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INLEIDING 
 
 
De Sloep vzw is een onafhankelijke en pluralistische organisatie, opgericht in 1996. De Sloep is een  
openhuis waar ouders met jonge kinderen in al hun diversiteit terecht kunnen met hun verhaal, vragen 
en bezorgdheden. Het werkingsgebied omvat voornamelijk de wijken van Gent Noord-Oost: 
Sluizeken-Tolhuis-Ham, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Dampoort/Sint-Amandsberg, Macharius-
Heirnis. 
 
In deze wijken wordt meer dan 1 kind op 2 geboren in een gezin in armoede. De groeiende diversiteit 
en de kwetsbaarheid van de gezinnen zijn een grote uitdaging voor ons open huis. We zetten dan 
ook blijvend in op preventieve gezinsondersteuning met het oog op het versterken van de krachten 
van de gezinnen via gezondheidspromotie, integrale dienstverlening over levensdomeinen heen en 
opvoedingsondersteuning gebaseerd op positief ouderschap. Dit doen we in de verschillende 
deelwerkingen, die verder in dit verslag belicht worden: De Sloep is organiserend bestuur van een 
consultatiebureau van Kind en Gezin, heeft een Inloopteam dat instaat voor onthaal, individuele 
gezinsondersteuning, groepswerking met kinderopvang, een spel en ontmoetingsaanbod en -nieuw 
in 2019- een mobiel aanbod Buddy bij de Wieg XL. De Sloep is dan ook actief partner in het 
samenwerkingsverband Huis van het Kind Gent. Met dit diverse aanbod en haar lage drempel is De 
Sloep een warme plek waar ouders en kinderen andere ouders en kinderen en vrijwillige en 
professionele medewerkers ontmoeten. Naast professionele ondersteuning vinden ze er ook informele 
en sociale steun, gericht op hun kansen en sterktes. 
 
Mensenrechten, armoedebestrijding, emancipatie, diversiteit, interculturaliteit en respect vormen de 
rode draad doorheen de dagelijkse praktijk van de werking. Ze staan tevens centraal bij 
netwerkvorming, samenwerkingsverbanden, partnerschappen, overleg en de actieve signaalfunctie 
die de Sloep opneemt. Die signalen blijven spijtig genoeg dezelfde: de woonproblematiek blijft 
prangend, de drempels van reguliere dienst- en hulpverlening blijven hoog voor de meest kwetsbare 
gezinnen en de digitalisering zorgt voor bijkomende obstakels. De geestelijke gezondheidszorg blijft 
een quasi onbereikbaar aanbod voor anderstalige mensen. En voor wie over beperkte financiële 
middelen beschikt is er weliswaar een betaalbaar aanbod, maar daar zijn de wachttijden enorm lang. 
 
Een gedreven ploeg medewerkers en vrijwilligers, stevige partnerschappen en 
samenwerkingsverbanden stonden ook in 2019 garant voor de dagdagelijkse werking van De Sloep. 
Het voorbije jaar 2019 was echter opnieuw geen makkelijk jaar en werd een jaar van bezinning: de 
dagelijkse confrontatie met de schrijnende omstandigheden waarin sommige gezinnen moeten 
overleven, maar vooral het gebrek aan perspectieven op structurele verbetering voor die gezinnen, 
blijft almaar zwaarder wegen op het team medewerkers en vrijwilligers. Door de Raad van Bestuur 
werd dan ook beslist tot externe coaching van het team en tot een strategie-oefening waarbij Raad 
van Bestuur en het team de missie, visie en waarden van De Sloep herdefinieerden. Samen met de 
resultaten van een aan het eind van het jaar uitgevoerde werklastmeeting kan in de eerste helft van 
2020 de toekomstige strategie, missie, visie en waarden van De Sloep 2.0 door de Raad van Bestuur 
vastgelegd worden. 
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DE DRIJVENDE KRACHT 
 

Inloopteam: 1 coördinator, 9 teamleden, 2 logistiek medewerkers art.60 
 

Consultatiebureau: 2 dokters, 3 regioverpleegkundigen K&G 
 

Huis van het Kind Gent: 1 netwerkondersteuner 
 

70 vrijwilligers  
 

4 stagiairs 
 

HET BESTUUR 
 

Raad van Bestuur (9): Nadia Merchiers (voorzitter), Ann De Mol, Badra Djait, Mil Kooyman, Piet 
Lampaert (ondervoorzitter), Veerle Merckx, Els Nijskens, Emilie Peeters, Veronique Van Asch 
 

Algemene vergadering (12): Rudy Coddens, Marie-Thérèse Desmul, Resul Tapmaz 
 
FINANCIËLE STEUN 
 

De werking van De Sloep is al vele jaren mogelijk dankzij de structurele ondersteuning van Kind & 
Gezin (inloopteam, spel en ontmoeting, mobiel aanbod, consultatiebureau) en de Stad Gent (gebouw, 
werkingssubsidie, gezondheidswerking). 
 
Doorheen de jaren doen we ook beroep op tijdelijke projectsubsidies, al dan niet in samenwerking 
met partners, voor innovatieve acties. Zo hebben we tal van deelwerkingen kunnen uitbouwen, die 
echter omwille van de tijdelijkheid van de projectsteun, telkens weer onder druk komen te staan. In 
2019 konden we dankzij het Burgerbudget woononthaal, Djuma, zomerfeest, ambassadeurswerking, 
vrijwilligersbeleid, … verder organiseren en onthaal Werk dankzij ESF en Stad Gent, 
Outreach/Go2Work dankzij de Vlaamse Overheid en VDAB, de Antennewerking Dampoort en 
onthaal dankzij OCMW Gent, … 
 
De werking van De Sloep zou ook niet zijn wat ze is zonder allerhande sponsoring door verenigingen, 
serviceclubs, organisaties, bedrijven, banken, scholen, sociale fondsen, solidariteitsacties en giften 
van vele particulieren … Onze jaarlijkse sinterklaas-speculaas-actie, vele kersverse ouders die hun 
geboortelijst of pamperrekening aan De Sloep schenken, de vele ouders die babyspullen en –kledij 
schenken, maken onze materiële hulp aan kwetsbare gezinnen mogelijk …. 
 

 
Aan allen zeggen we, mede in naam van de gezinnen, welgemeend DANK daarvoor! 

 
 
 

U kan een gift overmaken via het Fonds Vrienden van De Sloep, beheerd door de Koning 
Boudewijnstichting, op BE10 0000 0000 0404 mét mededeling ++ 016/1790/00014++ 
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Bevelandstraat 26 
9000 Gent 

Bevelandstraat 26 
9000 Gent 

09/ 234 38 58 

openhuis@desloep.be 

www.desloep.be 

O  Ondernemingsnummer: 0457881471 
 

LIKE 
ONS 
OP  
FACEBOOK 
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LEGENDE 
 

De SLOEP profileert zich als open huis, een plaats waar ouders met (jonge) kinderen met hun vragen, 
zorgen of hun verhaal terecht kunnen, en dit op elk moment van de week. In dit jaarverslag 2019 
scheppen we een beeld van De SLOEP in woorden én cijfers. Onderstaande legende maakt 
bijkomende accenten zoals gezondheid, kinderopvang of samenwerkingsinitiatieven duidelijk. 

