De SLOEP vzw
Consultatiebureau en Inloopteam
erkend door Kind & Gezin
Gezondheidswerking i.s.m. Stad Gent

Handige hulp voor
doorverwijzers

De pocket-editie van onze
materiële ondersteuning
We kiezen ervoor om gezinnen met jonge kinderen te
helpen die bij ons in begeleiding zijn of open staan voor
begeleiding op verschillende levensdomeinen
door onze organisatie. Materiële ondersteuning wordt
enkel toegekend na een sociaal onderzoek. Wij geloven
in het belang van integrale gezinsondersteuning en
emancipatorische processen in samenwerking met alle
partners van De SLOEP. Gezinnen kunnen met een
doorverwijsbrief en na telefonisch contact met een van

Wie zijn we?

onze medewerkers naar ons doorverwezen worden.

Voor een organisatie die zich richt op laagdrempelige
ondersteuning van kwetsbare gezinnen, daarvoor moet
je bij De SLOEP vzw zijn. Het is een ‘open huis voor
gezinnen met jonge kinderen’.

De SLOEP bestaat uit:

een Consultatiebureau, een Inloopteam Kind & Gezin
en Spel & Ontmoeting Kind & Gezin. Als bijkomende
dienstverlening voor de gezinnen voorzien we ook in
materiële steun.

HET LUIERPROJECT
In dit project focussen we ons op de gezinnen waar de nood
het hoogst is. Tweemaal per maand bieden wij het
noodzakelijke aantal luiers aan. Wij verkiezen om voldoende
luiers te geven zodat ouders niet genoodzaakt zijn om
daarvoor andere diensten aan te spreken. Door de hoge vraag
is er een wachtlijst waar wij de gezinnen met de grootste
behoefte het eerst helpen. Daarom levert een doorverwijzing
niet automatisch luiers op. Wij verwachten ook een
engagement van het gezin om vanaf een leeftijd van +/- 2
jaar te beginnen aan potjestraining. Ook hier staan wij de
gezinnen in bij door te informeren, sensibiliseren en een
luisterend oor te bieden. Op vraag kunnen wij ook potjes
voorzien aan gezinnen. De SLOEP ontvangt geen subsidies
voor het schenken van luiers, maar is hiervoor afhankelijk van
schenkingen en fondsenwerving.

EERSTE LEEFTIJDSMELK
In De SLOEP voorzien wij ook melk voor baby’s van 0 tot 6
maanden.Wij voorzien één doos melk per week van een
supermarkt-huismerk. Na overleg tussen het gezin, de regioverpleegkundige van Kind & Gezin en een medeweker van De
SLOEP, kan er uitzonderlijk melk van een ander merk gegeven
worden. De aanvraag voor eerste leeftijdsmelk gebeurt via een
standaarddocument van Kind&Gezin dat in De SLOEP
beschikbaar is. Dit wordt ondertekend door de
regioverpleegkundige (ook wekelijks aanwezig in De SLOEP) en
moet door het gezin worden afgeven aan het OCMW Gent.
Tijdens deze procedure heeft het gezin recht op melk
aangeboden door De SLOEP mits een stempel van het OCMW
zodat de medewerker van De SLOEP weet dat de procedure is
opgestart. Wanneer het OCMW de aanvraag van het gezin
goedkeurt, stopt het aanbod van De SLOEP. In het andere geval
blijft De SLOEP het gezin verder helpen tot het kind de leeftijd
van 6 maanden bereikt.

KLEDINGPAKKETTEN
De SLOEP biedt kledingpakketten op maat aan voor
kinderen tussen 0 en 4 jaar. Een aanvraag gebeurt via het
onthaal en na een week kunnnen ouders het pakket ophalen.

BABYUITZET
Ten allen tijde kunnen ouders bij ons terecht voor babyuitzet.
In ons aanbod hebben we: melkflesjes, bedjes, badjes,
potjes, verzorgingstafels, een Maxi-Cosi, wipstoel,
kinderwagens, zolang de voorraad strekt.

