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De lockdown op 18 maart 2020 naar aanleiding van de coronapandemie heeft een 
grote invloed gehad op het maatschappelijk leven en vooral op het leven van 
mensen in kwetsbare situaties. Zij rekenden op maatschappelijke hulp- en 
dienstverlening, maar door de coronacrisis kwam deze hulp in gedrang. Diensten en 
organisaties moesten hun deuren sluiten, waren telefonisch amper bereikbaar en de 
dienstverlening verliep enkel online.  Met veel veerkracht en creatieve alternatieven, 
zoals digitale opties, stoepbezoeken, telefonisch contact, wandelingen, … heeft De 
SLOEP sindsdien haar werking voor een groot deel opnieuw moeten uitvinden. Zo 
mochten de groepswerkingen en het fysiek onthaal niet meer doorgaan. Het vergde 
veel overleg en voortdurend schakelen van het volledige team om telkens volgens 
de veranderde coronarichtlijnen aangepaste manieren van werken op te starten. We 
wilden immers, ondanks de restricties, onze bereikbaarheid en onze werking voor en 
met de kwetsbare gezinnen draaiende houden, steeds vraaggericht en 
beantwoordend aan de noden van de gezinnen. Hieronder het relaas van 9,5 
maanden werken in bijzondere omstandigheden. 
 
In de periode van de eerste lockdown mocht er geen onthaal of groepswerk 
doorgaan. Er werd vooral telefonisch contact gehouden met de doelgroep. Zo 
belden onze medewerkers zo’n 300 mensen op die sinds nieuwjaar 2020 in De SLOEP 
langsgekomen waren. Het doel van de telefoongesprekken was om te luisteren hoe 
het was met de mensen, te informeren over de maatregelen, om ze te vragen of ze 
bezorgdheden hadden en te laten weten dat ze nog steeds (in eerste instantie 
telefonisch of via mail) terecht konden bij De SLOEP. Vervolgens organiseerden we 
contact met de doelgroep via WhatsApp, handig om foto’s van documenten die 
mensen niet goed begrepen, te kunnen beoordelen op hun belangrijkheid. Deze tool 
kan echter maar ingezet worden indien er een gemeenschappelijke taal is en de 
mensen kunnen lezen. Van zodra de mensen zich weer op straat mochten begeven, 
beantwoordden de medewerkers de meest dringende vragen op de stoep aan de 
voordeur van De SLOEP of in het parkje aan de overkant van de straat. WhatsApp 
werd ook ingezet door enkele vrijwilligers die in normale tijden Nederlandse 
conversatielessen geven in ons gebouw, maar nu via de smartphone toch verder 
oefenkansen Nederlands boden. Ook de vrijwilligers van Buddy bij de Wieg XL hielden 
contact met hun buddygezin via sociale media en later via stoepbezoeken. In het 
najaar ontwikkelden stagiaires een gesloten Instagrampagina, waar vooral met 
videofilmpjes opvoedings- en gezondheidsthema’s (bewegen, gezond koken, 
eenvoudig spelmateriaal) aan bod kwamen.    
 
De SLOEP heeft zich goed voorbereid om de ouders van zodra het mocht, in ons 
gebouw te kunnen ontvangen. We waren dan ook één van de eerste organisaties in 
Gent die weer ambulant fysiek onthaal organiseerden. Elk gratis aanbod van 
chirurgische mondmaskers en ontsmettende handgel namen we in dank aan. We 
schreven in op het COVID19-fonds van de Koning Boudewijnstichting, waarvan we 
o.m. een ontsmettingspaal en gezichtsschermen kochten en tafelschermen hebben 
laten maken als extra bescherming bij het onthaal. We hebben een tweede lokaal 
ingericht om veilig onthaal te kunnen organiseren. Hierdoor konden we meer mensen 
met onthaalvragen of nood aan ondersteuning ontvangen. Aanvankelijk hadden we 
beslist om een aantal onthaalmomenten per week enkel op afspraak te werken en 2 
open onthaalmomenten te houden. Al gauw bleken de open onthaalmomenten 
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moeilijk te behouden, omwille van te veel wachtenden buiten aan de deur. We zijn 
dan overgestapt naar onthaal enkel op afspraak. In de Dampoortwijk werd het 
onthaal stopgezet en pas heropgestart in september. De mensen werden er wel 
doorverwezen naar het afsprakensysteem in de Bevelandstraat. De momenten voor 
onthaal dienden herschikt: omdat er op dinsdagvoormiddag consultatie Kind en 
Gezin is, verplaatsten we ons onthaal op dinsdag naar de namiddag, zodat er minder 
mensen tegelijk in ons gebouw aanwezig waren. In functie van de toegankelijkheid 
van het onthaal zijn we uiteindelijk overgegaan tot twee namiddagen en twee 
voormiddagen onthaal in de Bevelandstraat, opdat ook mensen die bijv. in ploegen 
werken toch een afspraak kunnen maken. 
 