 
  Santé 

Onder de noemer Santé hebben we bijzondere aandacht voor het thema 
gezondheid. Met het ondertekenen van een convenant met de 
gezondheidsdienst van Stad Gent, gaat De SLOEP immers het engagement aan 
om op verschillende niveaus in te zetten op de realisatie van een gezonde start 
voor elk kind in Gent. Het thema gezondheid vormt dan ook een rode raad 
doorheen onze verschillende groepen en projecten. Gezondheid bekijken we 
heel ruim: gezonde voeding, een gezond gewicht, bewegen of tandzorg. We 
hebben ook bijzondere aandacht voor de psychische gezondheid van gezinnen. 

 
 

In samenwerking met partners 
Het werk van De SLOEP is eveneens de verdienste van de vele 
samenwerkingsverbanden met alle partners. Door de zoektocht naar 
samenwerkingen met meerwaarde door gezamenlijke uitdagingen aan te gaan, 
kunnen wij met onze kleine ploeg dit breed palet aan projecten en activiteiten 
realiseren op een kwaliteitsvolle manier. 

 
 
 

Kinderopvang voorzien 
In De SLOEP stellen we het voorop om kinderen ook een plek te geven. Een 
plek die kinderen stimuleert in ontwikkeling, waar ze zich veilig en geborgen 
voelen rekening houdend met de gevoelens, de gewoontes, de behoeften en de 
socioculturele achtergrond van de kinderen en hun ouders. 
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GLOBAAL BEELD 
In 2019 kwamen 905 unieke gezinnen langs in De SLOEP. Hierbij zien we een daling van 124 
gezinnen ten opzichte van 2018. 
 
ONTHAAL IN DE SLOEP 
Op weekdagen kunnen gezinnen in De SLOEP terecht met vragen, problemen of gewoon met 
hun verhaal. Aan de hand van vraag- en aanbodverheldering wordt nagegaan of ouders met hun 
hulpvraag in De SLOEP op de juiste plek zijn, of zij verdere ondersteuning willen vanuit het 
Inloopteam en/of gebruik willen maken van het ruimer aanbod van onze werking. Vaak wordt 
informatie gegeven aan de ouders, doorverwezen naar andere diensten en zo nodig worden 
afspraken gemaakt rond opvolging en eventueel ook bemiddeling en/of zorgafstemming waar 
nodig.  

 
Ook in 2019 werd het Inloopteam geconfronteerd met een grote werkdruk, vielen een aantal 
medewerkers uit en waren er personeelswissels. In deze omstandigheden werd beslist het aantal 
onthaalmomenten in De Sloep te verminderen naar 4. Het onthaalmoment in de antennewerking 
Dampoortwijk werd behouden wegens de grote nood daar. Minder onthaalmomenten heeft een 
daling tot gevolg van het aantal verschillende gezinnen dat we konden helpen; namelijk 123 
gezinnen minder dan in 2018. Dit betekent echter niet dat de kwetsbaarheid van de gezinnen in 
onze regio zou zijn verbeterd en/of de werkdruk voor de medewerkers afneemt. 
 
 
ANTENNEWERKING DAMPOORT 
Het Inloopteam van De SLOEP heeft als werkingsgebied de wijken in Gent-Noord-Oost. In de 
Dampoort en een deel van Sint-Amandsberg zien we een grote bevolkingsconcentratie waarvan 
een niet te miskennen deel het moeilijk heeft om elke dag de eindjes aan elkaar te knopen. De 
SLOEP ligt qua afstand niet ver van deze wijken, maar we merken dat gezinnen uit deze wijken 
de weg naar onze organisatie in de Bevelandstraat niet steeds vinden. Vanuit die vaststelling 
besloot De SLOEP meer dan 10 jaar geleden om in de omgeving van Dampoort/Sint-Amandsberg 
een antennewerking te starten in samenwerking met partners zoals Kind&Gezin, 
Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg, vzw Jong en in 2018 en 2019 met de steun van het 
OCMW Gent. 
 
Het doel was een deel van het aanbod dat De SLOEP in de Bevelandstraat heeft, te ontrollen in 
deze wijken. Zo ontstond een wekelijks onthaalmoment, het spel- en ontmoetingsproject 
BadoeKadee en, jaarlijks wisselend, groepswerk Babybabbel of ouder-kooksessies Ratatouille. In 
2019 organiseerden we in samenwerking met wijkgezondheidscentrum Kappelenberg de ouder-
kooksessies Ratatouille. 
 
DAMPOORT – ONTHAAL 
Het onthaalmoment vindt elke dinsdagnamiddag (behalve in de schoolvakanties) plaats in het 
flex-bureau van het Buurtcentrum Dampoort, een herkenbare locatie voor de mensen. Deze 
ruimte grenst aan de lokalen van Kind & Gezin en we kozen ervoor om het onthaalmoment 
gelijklopend met een consultatiemoment te houden, wat een vlotte doorverwijzing en 
samenwerking met de dokters, regioverpleegkundigen en vrijwilligers in de hand werkt.   

 2018 2019 
Aantal verschillende gezinnen  743 620 
Totale aantal contacten onthaal 3154 2689 
Onthaal Dampoort 217 145 
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Elke dinsdagnamiddag ontvangt een medewerker van De SLOEP tussen 13u30 en 16u00 ouders 
uit de buurt met diverse vragen. Die hanteert hierbij dezelfde methodieken en handvaten als bij 
de onthaalmomenten in de Bevelandstraat. 
 
Er vonden 145 contacten met 65 verschillende gezinnen plaats. Dit geeft een daling weer van 
72. We merken een duidelijke daling in zowel het aantal contacten als in aantal gezinnen.  Een 
personeelswissel ligt aan de basis hiervan: het Onthaal Dampoort werd tot eind maart 2019 
opgenomen door een medewerker die ook Turks sprak. Vanaf april was dat niet meer het geval. 
Een grote meerderheid van de cliënten die het onthaal aan de Dampoort bezoeken hebben 
Turkse roots of zijn Turkssprekende Bulgaren.  
 
Wij blijven geloven in de noodzaak van een laagdrempelige dienstverlening dichtbij de 
woonplaats van mensen. In 2020 zetten we dan ook door om van het Onthaal Dampoort een 
belangrijk ankerpunt te maken waar gezinnen op een laagdrempelige en betrokken manier 
geholpen kunnen worden. 
 
INDIVIDUELE ONDERSTEUNING 
 

Wanneer een gezin vastloopt op verschillende levensdomeinen starten we na overleg in het 
team, een individueel traject op met het gezin. Tijdens dit traject bieden we integrale 
ondersteuning o.a. met individuele gesprekken in De SLOEP, regelmatig telefonisch contact, 
huisbezoeken en contacten met de betrokken diensten. Binnenin individuele ondersteuning, 
waarbij een gezin exclusief door 1 medewerker wordt opgevolgd, zien we geen grote 
verandering in aantal gezinnen, maar wel een verschuiving van begeleiding; zo werden 
bijvoorbeeld minder gezinnen door een vaste groepswerker begeleid.  
 

