
Stedelijke opvanglocaties zetten hun deuren
open

Op 15 maart 2018 is het Burendag Kinderopvang en zetten de Gentse stedelijke
opvanglocaties en onthaalouders hun deuren open. Want kinderopvang is meer
dan enkel kinderen opvangen.
 
Meer dan 30 stedelijke onthaalouders, kinderdagverblijven, peutertuinen en Stedelijke
Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang van de Stad Gent nemen deel aan de Burendag
Kinderopvang. Ze bieden een breed scala aan van activiteiten: rondleidingen door
ouders, een peuteractiviteit i.s.m. het dienstencentrum, infomoment voor buurtpartners,
soep op de stoep, koffienamiddag voor ouders en buurtbewoners, enzovoort.



'De onthaalouders en opvanglocaties willen een bekende en zichtbare partner zijn
in de buurt, zodat elk gezin de weg vindt naar kinderopvang. Kinderopvang is een
plek waar ouders, buren, buurtpartners enzovoort, elkaar ontmoeten en samen
werk maken van warme, Gentse buurten.'

— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Heeft u interesse in het aanbod op de Burendag van een opvanglocatie in uw buurt? Ga
eens langs of neem een kijkje op de Facebook-pagina.

Een week lang Zorg en Welzijn in de kijker

Burendag Kinderopvang kadert binnen het al breder gekende Dag van de Zorg. In 2018
organiseert Dag van de Zorg een volledige Week van de Zorg, van 12 tot en met 18
maart 2018. Op maandag staat eerstelijnszorg in de kijker, op dinsdag innovatie, op
woensdag onderwijs en zorgberoepen, op donderdag kinderopvang en op vrijdag
mantelzorg.

Informatie
Sarah Van Haute, Dienst Kinderopvang Stad Gent, gsm 0474 88 36 71, e-mail
sarah.vanhaute@stad.gent
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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
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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 259.000 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.
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