen i.p.v.
wekelijks) hebben we beslist om nog een aantal extra online momenten te voorzien. Daarnaast hebben we
gezinnen, in afwachting van een afspraak, crea-knutselpakketten meegegeven met de vraag om de
activiteit samen met hun kind te doen en ons een foto van het ‘resultaat’ door te sturen via WhatsApp.
Heel wat ouders ervaarden dit als motiverend en stuurden ons nadien berichtjes.
Het aantal groepen lag daardoor in 202 (53) ietwat hoger dan in 2019 (39). Hiervan gingen er 11 online door
waarbij er gemiddeld 5 ouders en 18 kinderen aan deelnamen. Bij de 42 fysieke momenten waren er
gemiddeld 4 ouders en 6 kinderen aanwezig.

Aantal verschillende gezinnen
2019: 70 – waarvan 6 zwanger
2020: 114 – waarvan 8 zwanger

Mijn man vindt dat ik vaker moet
komen omdat hij ziet dat ik en de
kinderen gelukkig worden van de
activiteiten en omdat wij altijd blij
thuis komen van de activiteiten.
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Door Corona heb ik meer dan ooit nood aan
activiteiten met mijn kinderen buitenshuis. Ik
vind het leuk dat het elke keer een verrassing is
wat we gaan doen. Dit is voor mijn kinderen
een leuk moment waarbij we samen kunnen
genieten en kunnen resetten.

Op bezoek bij Cultureghem

Knabbel en Babbel
Gezien de opzet van deze groepswerking: samen een gezonde maaltijd klaar maken en de Corona
richtlijnen is deze groep maar 1 keer kunnen doorgaan eind januari. Er waren toen 11 moeders en 4 kinderen
aanwezig.

Uitstappen
Ik denk vaak terug aan de
uitstappen die we deden en ik
spreek er dan over met mijn
kinderen. Zo hebben wij ook een
vakantieherinnering. Jullie mogen
ons altijd mee vragen!

Vanaf juli zijn we gestart met onze zomeruitstappen en hoewel ouders
geïnteresseerd waren, hadden ze geen zin in uitstappen binnen
Brussel. Samen met ons naar een park gaan kende weinig succes.
We hebben toen – Corona gewijs - besloten om meerdere uitstappen
te maken naar het Domein van Huizingen met kleinere groepjes.
In totaal namen 25 gezinnen deel waarvan 5 zwangeren.

Om ook tijdens de zomerperiode genoeg contact te houden met
gezinnen hebben we extra ingezet op outreachend werken: de groepswerksters gingen naar drukke
plaatsen in de wijk (pleinen en parken) om gezinnen aan te spreken en een babbeltje met hen te slaan.
Dit werd door de gezinnen ten zeerste gewaardeerd.

13

Individuele ondersteuning
Wanneer een gezin / ouder meer ondersteuning nodig heeft, kan een individueel traject gegaan worden.
Ouders worden ook via andere instanties zoals Opgroeien - K&G en ONE naar ons doorverwezen voor
opvolging.
In 2020 kwamen de vragen zowel van Kirikoe als van Babiloe en Amodoe ouders. Door Corona kwamen
vooral relationele en schoolgerelateerde vragen naar boven (zie ook vragen in de groepswerkingen).
We hebben 5 gezinnen begeleidt waarvan 1 zwangere. En 15 acties uitgevoerd (gemiddeld 3 gesprekken per
gezin).

Zorgafstemming
Bij individuele ondersteuningen waar verschillende diensten bij betrokken zijn, is het belangrijk om tot een
goede onderlinge afstemming te komen. Dit om overlap te voorkomen en om de ondersteuning ook voor
het gezin overzichtelijk en beheersbaar te houden. Het initiatief kan uitgaan van zowel de dienst als het
gezin maar tijdens het overleg is het gezin steeds aanwezig.
In 2020 waren er in totaal 3 zorgafstemmingen 1 voor een gezin dat naar Babiloe. Betrokken diensten
waren: Opgroeien - K&G, CLB, lagere school en Lerni (diagnostisch centrum voor kinderen met een
ontwikkelings- en/ of leerstoornis).

6. Projecten
Corona had de grootste impact op onze projecten. We hebben nog 1 reeks van de Goed gevoel stoel
georganiseerd en 2 sessies Warme transitie gedaan (zie overzicht bijkomende activiteiten). Het OCMW
voortraject werd geannuleerd.

Kirikoe
Dit project i.s.m. het wijkgezondheidscentrum MediKuregem richt
zich tot aanstaande en pas bevallen ouders die elkaar willen
ontmoeten via een groepsgebeuren. Het project werd in oktober
2020 om meerdere redenen tijdelijk stop gezet. Gezien de evolutie
doorheen de jaren en de grote inzet die het vraagt voor een laag
doelgroepbereik, was het belangrijk om bezinningstijd te nemen.