 
Omdat tijdelijke vervanging van afwezige groepswerkers niet mogelijk was, kon geen overdracht 
van de begeleiding gebeuren waardoor de begeleiding van een aantal gezinnen via onthaal 
verder werd opgenomen. Het was immers niet aangewezen om de groepswerkers nog méér 
intensieve gezinsbegeleidingen te laten opnemen zonder in te boeten op de kwaliteit van de 
individuele begeleidingen.  
 
Daarnaast startten we in 2019 met het nieuwe Mobiel Aanbod ‘Buddy bij de Wieg XL’ waarbij 
de begeleiding van 10 gezinnen door vrijwilligers wordt opgenomen, die op hun beurt gecoacht 
worden door twee groepswerkers van De Sloep. Ook begeleidde de verantwoordelijke 
medewerker van de deelwerkingen A-Tiem, Instapwonen en Project Leegstand een aantal 
gezinnen zeer intensief, in het kader van de totaalbenadering van de gezinnen binnen die 
deelwerkingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 2019 
Aantal verschillende ouders 44 40 
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GROEPSWERKING IN DE SLOEP 
 

Groepswerking vormt het 
centrale onderdeel van 
onze werking. De 
inhoudelijke invulling 
verschilt van groep tot 
groep, afhankelijk van de 
samenstelling en de 
achtergrond van de groep. 
Opvoeding en gezondheid 
staan wel steeds centraal. 
We hanteren een integrale 
benadering en leggen 
verbanden tussen 
levensdomeinen om die 
twee thema’s bespreekbaar 
te maken.  
 
 
We geloven sterk in de kracht van het groepswerk. Het biedt mogelijkheden tot het overbrengen 
van inhouden zonder dat de deelnemer geviseerd wordt. Bovendien bewaken we ook het 
empowerend karakter van het groepswerk en stimuleren netwerk tussen de deelnemers.  
 
Tenslotte gebruiken we verschillende methodieken om de inhoud op een laagdrempelig manier 
over te brengen en nodigen we regelmatig externe partners uit om zowel zelf expertise in te 
winnen alsook de deelnemers de kans te geven andere organisaties te leren kennen en 
rechtstreeks afspraken te kunnen maken. 
 
 
MOEDERGROEP  
 
Tweewekelijks, telkens op donderdagnamiddag, is er een 
Moedergroep-bijeenkomst. Deze groepswerking is gericht op 
alle moeders die naar DE SLOEP komen, ongeacht taal, afkomst 
of aantal kinderen. In de groepswerking worden verschillende 
thema’s behandeld, zoals opvoeding, gezonde voeding, 
muziek, migratie, … gebaseerd op de interesses bij de mama’s.  
 
Er wordt gewaakt over een mooi evenwicht tussen inhoudelijke 
en ontspannende sessies. De sessies worden afwisselend 
begeleid door één of meerdere van 3 groepswerkers, 
naargelang kennis over en expertise in het onderwerp. 
 
 
 
 2018 2019 

Aantal bijeenkomsten 15 13 
Aantal contacten ouders (gemiddeld/sessie) 152 (10) 128 (10) 
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DJUMA 
 
Djuma (‘vrijdag’ in het Arabisch en Turks) ontstond uit de nood aan een ontmoetingsruimte waar 
ouders zelf de agenda konden bepalen. Daardoor openen we elke vrijdagnamiddag de deuren 
voor alle ouders uit de buurt en krijgt De SLOEP het karakter van een buurthuis. Zo kunnen 
ouders terecht voor een tas koffie en een babbel maar evengoed kunnen ouders een workshop 
organiseren of een verjaardag vieren met andere ouders. Centraal staan laagdrempeligheid, 
ontmoeting, ontspanning en kansen creëren. We hebben die namiddag een sterke focus op 
ontspanning, talenten, krachten en erkenning van de gezinnen. We proberen handelingsplan en 
de dagelijkse problemen waarmee gezinnen in kwetsbare situaties dagelijks worstelen, even aan 
de kant te schuiven. Indien nodig is er natuurlijk steeds aandacht voor acute crisissituaties die 
leven en snel moeten aangepakt worden. 
 
Door het karakter van dit project ontmoeten we op vrijdagnamiddag veel meer diverse profielen 
dan anders. Zo zijn niet alle deelnemers ouders 
of zijn ze juist al grootouder. Deze mix creëert 
waardevolle interactie en zorg tussen diverse 
generaties. Djuma staat synoniem met groeien 
en leren via workshops of Nederlandse 
conversatieklassen. Hiervoor hebben we een 
team van een zestal vrijwilligers dat zich 
wekelijks inzet om een leuke workshop in 
elkaar te boksen of een boeiende 
conversatieklas voor te bereiden. Er worden 
ook uitstapjes georganiseerd, gebruikmakend 
van de GroepsUitpas van De Sloep, naar 
tentoonstellingen bijv. Elke vrijdag zijn er vier 
conversatietafels, opgedeeld volgens 
taalniveau en waaronder één voor absolute 
beginners. Laagdrempeligheid staat centraal: 
gratis, geen inschrijvingsplicht, aanwezigheid van kinderopvang. Onze conversatietafels trekken 
veel Intra-Europese migranten waarvoor nog geen aanbod NT2 mogelijk is, mensen die 
uitgeleerd zijn in het reguliere aanbod van NT2 en uitgeprocedeerde asielzoekers.  
 
Vanuit onze signaalfunctie en onze gezondheidsconvenant met Stad Gent brengen we zelf ook 
thema’s op de agenda van de workshops zoals tandzorg, gezonde brooddoos, week van de 
opvoeding, het gevaar van CO-intoxicatie, … Gezond koken met weinig geld komt vaak aan 
bod, net als workshops waar de talenten van de deelnemers aan bod komen. Deze workshops 
worden vaak gegeven door ouders uit de doelgroep die een speciaal kook –of knutseltalent 
bezitten, steeds met de ondersteuning van een groepswerker van De SLOEP. Deze vorm van 
participatie trekken we ook door in onze kinderopvang in Djuma, waarvoor (groot-)ouders met 
ondersteuning van een student Pedagogie van het Jonge Kind (Arteveldehogeschool) instaan. 
Djuma is de afronding van de week waar we samen met ouders iets positiefs creëren, samen 
leren, warmte genereren en voor nabijheid zorgen. Dankzij een sterk team van vrijwilligers uit 
onze wijken, vrijwilligers uit de doelgroep en ouders die elkaar vooruithelpen, kunnen we op 
het einde van de week de deuren van De SLOEP op een hartverwarmende manier sluiten. 
 
 2018 2019 

Aantal bijeenkomsten 32 34 
Aantal contacten ouders 932 942 
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VADERGROEP  
 
De vaderwerking van De SLOEP is en blijft een ‘uniek’ gegeven in Vlaanderen. De vadergroep 
brengt vaders met kinderen samen. Zoals bij de moedergroep is er sprake van een diverse 
samenstelling van de groep. Er is verschil in taal, cultuur en afkomst. We zijn er ten stelligste van 
overtuigd dat onze vaderwerking een verschil kan maken voor verschillende gezinnen. We 
organiseren als het ware ‘quality-time’ voor vader en kind.  
 