Om de sociale isolatie te doorbreken zijn we outreachend gaan werken via 
stoepbezoeken aan huis bij de gezinnen in ondersteuning. We kregen in 2020 heel wat 
schenkingen, waaronder speelgoed van het Kinderarmoedefonds en 
stockoverschotten paaschocolade van een winkelketen. De gezinspakketten laten 
afhalen of aan huis gaan brengen vormde een aanleiding tot contactmogelijkheid 
met de gezinnen. Hiervoor konden we ook rekenen op enkele vrijwilligers. Van zodra 
toegelaten hebben we Spel en Ontmoeting georganiseerd, aangepast aan de 
geldende coronamaatregelen. Zo werd in het begin het element ‘ontmoeting’ er 
voorlopig uitgehaald. Telkens werd één gezin uitgenodigd in De Sloep om te komen 
spelen met hun kindje(s). Zo werden de kinderen weer geprikkeld door ander 
speelgoed en durfden de ouders opnieuw buiten komen met hun kroost. Met de 
aanwezige medewerker konden ze een babbel doen en hun vragen en 
bezorgdheden uiten. We organiseerden dat verschillende keren in de week om 
meerdere gezinnen de kans te bieden. In een latere fase, onder versoepelde 
richtlijnen, organiseerden we coronaveilige ontmoetingen tussen verschillende ouders 
en kinderen buiten in de speeltuin, in het nabijgelegen park of bij een wandeling in de 
wijk. Of tijdens de zomervakantie op de speelplaats van de naast ons gelegen school.                                                    
Bij de overschakeling naar code rood, schakelden we terug naar enkel 
buitencontacten met individuele gezinnen. 
 
Informeren en sensibiliseren over de coronacrisis is een taak die De SLOEP ook voor 
zijn rekening neemt. De doelgroep spreekt vaak een andere taal en volgt niet altijd 
het nieuws. De maatregelen veranderen regelmatig en er circuleert veel foute 
informatie op het internet. Het is hierdoor voor onze doelgroep vaak niet duidelijk aan 
welke regels zich dienen te houden en velen waren bang om ziek te worden. Zo 
belden sommige ouders ons in paniek op als zij of hun kinderen al eens moesten 
hoesten. Andere ouders sloten zich op in hun huis met hun kinderen, uit schrik om 
besmet te geraken. Daardoor was en is er nog steeds een grotere sociale isolatie. 
Informeren en sensibiliseren gebeurde telefonisch, via onze Facebook-pagina, 
Whatsapp en door het uithangen van infobladen in verschillende talen en/of met 
pictogrammen aan de voordeur.  
 
Omdat de aankoop van wegwerpmondmaskers duur is voor gezinnen in armoede, 
lanceerden we in het begin van de crisis een oproep op onze Facebook-pagina om 
mondmaskers te naaien en te schenken aan De SLOEP. Vele vrijwilligers gaven daar 
gevolg aan en er werden enkele naaimachines uitgeleend zodat mensen wasbare 
mondmaskers konden maken. Zo zijn er een heleboel mondmaskers ingezameld die 
we hebben kunnen uitdelen aan de doelgroep, waarbij ouders meteen ook 
gesensibiliseerd werden over de coronamaatregelen, het belang van het correct 
dragen van een mondmasker en het wassen van de stoffen maskers.  
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Dankzij giften konden we de ouders ook alcoholgel meegeven om de handen te 
ontsmetten. In een latere fase, toen Stad Gent wasbare mondmaskers verdeelde, 
kregen wij een contingent om te verdelen aan de gezinnen zonder geldige 
verblijfspapieren. 
 