Aantal verschillende gezinnen
2019: 85

2020: 49

Wekelijks was een lunchmoment voorzien waar de ene week aansluitend een pre- en postnatale kine sessie
en de andere week een infomoment aan gekoppeld werd. De babymassage werd, omwille van de lage
opkomst, in november 2019 tijdelijk stop gezet. Bedoeling was om in 2020 een nieuwe start te maken door
een andere invulling te geven aan het infomoment en door op zoek te gaan naar een alternatief voor de
babymassage.
Voor de infomomenten werden er 6 thema’s uitgewerkt die of het accent legden op gezondheidspromotie,
of op gezinsondersteuning, of op welbevinden. Aan elk thema werd een ludieke en/ of creatieve activiteit
verbonden. Bijv. ‘Tandzorg bij baby’s’ en het maken van een bijtring; ‘Relaxatie: hoe kleine pauzes voor
jezelf inlassen’ gevolgd door een reeks relaxatieoefeningen die men makkelijk thuis kan doen; ‘Slapen: hoe
komen tot een gezond slaapritme’ en het zingen van slaapliedjes (rituelen).
Na mijn bevalling had ik vele depressieve
gevoelens omdat ik me zeer eenzaam voelde.
Door deel te nemen aan deze activiteiten kan ik
nieuwe contacten leggen om mij te steunen.

Het bereiken van deze doelgroep is tijdens de Corona crisis
ontzettend moeilijk gebleken en de opkomst lag zo laag
dat de ‘leefbaarheid’ van het project onder druk kwam te
staan. Mogelijks wordt het initiatief in 2021 definitief stop
gezet.
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We merkten dat in deze een project zoals BBBru een grotere ‘slaagkans’ heeft. De vroedvrouwen van
MeiKuregem zijn ook in tijden van Corona huisbezoeken blijven doen en bereikten zo de meest kwetsbare
zwangeren, wij slaagden er in deze periode moeilijk in om nieuwe zwangeren aan te trekken en dit luik
verder vorm te geven.

Aantal verschillende contacten
ouders
2019: 230

2020: 90

Aantal verschillende contacten
kinderen
2019: 224

2020: 63

Hier geven de cijfers een ietwat vertekend beeld omdat in 2019 zowel de lunchmomenten, de kine sessies
en de babymassage nog plaatsvonden, goed voor 43 momenten t.o.v. 15 kine/ lunchmomenten in 2020.

7. Bijkomende activiteiten
Naast onze specifieke Opgroeien – K&G activiteiten zoals de Goed gevoel stoel, het OCMW traject,
warme transitie, enz. hebben we ook nog heel wat andere acties kunnen uitbreiden of nieuwe kunnen
opzetten via de middelen VGC Stedenfonds. We hebben ze gebundeld in onderstaand overzicht.

Ik ben blij met de huiswerk
pakketjes die we regelmatig
krijgen, op school krijgen we die
niet en durf ik het niet te vragen.
Dank je wel!

Tijdens de lockdown hebben we allerhande pakketten uitgedeeld
tot grote vreugde van ouders en kinderen.
Zoals reeds eerder vermeld zorgde dit op logistiek vlak voor heel
wat tijdsintensief werk: samenstellen pakketjes, bezorgen aan de
gezinnen, ideeën posten op FB van hoe met het materiaal aan de
slag te gaan, feedback vragen, enz. tezelfdertijd waren deze
pakketjes een grote hulp om in contact te blijven met de gezinnen.
En bovenal gezinnen voelden zich gesteund en gezien.

Speelpakketten van de VGC, mede aan huis geleverd dankzij de 2 vrijwilligers via het Participatiehuis, gemeente Anderlecht.
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Overzicht activiteiten
Periode
13/01, 14/01
en 16/01

Type actie
Vormingsreeks

Activiteit
Goed gevoel stoel

In samenwerking
met

Beschrijving
De sessies zijn er op gericht om het welbevinden en
de veerkracht van gezinnen te verhogen.

Intern

Bereik
6 moeders per
sessie

Tijdens deze sessies worden ouders ook vertrouwd
gemaakt met hun sociale grondrechten.
Voor heel wat gezinnen blijft dit een grijze zone
waarbij ze niet altijd weten wat hun rechten en
plichten zijn. Vooral voor moeders in een kwetsbare
positie (financieel en administratief afhankelijk van
hun partner) is dit waardevolle informatie.
21/01/20

Uitwisselingsmoment en
relaxatie sessie

Goed gevoel stoel –
relaxatiemoment

Intern

Voor de ouders die de vormingsreeks gevolgd
hebben is er een terugkommoment voorzien.
Tijdens deze sessie wordt gepolst naar de impact
van de door hen gevolgde vormingsreeks, op hun
welbevinden en op vlak van zelfregie (de mate
waarin mensen keuzes maken om hun leven meer
richting te geven).
Opvallend is dat moeders zich door de ‘Goed gevoel
stoel’ bewuster geworden zijn van de positie
waarin ze zich bevinden en op zoek gaan naar
manieren (al dan niet ondersteund vanuit het HdG)
om hun leven anders in te richten.
Tijdens deze sessie worden er ook
relaxatieoefeningen gedaan om moeders te tonen
welke impact fysieke en innerlijke rust kan hebben
op hun manier van zijn.
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6 moeders

17 en
20/02/20

Informeren en sensibiliseren
van ouders met een
instappertje.