De planning van deze werking wordt in samenspraak met de vaders opgemaakt en er is oog voor 
afwisseling tussen inhoudelijke en ontspannende sessies zonder of met de kinderen: het bijwonen 
van voetbalwedstrijden, een debatavond over migratie of over klimaat of het uitwerken van een 
heuse wetenschapsbeurs.  
 
Het grootste aantal van de deelnemers zijn vaders met migratie-achtergrond: daarom is bewust 
gekozen om een samenwerking op te starten met Niki Van Hamel, vadercoach in Gent, die 
vooral blanke papa’s uit de middenklasse bereikt. Hiermee willen we vooral bruggen bouwen en 
de netwerken van de vaders uitbreiden. De wetenschapsbeurs die we voor de eerste keer samen 
organiseerden, was een groot succes en kende grote bijval bij de kinderen én de papa’s. 
 
 

 
 
 
 

 2018 2019 
Aantal bijeenkomsten 9 12 

Aantal contacten ouders 
(gemiddeld/sessie) 

88 (10) 84 (7) 
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KLAAR VOOR SCHOOL 

 

Het belang van een vroegtijdige en regelmatige deelname aan het kleuteronderwijs komt aan 
bod in individuele contacten met ouders én in al onze oudergroepen. In het najaar 2019 
organiseerden Leerpunt en De SLOEP samen een reeks rond schoolonderwerpen. Er werd 
gekozen voor onderwerpen die sterk leven bij onze ouders: ochtendstress vermijden, gezonde 
brooddoos en gezond feestvieren, hoeveel kost de school, hoe je kind helpen met (school)stress, 
waar kan ik terecht met vragen over mijn kind... Andere belangrijke partners, zoals de 
Opvoedingswinkel, Eerste Lijn Kind-psychologen, brugfiguren van scholen…kwamen eveneens 
aan bod tijdens de sessies. Er werd een bezoek aan de Krook gebracht om het belang van lezen 
en voorlezen bij deze ouders onder de aandacht te brengen.  Er was ook veel interesse voor deze 
reeks buiten De Sloep. Zo kwamen een brugfiguur van een buurtschool met een drietal mama’s 
naar de sessie ‘zindelijkheidstraining’ en een groep van OCMW Gent naar de sessie schoolkosten 
en participatietoeslagen. De samenwerking met Leerpunt en andere partners was positief voor 
de deelnemers als eerste kennismaking met en doorverwijzing naar de Opvoedingswinkel en 
Leerpunt.    

 2018 2019 
Aantal bijeenkomsten 3 11 

Aantal contacten ouders 22 131 

 
DYNAMO BEWEGINGSPROJECT  
 
 

Dynamo is een samenwerkingsproject tussen Sportdienst Stad Gent, De SLOEP en school De 
Sassepoort. De Sportdienst zorgt voor een begeleider die de beweeglessen geeft, De Sloep zorgt 
voor de toeleiding en de randvoorwaarden tijdens en na de sessies en we maken gebruik van de 
turnzaal van de school voor de lessen. Dynamo gaat elke week door op woensdagnamiddag, 
buiten de schoolvakanties. Hiermee proberen we de moeders bewust te maken van het belang 
van bewegen zowel voor de mama’s als voor hun kinderen. Er wordt aandacht besteed aan 
contacten leggen tussen de deelnemers, vragen opvangen en dankzij Foodsavers worden er fruit- 
en/of groentepakketten verdeeld. We brengen vrouwen samen die voor een gezonde levensstijl 
kiezen: samen sporten, gezond koken, ervaringen uitwisselen, ontspannen, zorgen voor jezelf, 
voorbeeld zijn/worden voor de kinderen. Na de sportles wordt er regelmatig een infosessie 
voorzien (groepswerk) over een gezondheidsthema. Op hetzelfde moment wordt er voor hun 
kinderen gezorgd in onze kinderopvang ‘Dynamo Junior’. 

 2018 2019 
Aantal bijeenkomsten 26 33 

Aantal contacten ouders 282 370 
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DYNAMO JUNIOR - KINDEROPVANG  
 

Dynamo junior is de organisatie van kinderopvang in de gebouwen van De SLOEP. Zowel tijdens 
Djuma (de conversatietafels) als Dynamo (de sportlessen voor vrouwen op woensdagnamiddag) 
voorzien we kinderopvang. De kinderbegeleiders en vrijwilligers halen al hun ervaring en 
enthousiasme uit de kast om de kinderen een leuke tijd te laten beleven. Door middel van 
bevragingen bij kind en ouder kunnen we deze momenten perfect afstemmen op de vragen en 
interesses van de kinderen. We zijn er ons van bewust dat deze momenten vrijetijd zijn voor de 
kinderen. Daarom is het van belang de focus te leggen op experimenteren en uitleven binnen 
een veilige maar uitdagende organisatie. Elke woensdagnamiddag is er een ander thema waarin 
de kinderen aan slag kunnen, gaande van koken, knutselen, bewegen, muziek tot buiten spelen. 
 

 2018 2019 
Aantal bijeenkomsten 26 27 
Aantal contacten kinderen 134 182 

  
 
 
OUDERKOOKATELJEE – RATATOUILLE  
 

Ratatouille is een samenwerkingsproject met verpleegkundigen van K&G en de 
gezondheidspromotor van het wijkgezondheidscentrum in Sint-Amandsberg. Dit project is een 
aantal jaren geleden ontstaan uit de bezorgdheid van een aantal 
gezondheidspartners over de gezondheidstoestand van heel wat 
jonge gezinnen. Ratatouille richt zich dus in de eerste instantie tot 
kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Rode draad in dit project 
is het principe ‘voeden is opvoeden’. Daarnaast worden de ouders 
bewust(er) van hun eigen (op)voedingsgewoonten en de 
eetpatronen van hun kind(eren). Dit project wil de ouders laten 
inzien dat ze een voorbeeldfunctie hebben en aldus grote invloed 
hebben op het eetgedrag van hun kinderen.  De ouders die 
deelnemen aan dit project komen gedurende een 5-tal weken 1 dag 
samen en nemen deel aan een gestructureerde activiteit. Deze 
houdt in:  
 
• onthaal: een moment om individuele vragen en onduidelijkheden te bespreken  
• kooksessie: samen met de moeders wordt een gezonde en lekkere maaltijd voorbereid 
• voedingsluik: bespreking in groep van (basis)principes van een gezonde voedingsstijl  
• maaltijd: gezamenlijk eten en bepaalde opvoedingsvragen aankaarten.  
 
Door de intensiteit van deze reeks, wordt er voldoende tijd gemaakt om stil te staan bij specifieke 
en individuele voedings- en opvoedingsonderwerpen. Bovendien worden de ouders uitgenodigd 
om de informatie en de tips die ze tijdens de sessies krijgen, thuis uit te proberen en de volgende 
keer in groep ervaringen uit te wisselen.   
 

 2018 2019 
Aantal bijeenkomsten 3 5 

Aantal contacten ouders 25 25 
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SANTÉ 
 

Santé in De Sloep is laagdrempelige ondersteuning geven aan gezinnen met aandacht voor 
gezondheid. In samenwerking en afstemming met verschillende partners, zet De Sloep in op 
gezondheidspromotie en projectmatige gezondheidswerking voor kwetsbare gezinnen rond 
diverse gezondheidsthema’s.  
 