Thuis les volgen was voor de kinderen geen evidentie, ook niet voor de ouders. Het 
ontbreken van een thuiscomputer en/of een internetaansluiting en het gebrek aan 
digitale vaardigheden bij de kinderen en de ouders beklemtoonde de grote digitale 
kloof. Zo werd het ook moeilijk voor de kinderen om online les te volgen. Een vrijwilliger 
werd bereid gevonden online les te geven aan een aantal kinderen. We konden een 
aantal gezinnen een geschonken tweedehandscomputer bezorgen, in afwachting 
van de levering van een laptop via de school of via het OCMW Gent.  
 
Materiële ondersteuning was van bij het begin van de pandemie heel belangrijk voor 
de doelgroep om de grootste noden te lenigen. We hebben daar zwaarder op 
kunnen inzetten dankzij heel wat giften in natura, steun vanuit het stadsbestuur Gent 
en zeker het COVID19-fonds van de Koning Boudewijnstichting. Spontaan ontstond in 
Gent het ‘Gents SolidariteitsFonds’ (GSF), een samenwerking van diverse 
(vrijwilligers)organisaties werkend met vluchtelingen. Ook De SLOEP sloot daarbij aan. 
Financiële giften en donaties in natura lieten het GSF toe om aankoopbonnen te 
verdelen aan mensen die zonder inkomen vielen. Vanuit Stad Gent werden 
hygiëneproducten (oa luiers) aangekocht en verdeeld onder de 
armoedeverenigingen en de organisaties van het GSF. In De SLOEP hebben we met 
het geld van de KBS vooral aankoopbonnen van een winkelketen gekocht en 
gedurende de maanden april, mei en juni wekelijks verdeeld aan de gezinnen die 
financieel aan de grond zaten door het wegvallen van inkomsten uit interimarbeid of 
zwart werk.  
 
De SLOEP doet vaak beroep op vrijwilligers. Velen van die vrijwilligers zijn ouder dan 
of rond 65 jaar en/of mochten niet meer ingeschakeld worden in het 
Consultatiebureau K&G. Via het vrijwilligersplatform van Stad Gent vonden we 
gelukkig bijkomende jongere vrijwilligers om bij te springen bij de consultaties. De 
vrijwilligers van Buddy bij de Wieg XL onderhielden de contacten met het gezin dat ze 
ondersteunen, telefonisch, via sociale media of via stoepbezoeken en wandelingen. 
Met de vrijwilligers die noodgedwongen niets konden doen in De SLOEP, hielden we 
contact via telefoon, email of sociale media. De voor 2020 geplande vormingen voor 
de vrijwilligers werden online georganiseerd.   
 
Vanaf 7 juli tot 18 augustus 2020 organiseerden we een zomerkamp voor ouders en 
kinderen (0 tot 12-jaar) in kwetsbare situaties. De kinderactiviteiten werden begeleid 
door o.m. jongeren uit diezelfde kwetsbare gezinnen, met ondersteuning van 
groepswerkers. Zo konden zij ervaring opdoen als vrijwilliger en hun talenten 
ontdekken. Dit zomerkamp was er voor het hele gezin: de ouders, baby’s, oudere 
broers en zussen. Voor de ouders werden conversatielessen Nederlands en sportlessen 
georganiseerd. Bij de start van ons zomerkamp werd een filmpje opgenomen voor het 
Kinderarmoedefonds, tijdens een moment van Spel en Ontmoeting. In het filmpje 
werd De SLOEP voorgesteld en uitgelegd wat we zoal doen om kinderarmoede tegen 
te gaan.  
 
Vele contacten en samenwerkingsverbanden verliepen online, wat iets stroever 
verloopt maar toch werkt. Bestaande samenwerking met de andere inloopteams 
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werd versterkt, vooral door de gelijkaardige vastgestelde noden en behoeften, 
waarbij in een overleg met stadsdiensten de diverse signalen besproken werden. De 
kiem werd gelegd voor nieuw overleg en samenwerking tussen de diverse sociale 
organisaties in de wijk Muide-Meulestede-Afrikalaan ifv dienst- en hulpverlening. Het 
Gents Solidariteitsfonds is een nieuw samenwerkingsverband waarin ook De SLOEP 
actief is en organiseerde samen met de Gentse culturele sector in december de 
‘(W)Armste Week’.  
 