Warme transitie

Outreachend – toeleiding

Kind en Gezin

Zie supra.

de Anderlechtse
lagere scholen:

We stellen tijdens deze sessies ook onze werking
voor in functie van toeleiding naar het inloopteam.

Gemiddeld 10
ouders per sessie

- de Vijvers
- Kameleon
Opmerking: er waren
ook sessies voorzien
in de andere
Anderlechtse
scholen in maart
maar deze zijn
wegens Corona niet
kunnen doorgaan.

27/02/20

Zelfzorg

Relaxatiemoment

Toeleiding

MediKuregem BBBru

De groepswerksters van het centering pregnancy
project BBBru zijn met de aanstaande moeders van
hun project naar het HdG gekomen voor een
relaxatiemoment (sensorische verkenning en
ontspanning).

6 zwangeren

Dit momentje voor henzelf werd sterk
gewaardeerd.
Lockdown 16/03/20 – begin mei 2020
3/04/20

Pedagogische en ludieke
ondersteuning

Spelpakketten

A Place To Live vzw
in Laken

De spelpakketten werden samengesteld door en
bezorgd via de educatief medewerkster van A Place
to Live. Naast speelgoed zaten er ook kleurplaten
en meer educatief materiaal in dit pakket.
Wij hebben haar de gegevens van de gezinnen, die
er het meest nood aan hadden, doorgegeven.
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10 gezinnen

We werken al een paar jaar samen met hen in het
kader van hun zomervakantieactiviteiten/ kampen
(doorverwijzing gezinnen).
Vanaf
6/04/20

Basisondersteuning

Voedselpakketten

Cultureghem
K&G

Cultureghem heeft een drietal weken na het
uitbreken van de Corona pandemie een
voedselbedelingssysteem uit de grond gestampt
om wijkbewoners uit de nood te helpen. Tijdens
deze periode kende de vraag naar voedsel immers
een grote vlucht.

68 gezinnen

Met de voedseloverschotten van de markt, het
Abattoir Anderlecht, stelden ze voedselpakketten
samen.
Wij hebben de gezinnen die reeds naar onze
werking kwamen en die het dringendst steun nodig
hadden, gecontacteerd en geïnformeerd over deze
dienstverlening.
We stonden mee in voor de logistieke opvolging en
stemden ook af met K&G die eveneens gezinnen
doorverwezen. Bij deze gezinnen bracht
Cultureghem voedselpakketten aan huis.
Het ging vooral om gezinnen die illegaal in het land
zijn en/ of waarvan een of beide ouders hun werk
verloren hadden en/ of in het informeel circuit
werken en door Corona hun ‘inkomen’ zagen
verdwijnen.
Vanaf
7/04/20

Ludieke – creatieve
ondersteuning

Knutselpakketten

VGC Welzijn - Gezin
Participatiehuis
Anderlecht

Via de VGC kregen we knutselpakketten die we
verdeeld hebben onder de ouders die nog geen
spelpakket gekregen hadden.
We stonden in voor de logistieke ondersteuning en
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50 gezinnen

de bedeling zelf gebeurde via (tijdelijke)
vrijwilligers. Deze vrijwilligers werden via het
Participatiehuis Anderlecht gerekruteerd.
Dit was onze allereerste samenwerking met deze
partner en ook hier verliep alles heel vlot en was
het voor de gezinnen fijn om stoepbezoek te
krijgen en een cadeautje in ontvangst te mogen
nemen.
Vanaf
7/04/20

Basisondersteuning

SOS pakketten

A Place To Live vzw
in Laken

Er werden door de educatief medewerkster van A
Place To Live ook ‘overlevingspakketten’ gemaakt
die bestonden uit houdbare voeding (blik), luiers,
handdoekjes, zeep en shampoo.
De verdeling werd opnieuw door haar opgenomen.

10 gezinnen

Vanaf mei

Basisondersteuning

Hygiëne pakketten

VGC Welzijn en Gezin

De VGC bezorgde ons hygiënepakketten met o.a.
waspoeder, shampoo, tampons, enz.