Tijdens onthaal, intensieve gezinsbegeleiding en informele gesprekken wordt er gepeild naar hoe 
het met onze ouders gaat. Deze benadering is belangrijk voor de mensen zelf: ze voelen zich 
gehoord. Wij leren hierdoor veel over de gezinnen, wat belangrijk is voor de begeleiding die we 
bieden. Bovendien krijgen we de nodige informatie over welke gezondheidsthema’s we best aan 
bod brengen tijdens de groepsmomenten. Een aantal onderwerpen, zoals gezonde voeding, 
omgaan met stress, anticonceptie… komen jaarlijks aan bod omwille van de blijvende vraag en 
grote belangstelling bij de deelnemers. Daarnaast spelen we in op de sensibiliserings- en 
promotiecampagnes die Stad Gent jaarlijks opzet. 
 
De meest voorkomende onderwerpen hier zijn: tandzorg, gezonde voeding, roken, CO-
preventie, geestelijke gezondheid…Deze onderwerpen worden door de groepswerkers in 
oudergroepen behandeld maar ook ontmoetingsnamiddag Djuma door de vrijwilligers 
besproken tijdens de Nederlandse conversatietafels.  Tijdens spel en ontmoetingsmomenten 
wordt eveneens aandacht besteed aan gezonde voeding en wordt er, zoals in alle andere 
deelwerkingen trouwens, een gezonde snack (fruit/groenten) aangeboden aan ouders en 
kinderen. Tenslotte worden er regelmatige workshops georganiseerd rond gezond en creatief 
koken met seizoengroenten en -fruit op vrijdagnamiddag. 
 

 

 
 
 

 2018 2019 
Aantal bijeenkomsten 9 9 

Aantal contacten ouders 88 93 
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BABYBABBEL 
 

Samen met het WGC De Sleep en Expertisecentrum Kraamzorg, de 
Kraamkaravaan, organiseerde De SLOEP Babybabbel in het 
voorjaar van 2019. Dit is een groepsreeks van 8 bijeenkomsten 
waar zowel zwangere vrouwen als kersverse ouders samenkomen 
om over verschillende thema’s rond ouderschap, verzorging, 
opvoeding van de baby te leren en ervaring uit te wisselen. In 2019 
kwamen hier 31 verschillende gezinnen op af. 
 
 

 

SPEL EN ONTMOETING 
 

De SLOEP kiest ook voor een ontmoetingsplaats als specifieke werkvorm. Ontmoeting tussen 
ouder en kind, tussen ouder en ouder en tussen kinderen en kinderen staan centraal. Kinderen 
en ouders leren immers veel uit sociale interactie met andere kinderen en ouders. Enerzijds is er 
de gedeelde ervaring, die versterkend werkt, onzekerheid wegneemt en de moed geeft om zelf 
beslissingen in handen te nemen. Anderzijds is er de confrontatie met andere opvoedingsstijlen. 
Daarenboven krijgen kinderen de kans om in een andere omgeving met ander speelgoed te 
spelen en wordt de ontwikkeling van de kinderen zo vanuit een andere hoek gestimuleerd.  
 
 
BADOEKADEE 
 
 

BadoeKadee is een spel en ontmoetingsmoment voor ouders en kinderen, georganiseerd door 
De SLOEP en spelotheek Kiekeboe (vzw Jong) in de Wasstraat, in samenwerking met drie 
regioverpleegkundigen van Kind en gezin. 
Na de zomervakantie van 2019 heeft vzw 
Jong omwille van interne structurele 
veranderingen beslist (voorlopig) niet meer 
actief deel te nemen aan dit 
samenwerkingsverband. Bij De Sloep was 
er ook een personeelswissel, waardoor een 
andere groepswerker èn een stagiaire PJK 
de opdracht kregen Badoekadee nieuw 
leven in te blazen in samenwerking met de 
regioverpleegkundigen van Kind en Gezin. 
Echter hadden de regioverpleegkundigen 
door een verschuiving in takenpakket, 
geen ruimte meer om hierin een actieve rol 
op te nemen. Zo bleef De SLOEP de enige 
trekker van dit spel en 
ontmoetingsmoment. Ondanks veel 
inspanningen van de groepswerker en de 
stagiaire om weer meer ouders en kinderen naar BadoeKadee te krijgen, is dit niet gelukt en 
hebben we beslist dit spel en ontmoetingsmoment in de Dampoortwijk even op pauze te zetten. 
Zonder medewerking van partners ter plekke voor de toeleiding is het immers moeilijk ouders te 
bereiken. We gaan echter op zoek naar een andere locatie en nieuwe partners in de wijk om 
BadoeKadee weer op de rails te krijgen in de nabije toekomst. 
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BALOE 
 
Baloe is een wekelijks spel- en ontmoetingsmoment voor 
ouders en kinderen tussen 0 en 2,5 jaar oud. Het 
ontmoetingsmoment is een samenwerking met vzw Jong en 
gaat door in spelotheek Baloe van vzw Jong, in de wijk 
Sluizeken-Tolhuis-Ham (Nieuwland). Het is een plaats waar 
ouders en kinderen samen kunnen spelen en ontdekken in een 
uitdagende en stimulerende omgeving. De ouders, 
grootouders, plusouders leren er andere ouders kennen bij een 
tas koffie of thee en de kinderen leren in een veilige omgeving 
spelen met elkaar. We introduceren voorschoolse thema’s om 
zo de kinderen voor te bereiden op de school. De ouders 
komen in contact met een waaier van opvoedingsstijlen. 
 
BALOE werd in het voorjaar 2019 tweewekelijks 
georganiseerd en in het najaar wekelijks op donderdag. In 
totaal vonden er 17 ontmoetingen en 39 contacten plaats met 
20 gezinnen waaronder 41 kinderen en 1 zwangere moeder. 
 

 
 
BAMBINO 
 

Dit is een ontmoeting in een lokaal van VZW DE SLOEP om ouders en kinderen de kans te geven 
samen te spelen, met nieuwe en uitdagende elementen. Dit ontmoetingsmoment wordt wekelijks 
georganiseerd op dinsdagvoormiddag van 10u tot 12u. We proberen ouders gericht aan te 
spreken tijdens onthaalmomenten of andere activiteiten om deel te nemen aan Bambino. Ook 
bellen we wekelijks de ouders op om ze uit te nodigen. Centraal staat het warme welkom, ouders 
en kinderen moeten zich welkom, veilig en thuis voelen. Verder bouwen we aan een uitdagende 
en stimulerende omgeving waar ouders samen kunnen spelen met hun kinderen. Ze leren andere 
ouders kennen, wat een bron is voor sociale en emotionele steun. Ouders vinden bij elkaar 
(h)erkenning, putten uit gedeelde ervaringen en belevingen, ontwikkelen een groter 
zelfvertrouwen en zelfwaardegevoel. Daarnaast leren kinderen samen spelen, de bengels kunnen 
spelen met nieuw en uitdagend speelgoed en ouders komen in contact met een waaier van 
opvoedingsstijlen. 
 

