
 01 oktober 2019, 11:50 (CEST)

Vragen over opvoeding? Huis van het Kind
Bloemekenswijk opent de deuren

Of het nu over fruitpap, huiswerk of sociale media gaat: ouders zitten met vragen

over de opvoeding van hun kind. Ze vinden in het brede aanbod niet altijd hun

weg. Daarom wil Stad Gent inzetten op ontmoetingsplekken in de buurten.

Ouders kunnen nu voor het eerst terecht in het Huis van het Kind

Bloemekenswijk.

 

Op woensdag 2 oktober 2019 opent het Huis van het Kind Bloemekenswijk in de Francisco

Ferrerlaan 275. Buurtbewoners én buurtorganisaties kunnen tussen 14 en 17 uur alvast

kennismaken met het aanbod en met elkaar. Er is kinderanimatie voorzien, en een hapje en een

drankje.
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Het Huis van het Kind is een ontmoetingsplek voor (aanstaande) gezinnen. Er worden ook

allerlei activiteiten georganiseerd die verband houden met opvoeden en opgroeien. Organisaties

zoals vzw Jong, Inloopteam Kind en Preventie, de eerstelijnspsychologen van ‘Samen1Plan

Gent’ en Brede School bundelen er de krachten. Op dit moment kunnen buurtbewoners in het

Huis van het Kind Bloemekenswijk terecht voor huistaakondersteuning, spel- en

ontmoetingsmomenten voor ouders met kinderen tot 3 jaar en voor een consultatie bij

eerstelijnspsychologen voor kinderen uit het basisonderwijs. Daarnaast worden er vanuit Brede

School diverse activiteiten georganiseerd.

'Er zijn in Gent vele partners die ouders en andere
opvoedingsverantwoordelijken ondersteunen. Denk maar aan de Inloopteams
en de Opvoedingswinkel. Toch vinden ouders niet altijd hun weg naar het
aanbod. Ook in contact komen met andere ouders is in de stad niet zo evident.
Daarom willen we de komende jaren inzetten op laagdrempelige
ontmoetingsplekken in Gent. Ouders kunnen er elkaar ontmoeten en tips en
tricks uitwisselen. Tegelijk kunnen ze er beroep doen op de expertise van
professionele organisaties.'
— Elke Decruynaere, schepen van Opvoeding 

Contact

Sofie Rédelé, kabinet schepen Elke Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-mail

sofie.redele@stad.gent

Els De Vos, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, gsm 0474 96 28 60, e-mail

els.devos@stad.gent

Alexander Delplace, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, gsm 0497 46 72 27, e-mail

alexander.delplace@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

Alle informatie over Huis van het Kind Bloemekenswijk vind je hier

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

mailto:sofie.redele@stad.gent
mailto:els.devos@stad.gent
mailto:alexander.delplace@stad.gent
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/wegwijs-de-zorg/waar-kan-u-terecht/huis-van-het-kind/huis-van-het-kind-bloemekeswijk
mailto:schepen.decruynaere@stad.gent


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.

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail astrid.debruycker@stad.gent

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent
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