60 gezinnen

Deze hebben we meegegeven aan (nieuwe) ouders
die bij ons op het onthaal kwamen en/ of via onze
stoepcontacten bij gekende ouders.
Heel wat gezinnen waren blij met deze ‘kleine
attentie’.
Vanaf mei – juni zijn we – voorzichtig - heropgestart met ons fysiek aanbod, vanaf juli zijn we gestart met onze zomeruitstappen.
Mei augustus

Outreachend onthaal toeleiding

Stoepcontacten parkbezoeken

Intern

Gezien de heel lage opkomst van gezinnen zijn we
nog sterker gaan inzetten op de stoepcontacten en
parkbezoeken.

Vanaf mei
tot en met
augustus

Basisondersteuning

Luierbedeling

Huis van het Kind
Nieuwland

Gezinnen die nood hadden aan luiers werden
door ons doorverwezen naar het Huis van het
Kind Nieuwland. Daar konden ze een luierpakket
ophalen.

Toeleiding naar
partnerorganisatie
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Een 65- tal
gezinnen
16 gezinnen

We hebben de ouders geïnformeerd over Baboes
om eventueel aansluitend daar aan een
groepswerking deel te nemen en/ of door hen
verder opgevolgd te worden.
Vanaf mei
tot en met
augustus

Educatieve ondersteuning

‘Huiswerk’ pakketten

Intern

We stelden op vraag van de gezinnen educatieve
pakketjes samen voor hun schoolgaande kinderen
tot +/- 12 jaar. De inhoud van deze pakketjes was
aangepast aan de leeftijd van het kind/ de
kinderen.

22 gezinnen

In deze zakjes zaten werkblaadjes m.b.t. rekenen,
taal, lezen, crea (kleurplaten) en materiaal:
kleurpotloden, schrijfgerief (pen, potlood, gum).
Dit was vooral een vraag van gezinnen met een
kind in het Fr.-talig onderwijs.
Vanaf mei
tot eind
december

Basisondersteuning

Kledij pakketten

Intern: materiaal via
schenkingen van
partnerorganisaties
en particulieren.
Extern: gezinnen
worden ook
toegeleid via
partnerorganisaties.

Juli augustus

Verruimen leefwereld

Parkbezoek

intern

We hebben doorheen deze periode veel tijd
geïnvesteerd in het verzamelen van materiaal
(kledij, schoeisel, kinderwagens, kinderstoelen,
enz.), het samen samenstellen van pakketjes en
het onthalen van de gezinnen.
Wanneer een gezin haar pakket komt ophalen,
maken we van de gelegenheid gebruik om hen
warm te onthalen en hen te beluisteren. Als het
om nieuwe ouders gaat, geven we hen ook uitleg
over onze activiteiten en nodigen we hen uit voor
een groepssessie.
De gemeente Anderlecht heeft ons het exclusief
gebruik van het park Jorez gegeven tijdens de
zomerperiode.
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Een 80 tal gezinnen
waarvan minstens
35 nieuwe
gezinnen.

13 moeders en 14
kinderen

We hebben hier een 3-tal keer gebruik van
gemaakt en ook de collega’s van Baboes en
HvhKind Anderlecht, zijn in het kader van de
speelstraat, naar dit park gegaan.
8/07/20

Zomeractiviteit

Gezinsuitstap

Fantasy Land (indoor
speelpark)

Elk jaar organiseren we tijdens de zomermaanden
binnen en buiten Brussel. Opzet bestaat er in om
een vakantiegevoel te creëren en om gezinnen
stukjes van Brussel en de rand te leren kennen.

21 moeders en 39
kinderen

Gezinsuitstap

Domein Huizingen

Het domein kent een groot park en de
mogelijkheid tot spel en recreatie. Gezinnen
hadden een picknick mee waardoor het
vakantiegevoel vergroot werd.

2 moeders en 6
kinderen

Bemerking: onze eerste uitstap
was een ware overrompeling en
we hebben beslist om meerdere
uitstappen te doen met kleinere
groepjes.

15/07/20

Zomeractiviteit

Op die manier konden we in een ‘veilige’ setting
een moment van ontspanning en pret bieden.
29/07/20

Zomeractiviteit

Gezinsuitstap

Domein Huizingen

5/08/20

Zomeractiviteit

Gezinsuitstap

Domein Huizingen

4 moeders (van de
Kirkoe groep) en 10
kinderen

13/08/20

Zomeractiviteit

Gezinsuitstap

Domein Huizingen

3 moeders en 9
kinderen
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We hebben een exclusief moment met de
ambassadrices georganiseerd om hen te
bedanken voor hun blijvende inzet en
betrokkenheid (vnl via WhatsApp boodschapjes).

8 ambassadrices en
16 kinderen

September
- december

Bij de start van het schooljaar waren we opnieuw dagelijks open maar het is pas de tweede week van september dat we weer ouders zagen langs komen
voor onze groepswerkingen. Midden oktober hebben we dit opnieuw moeten stop zetten en waren we 3 dagen per week voor de gezinnen bereik- en
beschikbaar.