 
 
 
 
 

 2018 2019 
Aantal bijeenkomsten 16 17 

Aantal contacten ouders 53 39 
Aantal kinderen 56 41 

 2018 2019 
Aantal bijeenkomsten 24 25 

Aantal contacten ouders 108 101 
Aantal kinderen 112 103 
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CONSULTATIEBUREAU 
 

Het consultatiebureau van Kind en Gezin vormt het kloppend hart binnen de werking van De 
SLOEP. Ouders met een baby of peuter (0 tot 3 jaar) kunnen op het consultatiebureau terecht bij 
een arts en regioverpleegkundige van Kind & Gezin voor preventieve opvolging. Er wordt advies 
en ondersteuning gegeven rond de gezondheid, voeding, verzorging, opvoeding en veiligheid 
van jonge kinderen. De consultaties Kind & Gezin gaan door elke dinsdagvoormiddag en/of –
avond en donderdagnamiddag. Indien er nood is aan langere medisch-preventieve 
ondersteuning, kunnen er extra afspraken gemaakt worden, zowel bij de arts als bij de 
verpleegkundige. 
 
In totaal vonden er 95 consultatiemomenten plaats in 2019.  
 

 
MATERIËLE HULP 
 
De SLOEP biedt materiële hulp aan 
gezinnen met jonge kinderen onder de 
vorm van baby- en kinderkledij (0-4 
jaar), babyuitzet in zijn ruimste zin: 
babyflesjes, speentjes, eet- en 
autostoelen, kinderbedjes, 
afkolfapparaten.  Ouders kunnen via 
het onthaal beroep doen op deze 
materiële hulp. Daarnaast kunnen 
gezinnen in gezinsondersteuning 
luiers en eerste leeftijdsmelk krijgen in 
samenspraak met de 
regioverpleegkundige van Kind & 
Gezin (mits het OCMW niet kan 
tussenkomen). Dit houdt in dat 
gezinnen op regelmatige tijdstippen 
luiers en melk (15 gezinnen) komen 
halen. Dit gaat natuurlijk steeds hand 
in hand met onthaal en 
gezinsondersteuning op maat omdat 
we erin geloven dat er naast het 
caritatieve karakter van het geven, ook 
een vorm van begeleiding nodig is om 
hulpverlening effectief, doortastend en 
duurzaam te maken. 
 
Dankzij onze samenwerking met verschillende partners kunnen we de meest kwetsbare gezinnen 
doorverwijzen om via kortingen goedkoper of gratis via noodhulp aan meubelen, huisraad en 
kledij te bekomen. 
 
Ook organiseren we jaarlijks een speelgoed- en kledijbeurs, zo hebben de ouders de kans om 
zelf kledij en speelgoed uit te kiezen voor hun kroost. Het zelf kunnen kiezen is belangrijk voor 
de band tussen de ouder en het (ongeboren) kind. 
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ACTIVITEITEN 
 

Tijdens de schoolvakantie neemt de reguliere werking steeds een adempauze maar organiseren 
we naast een beperkt onthaal wel nog een aantal leuke en toegankelijke gezinsactiviteiten. Dit 
biedt onze gezinnen de mogelijkheid om te genieten van de vakantie, een moment van rust te 
scheppen, hen de kans te geven samen met hun kinderen te spelen en nieuwe dingen te 
ontdekken. Ook tijdens het schooljaar nemen we met gezinnen deel aan allerhande activiteiten 
in de buurt, zoals een ontbijt op de dag tegen armoede of een gezonde picknick. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 2019 
Aantal bijeenkomsten 10 5 

Aantal contacten ouders 200 140 
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PROJECTWERKING 
 
INSTAPWONEN – PROJECT LEEGSTAND 
 
De Sloep is een actieve partner in het project Instapwonen, in samenwerking met o.a. 
Stad/OCMW Gent, CAW-Oost-Vlaanderen, vzw Zonder Naam Niet Zonder Hart, … Het project 
Instapwonen biedt gezinnen met een Intra-Europese migratieachtergrond - in hoofdzaak 
Slovaken en Bulgaren - die in een precaire woonsituatie verkeren, een in de tijd beperkt 
woonaanbod inclusief integrale gezinsbegeleiding. Vzw Zonder Naam Niet Zonder Hart stelt een 
woning in de Bevelandstraat ter beschikking en De SLOEP neemt de aanklampende begeleiding 
van het erin wonend gezin op. De Sloep is ook 
vertegenwoordigd in de project- en stuurgroep van het project 
Instapwonen. 
 
Project Leegstand (Housing first) is een samenwerking van 
CAW-Oost-Vlaanderen en sociale huisvestingsmaatschappijen, 
met steun van Stad Gent. Hier worden leegstaande sociale 
huurwoningen in afwachting van renovatie of vervanging, ter 
beschikking gesteld van kwetsbare dakloze gezinnen 
gedurende een bepaalde periode in afwachting van een 
structurele woonoplossing. Ook hier begeleidt een 
groepswerker van De Sloep een aantal gezinnen en neemt deel 
aan vergaderingen over het project. Gezien de schaarste op de woningmarkt en bijhorende hoge 
huurprijzen zijn het de dakloze en kwetsbare gezinnen die het eerst uit de boot vallen bij het 
zoeken naar een geschikte woning. De projecten houden in dat gezinnen tijdelijk en tegen een 
bescheiden huurprijs kunnen wonen in een pand. Zich intensief laten ondersteunen door een 
groepswerker van De SLOEP geldt hierbij als absolute voorwaarde. Door de stabiele woonsituatie 
hebben deze gezinnen opnieuw tijd en ruimte om samen met de begeleiders problemen aan te 
pakken op andere levensdomeinen, zoals het schooltraject van de kinderen, zelf een opleiding 
volgen, Nederlands leren. We zijn er als organisatie van overtuigd dat deze projecten een 
meerwaarde betekenen voor de ondersteuning van gezinnen in een precaire (woon)situatie. 
 
 
GO BETWEEN 
 
Ook in 2019 bouwt De SLOEP mee aan de brug naar werk met de werk-welzijnsprojecten A-
tiem en Go 2 Work, dit in samenwerking met de verschillende partners (VDAB, Gent Stad in 
Werking, Groep intro, Compaan en CAW) gedurende 2 jaar. 21 à 28 intra Europese Migranten 
en 15 niet-IEM’ers worden individueel intensief begeleid en opgevolgd in het traject naar werk. 
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met de steun van het Europees Sociaal Fonds voor het 
project A-Tiem en van de Vlaamse overheid voor het project Go2work. Op maandag in de 
voormiddag van 10u tot 12u en dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u30 kunnen de ouders terecht 
in het werkonthaal om hun sollicitatietrajecten op te volgen. 
 

