
Welkom bij onze jaarlijkse nieuwsbrief,  
gericht aan alle partners van Huis van het Kind Berlaar en burgers 
van de gemeente Berlaar.  Via deze nieuwsbrief blijven jullie op de 
hoogte van wat er in onze gemeente georganiseerd wordt voor de 
doelgroep van -9 maanden tot +24 jaar.  

Sinds 2019 hebben we een gesubsidieerd Huis van het Kind in Berlaar. 
In samenwerking met de partners van ons Huis werken we acties en 
activiteiten uit ten goede van alle ouders en kinderen van Berlaar.  
Vragen rond opvoedingsondersteuning in de brede zin worden binnen 
het samenwerkingsverband doorverwezen naar de gepaste dienst. Ook 
maken we deel uit van de eerstelijnszone Pallieterland waar we ons 
steentje aan bijdragen.  
 
Ons Huis heeft geen fysieke locatie, maar iedereen met vragen of sug-
gesties kan contact opnemen  
via huisvanhetkind@berlaar.be 

BOEKENACTIE 

Ook dit jaar delen we op verschillende locaties in onze gemeente gratis 
kinderboeken uit. Dankzij onze bibliotheek de actie van Libelle ‘Schenk een 
boek’ kunnen we de ganse maand december gratis boeken uitdelen. Voor 
meer informatie over de locaties en bijhorende openingsuren kan je te-
recht op onze website.   
https://www.berlaar.be/producten/huis-van-het-kind  
Je kan alvast in het Sociaal Huis, het gemeentehuis en het consultatiebu-
reau terecht om een boekje uit te kiezen.  

PAMPERBOX 

Het Huis van het Kind Berlaar verzamelt (in samen-

werking met cvba SamenSterker) nog steeds onge-

bruikte luiers in via de pamperboxen. Je vindt de 

boxen in het consultatiebureau van Kind & Gezin, de 

BKO Centrum, het gemeentehuis en het GBS Heikant. 

Met dank aan de burgers van Berlaar verzamelden we 

in 2019 (tot en met juni) reeds 915 luiers in!   De lui-

ers worden via de sociale dienst van het OCMW en via 

vzw Welzijnsschakels gratis verdeeld aan kwetsbare 

gezinnen met jonge kinderen.  

SPELOTHEEK 

In Berlaar kan je vanaf nu terecht bij de spelotheek, 
De Fonkeling. Tine, een mama van 2 jonge spruiten 

die enorm geboeid is door (taal)ontwikkeling en 
interacties tussen ouders en hun kinderen richtte 

‘De Fonkeling’ op. Het is een uitleendienst waar je 
spelmateriaal, boeken, educatief speelgoed, enz. 

vindt om de ontwikkeling van je kind te stimuleren 
en de interactie te verbeteren.  

Ook biedt zij cursussen aan rond het thema taalsti-
mulering. Bekijk het volledige aanbod op  

https://www.de-fonkeling.be/Aanbod.  

KINDERDAGVERBLIJF WOLKEWIETJE ZOEKT 

HELPENDE HANDEN VOOR: 

• Het maken van fruitpapjes 

• Een bezoekje aan het rusthuis 

• Winteronderhoud van onze beleeftuin 

• Kleine herstellingen 
Ben jij de vrijwilliger waar wij naar op zoek 
zijn? 
Tel. 03 385 55 55  of info@wolkewietje.be 

SPREEKUUR GROEIPAKKET  

Sinds februari 2019 kan je één 

keer per maand op het gemeente-

huis terecht bij een uitbetalingsac-

tor van het Groeipakket. Vragen 

omtrent de nieuwe kinderbijslagregeling kan je dan stel-

len. Je kan langskomen zonder afspraak en dit telkens 

van 13.30 uur tot en met 16.30 uur op vaste tijdstippen. 

Het laatste spreekuur (dit jaar) gaat nog door op 18 de-

cember.  
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Week van de opvoeding  

Tijdens de Week van de Opvoeding (16 mei 

tot 23 mei 2019) hebben we de week ingezet 

met een kinderwandeling. Nadien was er 

nog plaats voor een ijsje, een heuse show 

van een clown en kon je springen op het 

springkasteel.  Maar ook peuters in actie, 

knuffelturnen en de lezing ‘Opa en oma zon-

der stress’ door Bieke Geenen lokte veel 

deelnemers. Ook volgend jaar maken we er 

opnieuw een toffe week van waar groot en 

klein aan kunnen deelnemen.  
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 Kinderen van buitenschoolse kinderopvang Roefels en ouderen (met de-

mentie) van woonzorgcentrum Kloosterhof beleven samen een fijne na-

middag tijdens de schoolvakantie  

Het werd een ervaring met een gouden randje, zowel voor de kinderen als voor de ouderen van 

Kloosterhof. Terwijl de begeleiding van Roefels zich wat zenuwachig maken over wat er wel zou 

kunnen gebeuren met zo’n rumoerige ‘bende’, ontspint er zich tussen de kinderen en de oude-

ren meteen een ongedwongen begrijpen. Tot onze verbazing waren het vooral de grootste la-

waaimakers die zich als de meest toegewijden lieten zien. Sommige kinderen voelen zich aan-

vankelijk wat onwennig en hebben wat aanmoediging nodig. Maar na korte tijd is iedereen zo 

aan elkaar gewend en vallen alle ongemakken in verband met communicatie weg. Er heerst een 

opvallende sfeer van verbondenheid. Kinderen klauteren zonder schroom op de schoot van een 

rolstoelbewoner, ouderen zetten zich mee in de poppenhoek en gaan meteen mee in de fanta-

sie van het kind. Dit alles gebeurt met zo’n gemak dat het als buitenstaander haast niet te 

vatten is. Het is ontroerend, het doet verwonderd staan over wat hier gebeurt tussen deze twee 

generaties. Al vlug komen oude verhalen boven van in de eigen kindertijd. Iedereen geniet met 

volle teugen. De kinderen dragen zorg voor de ouderen, ouderen worden weer aangesproken 

op hun verantwoordelijkheidsgevoel naar de kinderen toe. Er wordt als afsluit samen een lekke-

re wafel geknabbeld. Gezelligheid troef! Met veel moeite nemen de kinderen en de bewoners 

afscheid van elkaar. Er wordt geknuffeld en handen gegeven en beloofd van zeker nog eens te-

rug te komen. Een tekening van een kind wordt in de handtas gestoken en gekoesterd als een 

schat.  

Het contact tussen de verschillende generaties, de verantwoordelijkheid die de kinderen krijgen 

en nemen, de warme belangstelling van de bewoners voor de kinderen zijn elementen die een 

positieve sfeer creëren. Kinderen laten hun vooroordelen ten opzichte van ouderen los. Ze leren 

op welke manier ze rekening moeten houden met 

kwetsbare mensen, ontwikkelen sociale vaardig-

heden en gemeenschapszin. Ook de bewoners 

krijgen nieuwe sociale rollen. In de plaats van de 

zorgbehoevende ouderen worden ze weer mee 

de verantwoordelijke volwassenen. Ze verruilen 

hun hulpbehoevende en passieve ingesteldheid 

voor een hulpvaardige rol.   Deze topervaring moeten we zeker blijven herhalen in de toekomst!  

Toekomstige activiteiten vind je op: 

https://www.berlaar.be/sites/berlaar/files/sociale_dienst/

jaarplanning_huis_van_het_kind_2019.pdf  
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