September
- december

Educatieve ondersteuning

Boekenleespakketten

Bibliotheek van
Anderlecht en
schenkingen

We hebben eerst een voldoende groot aantal
boekjes verzameld, er pakketjes van gemaakt en
ze gericht uitgedeeld.

50-tal gezinnen

Met de start van het nieuwe schooljaar bleek dit
een schot in de roos.
7/09/20

Participatieve uitwisseling

Uitstap en
brainstorm

Cafetaria Panorama
in Molenbeek

Samen met de ambassadrices sparren over het
HdG, uitdenken en uitwerken van nieuwe postCorona activiteiten.

9 moeders (we
hebben een
‘nieuwe’
ambassadrice
mogen
verwelkomen)

14/09/20

Outreach en toeleiding

Schoolpoortcontact

Kamelon school
(gemeentelijke
school)

Aan de schoolpoort van de school contact maken
met de ouders, een babbeltje slaan en info geven
over onze werking.

Er worden
gemiddeld 14
ouders
aangesproken per
schoolpoortcontact

17/09/20

Outreach en toeleiding

Schoolpoortcontact

Leonardo Da Vinci

We doen ook Fr.-talige scholen aan omdat we er
zijn voor alle Brusselse ouders maar ook omdat
heel wat gezinnen vaak een kind in en het Ned.talig onderwijs en in het Fr.-talig onderwijs
hebben.

idem

Petit Goujons

21/12/20

Outreach en toeleiding

Schoolpoortcontact

School 13
(gemeentelijke
school)
François Xavier
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idem

24/09/20

Outreach en toeleiding

Schoolpoortcontact

Voorzienigheid (vrije
net)

idem

Ecole Carrefour
30/09/20

Recreatieve activiteit

Speeleiland

Huis van het Kind
Anderlecht en KDV
Elmer Zuid

KDV Elmer Zuid heeft samen met het HvhKind
Anderlecht heeft een speelstraat georganiseerd
bij ons in de buurt. Het concept bestaat er in dat
er een recreatief parcours wordt uitgezet waar
kinderen kunnen spelen samen met hun ouders
en/ of leeftijdsgenootjes.

9 ouders en 18
kinderen

Het zijn een soort ‘eilandjes’ waar in een veilige
een aantrekkelijke setting gezinnen kunnen
ontspannen en plezier beleven.
Oktober –
eind
november

Outreach en toeleiding

Schoolpoortcontact

Zie scholen
hierboven

Tijdens deze maanden zijn we opnieuw
schoolpoortcontacten gaan doen maar dan op
minder gestructureerde basis.

40- tal gezinnen

Wanneer er wat tijd over was, werd er aan een
schoolpoort gepost.
14/10/20

Sensibilisering

Crea activiteit gelinkt
aan tandzorg

Huis van het Kind
Anderlecht

In het kader van het HvhKind Anderlecht en
partners initiatief nl ‘Maand van de tand’ zijn we
tijdens de groepswerking met het thema
tandzorg aan de slag gegaan.

13 ouders en 25
kinderen

Na afloop kreeg elk kind een tandenborstel en
tandpasta mee.
December

Attentie

Klaas - Kerstpakketje

intern

We hebben, als duwtje in de rug, voor de
kinderen van de meest precaire gezinnen (die
door ons gekend zijn en die we konden bereiken)
een cadeaupakketje samengesteld en
meegegeven.
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24 gezinnen

8. Samenwerking
Partnerorganisaties
Tijdens de crisis is de samenwerking met partnerorganisaties uit de eigen en uit andere sectoren weerom
essentieel gebleken. Zo hebben we nauw samengewerkt met de gemeente Anderlecht, de VGC en zowel
lokale als bovenlokale partners. Hieronder: het regioteam van Opgroeien - K&G, WGC MediKuregem, Huis
van het Kind Anderlecht, Participatiehuis Anderlecht, OCMW Anderlecht, Brede school Kuregem, ONE
Kuregem en Molenbeek, Cultureghem, TCC Acceuil, Kinderdagverblijf Elmer Zuid, Huis van het Kind
Brussel, Nasci, A Place To Live, Baboes en Koala Nieuwland.
Jammer genoeg is de samenwerking met de Brede school Kuregem en Brede school Hartje Anderlecht,
omwille van de maatregelen binnen onderwijs, on hold gezet. Overleg tussen de partners is nog
doorgegaan maar er werden geen activiteiten meer georganiseerd voor ouders. Wel zijn we op
regelmatige basis aan de schoolpoort een praatje gaan slaan met ouders van de scholen binnen deze
netwerken.