 
 
 

 2018 2019 
Aantal bijeenkomsten 52 66 

Aantal contacten ouders 216 169 
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VRIJWILLIGERS 
 
De SLOEP zou De SLOEP niet 
zijn zonder onze 
vrijwilligersploeg. We hebben 
een team van meer dan 70 
vrijwilligers die taken uitvoeren 
in verschillende deelwerkingen. 
Dankzij het Gentse Burgerbudget 
hebben we ingezet op het verder 
verbinden van Gentenaars met 
nieuwkomers. We hebben 
doorheen het traject serieuze 
stappen gezet in het meer en 
actiever betrekken van 
vrijwilligers in de verschillende 
deelwerkingen van De Sloep. 
Waar voorheen het 
vrijwilligerswerk beperkt bleef tot het consultatiebureau, djuma, kinderopvang en een kleine 
groep sociaal gidsen, is dit nu uitgebreid naar ambassadeurs, woononthaal, onthaal Werk, 
onthaal, materiële steun, vaderproject, … en een grotere groep sociaal gidsen.  
 
Bovendien is de inzet van de vrijwilligers ook veranderd: in het kader van ‘Buddy bij de Wieg 
XL’ worden vrijwilligers ingeschakeld als ‘informele gezinsondersteuners’. Dit heeft ook een 
wijziging in de jobinhoud van de groepswerkers teweeggebracht: nu coachen ze de vrijwilligers 
daar waar ze vroeger zelf instonden voor de gezinsbegeleiding. 
 
Er werd tevens een vrijwilligersproject uitgewerkt, bestaande uit ondersteuningsmomenten 
bieden en de opmaak van een vrijwilligersmagazine ter erkenning en bedanking van de 
vrijwilligers, waarin zij zelf aan het woord komen. 
 
Dankzij deze inspanningen kon De Sloep de voorbije twee jaar meer dan 1400 kwetsbare 
gezinnen bereiken. Door het intensiever inschakelen van vrijwilligers doorheen de verschillende 
werkingen zijn we erin geslaagd voor méér gezinnen het verschil te maken en hun uitzicht en 
kansen op een betere toekomst voor vooral de kinderen uit de gezinnen iets te vergroten. 
 
We zijn ervan overtuigd dat het werken met vrijwilligers drempelverlagend werkt. Dit vanuit een 
eventuele gedeelde achtergrond, maar ook vanuit gedeelde ervaringen. Deze 
gemeenschappelijkheid vergemakkelijkt het communiceren met de ouders. Daarom kiezen we 
heel bewust voor een diverse groep van vrijwilligers, niet alleen in etniciteit maar ook in sociaal-
economische status, leeftijd, geslacht en vooral in levenservaringen… 
 
 

 
Vrijwilligers betekenen een verrijking voor het team van De Sloep. 

 
 
 

 



 

 20 

BUDDY BIJ DE WIEG XL 
 
 

In samenwerking met Arteveldehogeschool (AHS) startten we in 2019 met een nieuw Mobiel 
Aanbod, Buddy bij de Wieg XL, waarbij vrijwilligers (buddy’s) kwetsbare gezinnen tijdens de 
zwangerschap of voorschoolse periode begeleiden. Buddy bij de wieg XL is een uitbreiding van 
het buddyproject ‘een buddy bij de wieg’ dat in 2009 werd ingebed in het curriculum van de 
bacheloropleiding Vroedkunde en Sociaal Werk van AHS. De XL slaat op de uitbreiding van de 
leeftijd van de kinderen: bij AHS was dit voor gezinnen met kinderen tot de leeftijd van 1 jaar; 
ons project ondersteunt gezinnen met kinderen tot de leeftijd van 2,5 jaar om zo ook in te zetten 
op kleuterparticipatie. 
 

Buddywerking 
Nadat hulpverleners (artsen, vroedvrouwen, sociaal werkers …) het gezin hebben aangemeld, 
krijgt de familie een buddy toegewezen. Die vrijwilliger biedt één-op-één ondersteuning tijdens 
de periode van zwangerschap en na de geboorte tot de leeftijd van één jaar. 
De buddy neemt wekelijks telefonisch contact op met haar/zijn gezin en brengt ook regelmatig 
een bezoekje. Een buddy biedt het gezin niet alleen emotionele steun, maar ook praktische en 
informatieve hulp. Buddy's ondersteunen hun gezin niet met middelen, maar zoeken samen met 
het gezin naar oplossingen. Een buddy is geen vriend, maar een coach. Een buddy gaat dan ook 
niet zelf aan de slag, maar helpt jonge ouders zich sterker te voelen in hun kwetsbare situatie. 
De toeleiding naar de zorg- en hulpverlening is daarbij een belangrijk aandachtspunt. 
 

Vormingstraject buddy’s 
De vrijwilligers nemen deel aan een uitgebreid vormingstraject voor ze aan de slag gaan als 
buddy. Na de vormingenreeks worden ze gekoppeld aan de gezinnen die door de begeleiders 
van De SLOEP zijn gescreend en voorbereid. Maximaal 3 weken na het einde van de 
vormingenreeks gaan de buddy’s aan de slag met hun gezin en krijgen ze verdere ondersteuning 
en begeleiding van 2 groepswerkers van De Sloep, individueel en in maandelijkse 
intervisiemomenten. 
 
In 2019 startten 10 buddy’s in 10 gezinnen; in 2020 komen daar nog eens 10 gezinnen en 
buddy’s bij. Het is de bedoeling om dit mobiel aanbod in samenwerking met de 2 andere 
Inloopteams uit te breiden over het volledige werkingsgebied van de 3 Gentse inloopteams 
samen. 
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AMBASSADEURS 

In 2018 werden met ondersteuning van een groepswerker en een opgeleide ervaringsdeskundige 
in sociale uitsluiting en armoede, vrijwilligers uit de doelgroep klaargestoomd om als 
ambassadeur op te treden voor De SLOEP op vormingen en rondleidingen. Er zijn toen vier 
ambassadeurs gestart, die elk in het najaar van 2018 enkele voorstellingen gaven aan 
hogescholen en het ruime vrijwilligersnetwerk van De SLOEP. Eén ambassadeur deed mee aan 
een begeleide stadswandeling waarop ze haar verhaal schetste van migratie met de stad Gent in 
de achtergrond. In 2019 hebben we dit project spijtig genoeg even in de koelkast moeten plaatsen 
wegens te grote druk op de werkvloer. 

 
In 2020 zullen we de draad heropnemen met de ambassadeurs en verder inzetten op coaching 
en ondersteuning van enkele mama’s en papa’s die De SLOEP hebben leren kennen als gebruiker 
van de dienstverlening en zich inzetten als vrijwilliger. Meer dan ooit geloven wij dat zij, meer 
dan wie ook, de vinger aan de pols hebben van een gezinsleven in armoede of kwetsbaarheid. 
Zij hebben een belangrijk verhaal te vertellen dat maatschappelijk nog te weinig gehoord wordt. 
Met hun ervaringen kunnen ze groepen inspireren en de noodzaak van organisaties als De SLOEP 
in het leven van gezinnen met jonge kinderen duiden. 
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BURGERBUDGET 
 
Het jaar 2019 was ons tweede jaar van het 
Gentse Burgerbudget. Met ‘Elk Kind Content 
In Gent’ hebben we gedurende twee jaar hard 
ingezet op enkele belangrijke aspecten die 
eerder moeilijk te realiseren waren wegens 
onvoldoende budget beschikbaar. Dankzij het 
Burgerbudget konden we gedurende twee jaar 
nog meer vraaggericht werken met onze 
gezinnen: 
 

I. Inschakelen van sociaal gidsen 
(vrijwilligers en stagiaires) die naar aanleiding van acute onthaalvragen cliënten 
begeleiden en letterlijk de weg wijzen naar gespecialiseerde diensten, dit in 
samenwerking met ons groot professionele netwerk van hulpverleningsinstanties.  
 

