Welkom bij onze hal aarlijkse nieuwsbrief,
gericht aan alle 121 partners van Huis van het Kind 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.
In september 2018 hebben we de
subsidieaanvraag voor ons Huis van het
Kind afgewerkt en ingediend. Dit najaar
zal er vanuit de Vlaamse overheid ook een
bekendmakingscampagne komen voor
alle Huizen van het Kind. Partners die
graag willen tonen dat ze deel uitmaken
van dit huis, kunnen dat door een label op
hun site of in hun e‐mail handtekening te
plaatsen. Het logo kun je downloaden :
h p://www.expoo.be/campagne‐huizen‐
van‐het‐kind Als partnerorganisa e
streven we er toch naar om samen alle
jonge gezinnen zo goed als mogelijk op te
vangen en een warme overdracht te ver‐
wezenlijken indien er doorverwijzing
nodig is. SAMEN kunnen we zorgen dat
alle ouders en kinderen de weg vinden in
het complexe zorglandschap en helpen we
ook kansengroepen de weg vinden naar
de beschikbare hulp.

Berlaar valt onder de eerstelijnszone Lier‐
Duﬀel‐Ranst‐Berlaar‐Nijlen. Huis van het
Kind Berlaar hee reeds een formeel
engagement ingediend bij de eerstelijns‐
zone.
Ons huis hee geen fysieke loca e, maar
iedereen met vragen of sugges es kan
contact opnemen via
huisvanhetkind@berlaar.be

Activiteiten

In dit blokje willen we graag een oplijs ng maken van alle
geplande ac viteiten. Op die manier kunnen we op voor‐

hand een mooi overzicht opmaken. Dit komt niet alleen de
burger ten goede, maar is ook een handige tool om jullie

PAMPERBOX

aanbod in de kijker te ze en. We nodigen jullie hierbij uit

Het Huis van het Kind Berlaar verzamelt (in samenwerking met cvba SamenSterker) via
de pamperbox ongebruikte luiers in. Je vindt de box in het consulta ebureau van Kind
& Gezin (Ballaarweg 1, te bereiken via de Dr. Van der Borghtstraat). De luiers worden
nadien via de sociale dienst van het OCMW en via Welzijnsschakels gra s uitgedeeld
aan kwetsbare gezinnen met jonge kinderen.
In 2019 zullen er nog extra pamperboxen voorzien
worden op andere loca es. Posters met alle loca es
zullen dan ook verspreid worden doorheen de gemeente.
Het afgelopen jaar zijn er alvast twee volle pamperboxen ingezameld!

om de ac viteiten die jullie dienst of organisa e gepland

PEUTERSPEELPUNT
Eén van de doelen van het Huis van het Kind is om ontmoe ng te organiseren tussen
ouders en kinderen en dit op diverse vlakken. Wij willen alvast een werkgroep oprich‐
ten die in 2019 bekijkt wat de mogelijkheden voor een peuterspeelpunt zijn. Indien u
interesse hee om deel te nemen aan deze werkgroep bent u meer dan welkom.
BOEKEN
De bibliotheek van Berlaar vernieuwt regelma g zijn aanbod. Een groot aantal boeken
worden daardoor dit jaar uit de bib gehaald. Ze willen deze boeken graag aan het Huis
van het Kind schenken, zodat die de kinderen van gemeente Berlaar hier blij mee kunnen
maken. We willen ten slo e alle kinderen s muleren om te lezen!
ACTIE ‘SCHENK EEN BOEK’
Samenwerking Libelle – Kind en Gezin – Iedereen Leest – Kringwinkels
De hele maand november kan ingezameld worden in de Kringwinkels.
Nadien, in de maand december, gebeurt de levering door de Kringwin‐
kel aan het Huis van het Kind. Deze zorgen dan weer dat de boeken te‐
recht komen bij kinderen in kansarme situa es. Qua ming is dit ideaal
om de boeken eventueel als Kerst‐ of Nieuwjaarscadeau te schenken
aan gezinnen.

hee voor 2019 door te geven (sharon.sevranckx@berlaar.be)
Voorlopig vind je dus nog meer afgelopen dan geplande
ac viteiten terug. Zo hee het LOK bijvoorbeeld op 10 juni
ook het geboortebos‐evenement georganiseerd.

Peuters in Ac e Ac eve speel– en beweeg ps voor
(groot‐)ouders en hun peuters (1,5 tot 3 jaar):
6 december van 10 tot 11u, gra s,
wel inschrijven via www.cm.be/agenda of 014 40 35 45

Consulta ebureau Kind en Preven e maandelijks
Dr van der Borghtstraat (einde van de straat):
Donderdag 15/11 om 10.15 uur
Donderdag 13/12 om 10.15 uur
Op dezelfde momenten:
Babymassage, een must voor elke baby!
Babymassage is een moment van ontspanning voor zowel
kind als ouder. Het gee ook jou als ouder meer zelfver‐
trouwen omdat je de taal van je kind beter begrijpt.