Specifieke samenwerkingsverbanden, vertegenwoordiging en ervaringsdeling
We nemen als team op verschillende overlegorganen en fora de rol op van ervaringsdeler om zo de stem
en het perspectief van kwetsbare gezinnen ‘binnen te brengen’ en ‘te bewaken’. Wanneer we de
leefwereld van gezinnen zichtbaar maken, vertrekken we niet vanuit een expertenrol maar wel vanuit de
verhalen en de ervaringen van deze gezinnen. Deze ervaringen zijn dynamisch: ze evolueren en
veranderen op basis van de context waarbinnen gezinnen hun leven uitbouwen.
Naast het stem zijn voor, willen we ook stem geven aan. Het rechtstreeks betrekken van gezinnen bij en
op overlegmomenten vraagt tijd en we zijn er ons van bewust dat dit een aandachtpunt is en blijft.
De ambassadrices zijn een eerste – voorzichtige - stap in die richting. In ‘normale’ tijden worden ze een
aantal keer per jaar betrokken bij ons intern overleg.
Tijdens de pandemie zijn we in contact gebleven met onze 8 ambassadrices via WhatsApp.
In de zomervakantie zijn we met hen naar Huizingen gegaan en in september we hebben een nieuwe
ambassadrice mogen verwelkomen. We zijn toen ook met hen op uitstap gegaan voor een brainstorm
sessie in functie van post – corona activiteiten maar toen kwam de tweede verstrenging en hebben we
alles moeten ‘bevriezen’.
Het contact met de ambassadrices bleef behouden maar de plannen die we met en voor hen hadden,
werden uitgesteld. We hopen dit in 2021 weer een nieuw elan te kunnen geven.
Naast de ervaringsdeling streven we er als netwerker naar om
organisaties met elkaar te verbinden en tot gezamenlijke, gedragen
acties te komen. Verder willen we terreinwerkers en andere
(toekomstige) professionals laten kennis maken met de methodiek
van het cultuursensitief, krachtgericht en participatief(groepsgericht)
werken met deze specifieke doelgroep. Dit laatste gebeurt o.a.
door uitwisseling met studenten en hun docenten van
verschillende Hogescholen. Maar ook hier heeft Corona een
aantal zaken volledig doorkruist en hebben we onze aanpak
moeten aanpassen.
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Realisaties
Zowel de coördinator als de teamleden hebben deelgenomen aan verschillende vergaderingen,
hier was mede door de Corona crisis meer ruimte voor. Op termijn (maakt deel uit van de strategische
doelstellingen) zal echter bekeken worden waar wel en waar minder op ingezet wordt.
Het team maakt deel uit van de werkgroepen ouderparticipatie en gezondheid van de Brede school
Kuregem. Ze nemen ook punctueel (al naargelang de agendapunten) deel aan het overleg HvhKind
Anderlecht en maken deel uit van de werkgroep ‘Warme toeleiding naar de kinderopvang’ en de
werkgroepen ‘onthaal’ en ‘ontmoeting’ HvhKind Brussel. Verder volgen ze de evoluties mee op m.b.t.
het inschrijven van kinderen in het Ned. Talig onderwijs via de vormingen van het LOP.
De coördinator heeft op regelmatige basis (terug te vinden in de verslagen van deze overlegmomenten)
deelgenomen aan verschillende vergaderingen met name:
-

de stuurgroep Brede school Kuregem,

-

de stuurgroep Brede school Hartje Anderlecht

-

het overleg Huis van het Kind Anderlecht – hier maakte ze ook deel uit van de tijdelijke
werkgroepjes ‘onthaal’ en ‘warme transitie’

-

de werkgroep buurtgerichte netwerken Anderlecht

-

de werkgroep nota inloopteams – met terugkoppeling aan de VGC – Entiteit Gezin

-

de stuurgroep Brusselse inloopteams vanuit Wiegwijs (deze is 2x samen gekomen)

-

de stuurgroep HvhKind Brussel

-

het IROJ Brussel (waar ze de sector PGO vertegenwoordigd)

-

de stuurgroep Sonja Erteejee

-

de (tijdelijke) stuurgroep Zorgarantie – werf 2 – en in het verlengde daarvan aan zorgtafels
(overleg en afstemming tussen hulpverlening en gezin)

-

de jaarlijkse resonantieraad Odisee - ortho

Bij deze laatste 3 overleggen wil ze vooral de brug slaan tussen PGO en Jongerenwelzijn.
In het voorjaar van 2020 is ze medebestuurder geworden van de RVB van het Huis van het Kind Brussel –
Ket in Brussel vzw en neemt daar een actieve rol in op. Ze begeleidt, in afwachting van een coördinator, de
deelwerking Baboes en volgt het Actiris dossier op.
In het kader van het HvhKind Brussel heeft ze:
-

mee input gegeven binnen de stuurgroep ‘herstructurering HvhKInd Brussel’ die samen met de
VGC administratie - Entiteit Gezin opgenomen werd