II. Begeleiding voorzien, in samenwerking met GroepIntro, in de woonzoektocht van 
mensen die omwille van alleenstaand zijn met kinderen, het hebben van een laag 
inkomen, een andere origine of huidskleur, steevast de deur worden gewezen in 
immobiliënkantoren en voor wie de ellenlange wachtlijsten van de sociale 
huurmaatschappijen zeker geen oplossing kunnen bieden voor hun acute nood. In 
september hebben we dit stop gezet aangezien weinig gezinnen via dit project een 
woning vonden door het onevenwicht tussen (laag) aanbod en (veel) vraag op de 
woningmarkt en de tendensen van gentrificatie in onze stad. 
 

III. Fietslessen organiseren en fietsen inzamelen zodat we de mobiliteit van onze cliënten 
kunnen verhogen. Samen met de Sportdienst Gent organiseerden we een reeks van acht 
fietslessen voor volwassenen. Voor degenen die de financiële middelen niet hebben om 
een fiets te kopen, zamelen we fietsen en fietsstoeltjes in, brengen deze in orde samen 
met vrijwilligers en schenken de fietsen aan de deelnemers van de fietslessen. Zo worden 
de gezinnen mobieler via een goedkoop én ecologisch transportmiddel én dragen de 
deelnemers hun steentje bij tot propere lucht in onze stad. 
 

IV. Conversatietafels Nederlands aanbieden aan gezinnen die in hun onmiddellijke 
omgeving geen oefenkansen vinden, voor wie er geen aanbod (meer) is omdat ze 
'uitgeleerd zijn' volgens de reguliere scholen of omdat ze (tijdelijk) geen wettig verblijf 
hebben.  
 

V. Materiële ondersteuning werd uitgebouwd tot een structureel aanbod: via allerlei fora 
zamelen we kinderwagens, kinderbedjes, papflesjes, babykleding, ... in. We voorzien 
meer dan twintig gezinnen met weinig of geen inkomen, in luiers en indien borstvoeding 
geen evidentie is, in eerste-leeftijdsmelk.  
 

VI. De rode draad doorheen al deze initiatieven zijn onze vrijwilligers, die het onthaal en 
woononthaal ondersteun(d)en als sociaal gids of als hulp in de woningzoektocht, die 
hielpen bij de kinderopvang waardoor onze mama’s en papa’s zorgeloos konden 
deelnemen aan de fietslessen, die een leidende rol opnamen bij de workshops en 
conversatietafels op vrijdag en een schitterend materiële steun-aanbod uit de grond 
stampten.  
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PROJECT KLEUTERPARTICIPATIE 
 
Kleuterparticipatie is en blijft een belangrijke opdracht binnen de werking van Inloopteam(s). In 
het kader daarvan werken we zowel in de groepen als op individueel niveau om de ouders te 
kunnen informeren. Er wordt gepraat over het belang van kleuteronderwijs, het online en tijdig 
aanmelden en het maken van een goede schoolkeuze. Er wordt ook aandacht besteed aan het 
voorschools traject tijdens groepswerk en bij spel en ontmoetingsmomenten ouder-kind. 
 
We stellen echter vast dat een bepaalde groep ouders met kleine kinderen steeds moeilijker te 
bereiken is, vaak de aanmelding en inschrijving missen en daardoor later in problemen komen 
bij het zoeken naar een school voor hun kindje. De begeleiding van deze gezinnen is intensief 
en vraagt een aanpak op maat. 
 
Dit jaar konden de drie Gentse Inloopteams, dus ook De Sloep, dankzij een (eenmalige) 
projectsubsidie via Onderwijscentrum Gent extra inzetten op de meest kwetsbare en moeilijkst 
te bereiken gezinnen. Wegens de beperkte middelen hiervoor hebben wij vooral in de wijken 
Sluizeken-Tolhuis-Ham en Muide-Meulestede-Afrikalaan ingezet. 
 
De focus van dit project lag enerzijds op de toeleiding van deze gezinnen naar de infosessies 
waarop ouders geïnformeerd werden over het belang van kleuteronderwijs, over wat een kind 
leert in de kleuterklas, over de verschillende onderwijsnetten, hoe je kind aanmelden… 
Anderzijds werd diezelfde informatie individueel gegeven aan gezinnen, voor wie groepswerk 
een te hoge drempel vormt, en werd een individuele schoolbezoekenronde op maat 
georganiseerd. 
 
De ervaringen met dit project bevestigen nogmaals dat individuele ondersteuning een grote 
meerwaarde betekent voor veel gezinnen in onze wijk en dat de nood eraan nog steeds groot is. 
 
In totaal bereikten we voor dit project 43 gezinnen waarvan 13 voor groepswerk. 
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VADERS IN DE SLOEP - PUBLICATIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het jaar 2019 in De SLOEP was meer dan ooit het ‘Jaar van de Papa’. Na het avontuurlijke 
weekend met papa’s en kinderen in 2018, was het nu tijd voor het serieuzere werk: hoe kunnen 
we het werkveld en het beleid motiveren om volop in te zetten op vaders en vaderbetrokkenheid? 
Aan de hand van een symposium, een boek en een documentaire probeerden we via 
verschillende kanalen diverse papa’s en professionals te bereiken. 
 
Het boek ‘Papa hoort er ook bij’ 
Vzw De SLOEP zet al meer dan 10 jaar in op het beter bereiken en op maat begeleiden van 
vaders, zowel individueel als in het groepswerk.  De ervaringen van De SLOEP rond werken met 
vaders en bevindingen van experten werden gebundeld door de Gentse auteur en historica Tina 
De Gendt in een boek. Het boek leest dan ook als een handleiding om anderen te inspireren om 
met een vaderwerking van start te gaan. Het boek is mooi geïllustreerd met zwart/witfoto’s van 
Wouter Rawoens. 
 
Documentaire ‘Over vaders’ 
In de periode dat Tina De Gendt het boek aan het schrijven was, zaten regisseurs Alexander 
Decommere en Kadir Balci (als peter van het project) samen om een wervende documentaire 
‘Over vaders’ te maken aan de hand van gesprekken met vaders en experten om de nood aan 
een nieuwe visie op vaderbetrokkenheid in de preventieve gezinsondersteuning duidelijk te 
maken. 
 
Symposium 
Beide eindproducten stonden centraal in het symposium 'Papa hoort er ook bij' dat plaats vond 
op   donderdag 25 april 2019 in de gebouwen van Arteveldehogeschool Gent.  Het werd 
gepresenteerd door Peter Decroubele en bijgewoond door meer dan 150 deelnemers. Het boek, 
de documentaire en het symposium werden mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van 
Het Collectief, een groep vrijwilligers die met een groot hart en veel deskundigheid hun 
schouders onder het project hadden gezet. 
 
 
Zowel het boek al de documentaire zijn beschikbaar via De SLOEP. 
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MET DE STEUN VAN 
 
 


