
Zin in vrijwilligerswerk? 
Ben je op zoek naar een leuke en nuttige bezigheid in een diverse en bruisende 
omgeving? Dan is De SLOEP de ideale match! We zijn steeds op zoek naar een 
paar helpende handen voor: 

 § Het consultatiebureau: de gezinnen hartelijk ontvangen, wegwijs maken en 
helpen bij het wegen en meten van de baby’s. 

 § Djuma: de begeleiding van Nederlandse conversatielessen of de begeleiding van 
het naaiatelier, diverse workshops, …

 § Kinderopvang: kinderen in een veilige omgeving een leuke tijd bezorgen terwijl 
hun ouders groepswerk bijwonen zoals een moedergroep, sporten, Nederlandse 
conversatielessen, …

 § Sociaal gidsen: meegaan als sociale gids met de gezinnen uit de doelgroep naar 
verschillende diensten om zo de brug te vormen tussen dienstverlening en de 
gezinnen.

 § Daarnaast zoeken we nog veel helpende handen bij diverse taken zoals klusjes 
in huis, ...

Goesting? 
Surf naar www.desloep.be/vrijwilligerswerk en vul het formulier in. We nemen  
zo snel mogelijk telefonisch of per e-mail contact met jou op!

Bevelandstraat 26, 9000 Gent
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PARTNERS:

openhuis@desloep.be

09 234 38 58

www.desloep.be

Open huis voor ouders  
met jonge kinderen



Onthaal = altijd welkom!

Heb je vragen, zit je met een probleem 
of wil je gewoon eens gezellig praten? 
Kom gerust langs. De SLOEP biedt 
een luisterend oor, helpt je verder waar 
kan of verwijst je door naar de juiste 
dienst. Het onthaal is elke werkdag 
open. Voor actuele info over de 
openingsuren, raadpleeg onze website 
www.desloep.be of bel ons op het 
nummer 09 234 38 58.

Djuma

De week sluiten we telkens af 
met een open ontmoeting. Onze 
deuren staan wijd open voor alle 
mensen uit de buurt. Hier kan 
iedereen elkaar ontmoeten bij een 
kopje koffie. Samen met vrijwilligers 
organiseren we vele activiteiten zoals 
Nederlands oefenen, workshops, 
kookactiviteiten, spelen met 
kinderen, … Op die manier maken 
we samen het warme nest De 
SLOEP.

Consultatiebureau

In het consultatiebureau komen 
ouders gratis na afspraak bij een 
arts of een sociaal verpleegkundige 
van Kind & Gezin op consultatie. 
Ouders krijgen advies over de 
gezondheid, voeding, verzorging 
en opvoeding van kinderen tussen 
0 en 3 jaar. Voor een afspraak of 
meer informatie, bel je naar de Kind 
& Gezin-lijn 078 150 100.

Spel en ontmoeting

In De SLOEP kunnen ouders ook 
spelen met hun kind. Zo leren ouder en 
kind andere ouders, kinderen, talen en 
speelgoed kennen en staan ze samen 
sterker om later naar school te gaan. 
Een rustige plek om even op adem te 
komen en samen een toffe tijd te beleven 
en zo de band ouder-kind te versterken. 
Ouders kunnen ondertussen met elkaar 
praten bij een koffietje. Dit doen we in 
drie verschillende wijken om een zo 
breed mogelijk publiek te bereiken.

Klaar voor school

Een goeie opstap naar de 
kleuterschool vinden we zeer 
belangrijk. Daarom ondersteunen 
we ouders bij het tijdig aanmelden 
en inschrijven van hun kinderen. We 
bieden ook regelmatig groepswerk 
aan met interessante onderwerpen 
om deelname te vergemakkelijken, 
zoals zindelijkheidstraining, 
schoolkosten, ochtendstress 
vermijden, … Dit in samenwerking 
met scholen in de buurt. 

Gezinsondersteuning

Ouders die verschillende 
problemen ervaren en er alleen 
voor staan, kunnen beroep doen 
op individuele gezinsondersteuning. 
Samen met de ouders zetten we 
stappen vooruit om zo weer grip 
te krijgen op hun eigen situatie. 
We leggen bruggen naar andere 
diensten en creëren zo verbinding 
tussen hen en de maatschappij, 
hen en andere ouders, …

Dynamo
Ook gezondheid staat bij ons 
centraal. Daarom organiseren 
we wekelijks een sportnamiddag 
voor vrouwen. Nadien praten we 
over verschillende thema’s zoals 
gezonde voeding, beweging, …  
De kinderen die meekomen  
krijgen apart van de moeders 
ook de kans om met sport en 
gezondheid bezig te zijn tijdens de 
actieve kinderopvang. 

Prenataal steunpunt

Het prenataal steunpunt is er 
voor mensen met vragen rond 
zwangerschap. Er is steeds een 
sociaal verpleegkundige van Kind 
& Gezin die na afspraak samen 
met de (toekomstige) ouders aan 
vraag en aanbodverheldering doet 
en psychosociale begeleiding 
rond gezondheidsvoorlichting en 
opvoeding aanbiedt. 

Groepswerk

In ons groepswerk praten we over 
verschillende thema’s, ouders 
komen samen en wisselen veel 
ervaringen uit. Veel aandacht gaat 
naar opvoeding, gezondheid, school 
en ontspanning. Sommige groepen 
gaan specifiek over een bepaalde 
leeftijdscategorie, zoals babybabbel. 
Andere groepen staan open voor alle 
ouders. Ook voor de vaders heeft 
De SLOEP een aanbod in groep. 

Projecten
Op basis van signalen zetten we, 
als nodig, vernieuwende projecten 
op samen met andere organisaties. 
Telkens gericht op relevante thema’s 
zoals werk, wonen, geletterdheid, 
geestelijke gezondheid, …

De SLOEP is een open huis voor gezinnen en wil alle gezinsleden ondersteuning 
aanbieden op maat, rond vele levensdomeinen. Samen met ouders zoeken we een 
antwoord op allerlei vragen en zetten we stappen naar een sterkere positie als ouder, buur, 
Gentenaar en wereldburger. De SLOEP is met zijn verschillende deelwerkingen en lage 
drempel, een warm huis van vertrouwen voor iedereen die door de deur stapt. Ouders 
ontmoeten er andere ouders, vrijwilligers en professionelen en krijgen naast professionele 
ondersteuning ook informele en sociale steun, die zich richt op hun kansen en sterktes. 

Open huis voor ouders  
met jonge kinderen

1. Consultatiebureau

2. Inloopteam