-

meegewerkt aan de voorbereidende visieteksten ‘onthaal’ en ‘ontmoeting’

-

meegewerkt aan de werkgroepjes ‘onthaal’ en ‘ontmoeting’ met terreinwerkers (Baboes, Huis der
Gezinnen, HOPON, Wiegwijs, HvhKind Anderlecht, Gemeenschapscentrum Nekkersdal,
netwerkondersteuners HvhKind Brussel)

bij deze laatste twee acties waren ook een collega bestuurder van het HvhKind Brussel betrokken en twee
Pedagogische ondersteuners Opgroeien in Brussel (Expertise Geïntegreerd werken, Educare en
Meertaligheid alsook Ouders en Diversiteit). Dit resulteerde in twee door het werkveld gedragen en
richtinggevende visieteksten die het kader vormen waarbinnen acties i.f.v. het Huis van het Kind kunnen
vorm krijgen.
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De coördinator was ook in 2019 -20 ‘pleitbezorger’ samen met drie collega’s inloopteamcoördinatoren
voor de inloopteamsector t.a.v. K&G. Zo is er vanuit de sector bij K&G voor geijverd om tijdens code rood
toch de nodige ruimte te geven aan organisaties om gezinnen te blijven zien.
Ze heeft mee nagedacht over en input gegeven aan de nota ‘positionering van de Inloopteams binnen het
Huis van het Kind Brussel’ vanuit Wiegwijs en in opdracht van de VGC Gezin. Dit omvatte ook meermaals
overleg met de collega van Wiegwijs alsook het nalezen van de tekst en het bewaken van de Brussel
component (waar Wiegwijs minder vertrouwd maar heel snel lerende in is).
In deze periode was er ook uitwisseling met verschillende onderzoekers in het kader van hun opdracht:
-

Erasmushogeschool Sociaal werk: onderzoek naar cultuursensitief handelen bij hulpverleners met
een migratieachtergrond – naast het geven van een interview werden 2 teamleden anoniem
bevraagd

-

Odisee Hogeschool Sociaal werk en Ortho: Buurtgericht werken -onze werking werd mee
opgenomen in hun verslag

-

Kenniscentrum WWZ daarna verder opgevolgd vanuit K&G: Precaire gezinnen – naast het geven
van een interview ook deelgenomen aan de ochtendvergadering m.b.t. dit thema

En heeft ze ook input gegeven bij de oefening m.b.t. de visiebepaling van het OTA-team en deelgenomen
aan de ronde tafel georganiseerd door het Kenniscentrum WWZ over ‘precaire situaties’. Haar reflecties
werden meegenomen in hun Corona Cahier.
Door Corona hebben zo goed als geen externen – toekomstige professionals kunnen ontvangen en
hebben we pas in oktober een stagiaire van start kunnen laten gaan.
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Overzicht acties
Periode
7/11/19

12/2019

Type actie
Expertisedeling –
toekomstige
professionals

Gastcollege

Activiteit

In samenwerking met

Bezoek door de
Voorstelling van de
werking aan studenten
JGZ

CVO Brussel - JGZ

Interactieve les

KULeuven - vakgroep

Beschrijving
Via een rondleiding en door uitwisseling stellen
we onze werking voor aan de studenten en gaan
we in op hun vragen.

Wie
Team
18 studenten en 3
docenten

Opzet bestaat er in om deze toekomstige
professionals te laten kennis maken met onze
cultuursensitieve manier van werken met
maatschappelijk kwetsbare gezinnen.
Binnen de vakgroep Pedagogiek - vak
‘Gezinspedagogiek’ - studenten uit verschillende
richtingen kennis laten maken met het werkveld.

Coördinator
46 studenten en 1
docent

Naast een stuk theoretische uitleg over
preventieve gezinsondersteuning komt ook de
werking aan bod en wordt er met de studenten
in gesprek gegaan via concrete casussen.
23/01/20

Kennisdeling- en
verwerving

Supervisie

OTA

A.h.v. een concrete casus gaan we met elkaar in
gesprek en kijken we vanuit verschillende
invalshoeken naar een bepaalde gezinssituatie.

Team en 2 OTA
medewerkers

De scope reikt iets verder dan pure supervisie
omdat we ook aan kennisdeling doen.
6/02/20

Uitwisselings- en
kennismakingsmoment
met Anderlechtse
partners

Netwerkdag Brede
scholen Anderlecht –
Huis van het Kind
Anderlecht

Verschillende Anderlechtse
organisaties
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Opzet bestond er in om elkaars werkingen via
een aantal ludieke methodieken beter te leren
kennen en om aan netwerking te doen.