VERZORGINGSPRODUCTEN
Voor ouders die voor het eerst in De SLOEP komen, is er een
verwelkomingspakket dat o.a. babyolie, babyshampoo,
vochtige babydoekjes en zinkzalf (laatste in samenspraak
met een regioverpleegkundige van Kind & Gezin of een arts)
bevat.

SPEELGOED
De SLOEP heeft speelgoed voor kinderen van 0 tot 6 jaar.
We proberen zoveel mogelijk educatief speelgoed aan te
bieden op maat van het kind. We stellen interesses en
leeftijd van het kind voorop.

DOORVERWIJZINGEN
NAAR ONZE PARTNERS
Wanneer De SLOEP het gezin niet kan helpen kunnen
we steeds rekenen op onze partners. Na een sociaal
onderzoek kunnen we doorverwijzen naar Babynest,
de Sociale Kruidenier, de kringwinkel (korting van
30% of gratis noodhulp) en voedselbedelingen via
krasdiensten.

DE KLEDINGBEURS
Tweemaal per jaar organiseert De SLOEP een grote
verkoop van baby-en kinderkledij,
zwangerschapskledij en speelgoed. Wij verkopen aan
symbolische prijzen en richten ons exclusief tot
gezinnen met kleine kinderen die het financieel niet
breed hebben. Check onze website om op de hoogte
te blijven over de data van onze kledingbeurs.

SCHENKINGEN AAN DE SLOEP
Elke gift gebruikt De SLOEP om integrale gezinsondersteuning
aan te bieden, op maat van de meest kwetsbaren gezinnen. Het
laat De SLOEP toe om net dat ietsje meer te doen, zoals:

het gratis aanleveren van luiers, eerste leeftijdsmelk,
materiële en/of medische hulp voor gezinnen in nood.
het organiseren van ontspannende en/of leerrijke
activiteiten, vormingen, infosessies voor ouders en kind.
het organiseren van ontwikkelingsstimulerende kinderopvang,
tijdens alle groepswerkingen van De SLOEP (zodanig dat de
ouders met een gerust hart kunnen deelnemen aan de
activiteiten van De SLOEP)
het uitbouwen en organiseren van een aanbod op vraag van
de gezinnen, zoals Djuma (conversatielessen Nederlands),
Fietslessen (voor ouders), Sociale gidsen (opgeleide
vrijwilligers die met gezinnen op pad gaan richting andere
sociale diensten),...

Wanneer u een schenking wil doen met een fiscaal attest (vanaf 40
euro), kan dit op volgend rekeningnummer van Vrienden van De Sloep:
BE10 0000 0000 0404. Dit rekeningnummer wordt beheerd door de
Koning Boudewijnstichting. Noodzakelijk is de gestructureerde
mededeling: 016/1790/00014

Wanneer u een gift doet en hier geen fiscaal attest voor nodig heeft
kan dit op volgend rekeningnummer: BE61 5230 8090 1917.

U kan tijdens de kantooruren en na een telefoontje bij De
SLOEP terecht voor schenking van babyuitzet, kinderkledij,
speelgoed en luiers (halve zakken met luiers die u over hebt zijn
zeker welkom!).

Contact met De SLOEP
Bevelandstraat 26, B-9000 Gent
09 234 38 58
openhuis@desloep.be

Openingsuren
Onthaal: ma-vrij open van 10u tot 12u behalve op woensdag.
Telefonisch: ma-vrij van 9u tot 12u en van 13u tot 17u
De SLOEP is gesloten in het weekend en op feestdagen.
Consultatiemomenten van Kind & Gezin kunnen buiten de vaste
openingstijden van De SLOEP vallen. Voor meer info: contacteer De
SLOEP of de Kind & Gezin-lijn: 078 150 100.

Verantwoordelijke uitgever: Nadia Mechiers, Bevelandstraat 26 9000 Gent

