
Week van de opvoeding van 16 tot 23 mei 2017

Van dinsdag 16 tot dinsdag 23 mei 2017 staat naar jaarlijkse gewoonte tijdens de
Week van de Opvoeding positief opvoeden centraal. Opvoeden zit in kleine,
dagelijkse dingen. Dat is ook het centrale thema van dit jaar: 'Opvoeden is samen
lachen, huilen, praten en eten'. Ook in Gent staan de hele week lang verschillende
activiteiten op het programma: van interactieve workshops tot infoavonden.
Ouders en professionelen gaan met elkaar in gesprek en wisselen tips en advies
uit. Tegelijk leren de ouders ook het vaste aanbod kennen van heel wat
organisaties, die het hele jaar door gezinsactiviteiten en ontmoetingsmomenten
voor ouder en kind organiseren.

Opvoeden is samen lachen, huilen, praten en eten



Opvoeden zit in kleine dingen, in kleine momenten samen beleven: eten rond de tafel, de
was opplooien, spelen, samen boodschappen doen, ... Doorheen die momenten leren
kinderen wat het is om samen te leven en hoe ze rekening moeten houden met elkaar.
Kinderen leren netjes eten, maar ook praten en luisteren naar elkaar. Het zijn momenten
waarop een heel scala van emoties wordt doorlopen: van boos tot blij of verdrietig.
Kortom: samen lachen, huilen, praten en eten. Dit centrale thema van de Week van de
Opvoeding komt ook in Gent aan bod in twee infoavonden en in het interactieve
inspringtheater EMMA.

De Week van de Opvoeding in Gent: van temperamentvolle
kinderen tot veerkrachtige tieners

Opvoedingswinkel Gent organiseert in samenwerking met het Vormingscentrum
Opvoeding en Kinderopvang (VCOK) twee infoavonden waarop ouders en
professionelen met elkaar in gesprek gaan over emoties.

Opvoed- en onderwijsspecialist Eva Bronsveld geeft op maandag 15 mei 2017 in
Basisschool De Oogappel (Bisdomkaai 1, 9000 Gent) een interactieve lezing die
inspiratie biedt in het omgaan met kinderen en hun emoties. En vormingswerker Hanne
Dehertog van Vlaams expertisecentrum ARCTOS brengt op donderdag 18 mei 2017 in
Freinetmiddeschool Gent (Offerlaan 1, 9000 Gent) een interactieve workshop die
inspiratie biedt in het versterken van veerkracht bij jongeren.

Ook het 'inspring' - theaterstuk EMMA biedt ruimte voor interactie. Acteurs en
toeschouwers maken samen de voorstelling. Spelen, nadenken, uitproberen, praten en
lachen is het motto. Het doel van de activiteit is ouders op een zeer laagdrempelige,
innoverende en speelse manier samen laten reflecteren over het dagelijks omgaan met
hun opgroeiende kinderen en over opvoeding.

Vaste ontmoetingsmomenten voor ouders en hun kinderen

Maar ouders leren in deze week ook het vaste aanbod kennen van organisaties, die het
hele jaar door gezinsactiviteiten, gespreksavonden en ontmoetingsmomenten voor
kinderen en ouders organiseren.

Zo is er bijvoorbeeld 'Bambino', een initiatief van vzw De Sloep. Om ouders en kinderen
de kans te geven samen te spelen, met nieuwe en uitdagende elementen, organiseert de
vzw wekelijks een ontmoetingsmoment op dinsdagvoormiddag 16 mei 2017 van 10 tot
12 uur in De Sloep. Deze zijn specifiek gericht op ontmoeting tussen ouder en kind en
gaan door op het moment dat er ook een consultatiemoment van Kind & Gezin gepland
is.



'Tijdens ons ontmoetingsmoment BAMBINO zijn ouders met kleine kinderen
welkom. Ze leren er door en van elkaar. In het samen spelen, het samen fruit eten.
Het is een moment dat deugd doet voor iedereen, net omdat we samen zijn.' 

— Nele, gastvrouw tijdens BAMBINO

Maar ook op andere plekken en andere momenten zijn ouders meer dan welkom:

Mamuti
Wat: elke week spel- en ontmoetingsmomenten. Kinderen kunnen er nieuw speelgoed
ontdekken, andere kinderen en ouders ontmoeten.
Wanneer: elke dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
Waar: Inloopteam Kind & Preventie (Bevrijdingslaan 88, 9000 Gent)

De Sloep in Baloe
Wat: een fijn moment waarop ouders en kinderen samen kunnen spelen met ander
kindjes in een uitdagende en stimulerende omgeving.
Wanneer: elke woensdag van 15 tot 17 uur
Waar: Spelotheek Baloe (D. Fiévéstraat 2, 9000 Gent)

BADOE kaDEe
Wat: een fijn moment waarop ouders en kinderen samen kunnen spelen met ander
kindjes in een uitdagende en stimulerende omgeving. Wanneer: elke maandag en vrijdag
van 9.30 tot 11.30 uur
Waar: vzw SIVI (Doornakkerstraat 52, 9040 St Amandsberg)

Dé PLek
Wat: Dé Plek is een gezellige ontmoetingsruimte voor ouders en hun kinderen. Alles
draait er rond samen spelen en sociale contacten leggen.
Wanneer: elke dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur
Waar: Inloopteam Reddie Teddy (Rerum Novarumplein 28, 9000 Gent)

De spelotheken in Gent vieren op woensdag 17 mei van 12.30 tot 16 uur hun 20 jarig
bestaan onder de stadshal. Er is reuze speelgoed, een weggeefspeelgoedplaats, een
fototentoonstelling, enz. voor groot en klein.

Het volledige aanbod in Gent tijdens de week van de opvoeding en het vaste aanbod van
Gentse organisaties is terug te vinden op de volgende website:

Organisatie



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 258.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

De Week van de Opvoeding vindt jaarlijks plaats van 16 tot 23 mei. De coördinatie is in
handen van het Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning (EXPOO).

Voor lokale organisaties is de Week van de Opvoeding een goed moment om activiteiten
voor ouders te organiseren en zo het aanbod aan opvoedingsondersteuning meer
bekendheid te geven. In Gent bundelt het Huis van het Kind alle activiteiten die plaats
vinden tijdens de Week van de Opvoeding.

Informatie
Kristel Martens, Netwerkondersteuner Huis van het Kind Gent, e-mail:
huisvanhetkind@stad.gent, gsm 0498/97 25 47
Alexander Delplace, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, e-mail:
alexander.delplace@stad.gent, tel 09 267 03 42

Bevoegd

Mevrouw Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 78, e-mail:
schepen.decruynaere@stad.gent

De heer Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen,
Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail:
schepen.tapmaz@stad.gent
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