Team

27/02/20

Uitwisseling met de
Anderlechtse
schoolantenne

Overleg

Anderlechtse
schoolantenne

Uitwisseling over wat er leeft bij de gezinnen om
zo elkaars werkingen opnieuw op elkaar af te
stemmen.

Team

4/03/20

Ervaringsuitwisseling

Werkgroepen

Erasmushogeschool PKJ en
Europese partners in het
kader van het ‘Intercultural
Early Childhood Education
and Care Curriculum Design
for Professionals’ project.

In de vm uitwisseling met zowel studenten als
de Europese collega’s over het thema: creating
opportunities for (diverse) parents to meet.

vm: Coördinator
en 30 studenten
alsook de 18
Europese
partners

In de nm bezoek aan het HdG en verderzetting
van de denkoefening met de Europese
professionals..

20/07/20

Kennisdeling

Overleg

OTA

Vervolg op de eerste kennisdelingssessie
(september 2019) ‘cultuursensitieve zorg en
referentiekaders’. Samen nadenken over het
uitwerken van een vorming m.b.t. dit thema.

De twee
coördinatoren

10/09/20

Kennismaking

Overleg

Preventiedienst Gemeente
Anderlecht – dienst
preventie en cohesie

Kennismaking met elkaars diensten en zien wat
we voor elkaar kunnen betekenen naar de
toekomst toe.

Team en
coördinator +
projectleider
vrijwillige
terugkeer en
precaire
leefsituaties +
verpleegkundige
regioteam

De projectleider kan een link vormen tussen de
gezinnen/ alleenstaande ouders die in
kraakpanden wonen of op straat wonen en met
onze dienst alsook het regioteam

20/10/20

Kennisverweving en
deling

Infosessie

Helpdesk kinderopvang
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Online sessie over inschrijven in de
kinderopvang waarbij ook moeilijker situaties
aan bod kwamen bijv. ‘hoe schrijf ik een kindje in
zonder verblijfsvergunning enz.

Team

25/09/20

Kennisverwerving

Train the trainer

Huis van het kind
Anderlecht

Deze Train the Trainer werd georganiseerd
vanuit het HvhKind Anderlecht samen met een
tandarts en een mutualiteit. Opzet bestaat er in
om dit thema aan te brengen in de eigen
groepen en meer draagvlak te creëren bij de
gezinnen voor dit thema.
Het kadert tevens binnen het project ‘Maand
van de Tand’.

29/10/20

Uitwisseling met ONE

Lunchmoment

Uitwisseling om af te stemmen en de
samenwerking te optimaliseren.

Samenvattend: Corona ‘dwingt’ ons tot andere manieren van samenwerken en uitwisseling.
Het overleg met professionals blijft zoveel mogelijk digitaal gebeuren en gezien de duur van
deze crisis gaan we verder op zoek naar andere manieren van gezinnen ondersteunen en verwelkomen.
In 2021 zullen we concrete stappen zetten in online groepswerkingen en verder hopen we dat deze
periode vooral toont hoe belangrijk menselijk contact en uitwisseling is.
En.. dat vertrouwde plekjes zoals het Huis der Gezinnen voor de ouders en hun kinderen er (blijven) zijn
voor hen.
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Team en collega’s
van de Lucerna en
de
Voorzienigheidssc
hool, de bib van
Anderlecht, VGC
Sportdienst, KDV
Elmer Zuid en
Foyer Molenbeek
Team en
coördinator en
ONE team

9. Signalering
Op vlak van de gezinnen.
We hebben in deze periode een sterke toename gezien van het aantal administratieve en materiële
vragen. Daarnaast was ook de nood aan morele en emotionele ondersteuning groot. Administratieve
vragen hadden vooral betrekking op huisvesting, aanvragen voor specifieke steun (bijv. rode kaart
OCMW), achterstallige betalingen en inschrijvingen van jonge kinderen in het Ned.-talig onderwijs en
de kinderopvang. Materiële noden vallen terug te brengen tot voeding, kledij en uitrusting. Bij de
meer persoonsgebonden gesprekken, kwamen thema’s zoals isolement, doelloosheid, ontbreken van
dagstructuur, moeilijkheden in de partnerrelatie en de relatie ouder - kind naar boven.
Op vlak van beleid.
Hoewel het verlenen van materiële hulp in tijden van crisis belangrijk is en voor vele gezinnen een
essentiële – tijdelijke - reddingboei is gebleken, hopen we dat er aandacht blijft gaan naar de
toenemende armoede die enkel door structurele maatregelen te nemen, aangepakt kan worden. We
zien nu vanuit het beleid een keuze voor projectmatige initiatieven die zinvol kunnen zijn maar vaak
geen antwoord bieden op lange termijn problemen. En die zullen er gezien de aard, de duur en de
omvang van de crisis niet eenvoudiger noch minder om worden.

When nothing is sure, everything is possible.
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