De coronapandemie veroorzaakte heel wat bijkomende knelpunten, welke we vanuit 
De SLOEP, al dan niet samen met andere organisaties, signaleerden bij de lokale 
overheid. De kwetsbaarheid, de armoede en de sociale isolatie van vele gezinnen is 
toegenomen en het aantal gezinnen in kwetsbare situaties stijgt. Heel wat mensen 
moeten veel te lang op hun (tijdelijke) werkloosheidsvergoeding wachten. Het feit dat 
vele diensten enkel telefonisch (met lange wachttijden) en online bereikbaar zijn, 
maakt het voor de kwetsbare gezinnen nog moeilijker om hun rechten uit te putten. 
Omdat ze niet makkelijk bij de bevoegde diensten terecht kunnen, komen ze dan 
naar het onthaal van laagdrempelige organisaties zoals De SLOEP, waarbij wij 
natuurlijk op dezelfde moeilijke toegankelijkheid stoten.  
 
 
Leerproces  
 
We hebben als organisatie veel geleerd uit de coronacrisis en zeker de nodige 
veerkracht en creativiteit aan de dag gelegd. Een aantal elementen zullen we in de 
werking post corona bestendigen, zoals de onthaalmomenten deels op afspraak en 
deels open. Ook ‘outreachend werken’ willen we meer inzetten als methodiek om 
gezinnen te bereiken.  Inzetten op e-inclusie binnen de dagdagelijkse werking van De 
SLOEP met als doel de digitale kloof te verkleinen wordt een absolute must voor de 
nabije toekomst. 
 
De medewerkers hebben een enorme veerkracht aan de dag gelegd in deze 
pandemie. De maatregelen veranderen vaak, waardoor we telkens weer moeten 
schakelen en de organisatie flexibel moet blijven. Bovendien waren de richtlijnen 
vanuit Agentschap Opgroeien niet altijd duidelijk en lag de verantwoordelijkheid vaak 
bij het dagelijks bestuur en het team om keuzes te maken wat wel en niet kon 
georganiseerd worden. Maar de druk van het onthaal en het opvangen van vragen 
en problemen die door de moeilijke bereikbaarheid van diensten, organisaties en 
instellingen bij ons terecht komen, is zwaar om dragen. Er wordt samen met het team 
en dagelijks bestuur naar oplossingen gezocht om de druk te proberen verminderen 
binnen onthaal en bij de individuele gezinsbegeleidingen. 
 
 
Aan iedereen die in 2020 mee aan De SLOEP trok: bedankt voor de immense inzet! 
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GLOBAAL BEELD 
In 2020 kwamen 870 unieke gezinnen langs in De SLOEP. Hierbij zien we voor een tweede jaar 
op rij een daling. We zagen namelijk dit jaar 35 gezinnen minder ten opzichte van 2019. Deze 
daling situeert zich vooral in de groepswerking; wegens corona konden er maar een paar 
groepen doorgaan in het begin van het jaar en één in het najaar.  
 

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. Indien 
mogelijk worden de ouders in De SLOEP geholpen, maar we verwijzen ook door naar andere 
diensten en zo nodig worden afspraken gemaakt rond opvolging en eventueel ook 
bemiddeling en/of zorgafstemming. 
 
In 2020 organiseerden we wekelijks 4 onthaalmomenten aan de Muide en één aan Dampoort.  
Corona was uiteraard ook voor ons onthaal een spelbreker. Door de eerste, strenge lockdown 
hebben we maar liefst 100 onthaalmomenten minder kunnen organiseren in 2020. Desondanks 
hebben we 132 gezinnen meer kunnen bereiken dan het jaar ervoor. Dit is enerzijds te wijten 
aan het feit dat veel van deze gezinnen in moeilijke situaties leven, maar anderzijds omdat er 
veel diensten niet meer toegankelijk zijn door corona en dit voor lange periodes.  
 
Er werden in 2020 4242 contacten geregistreerd, dit is dus 50% meer dan in 2019, terwijl er 100 
onthaalmomenten minder gebeurden. We zien bijna een verdubbeling van de onthaalvragen 
in 2020, namelijk 6918 vragen tegenover 3932 in 2019. Deze cijfers zijn een combinatie van de 
contacten aan de Muide en aan de Dampoort. 
 

ONTHAAL DAMPOORT 
In de Dampoortwijk, deel van het werkingsgebied van De SLOEP, woont er een grote groep 
mensen met een grote kwetsbaarheid die moeilijk tot het onthaal in de Bevelandstraat 
geraken. Daarom richten we ter plaatse ook een onthaal in. Iedere dinsdagnamiddag is er 
een vaste groepswerker aanwezig van 13-16u. We organiseren dit in het flex-bureau van het 
Buurtcentrum Dampoort, naast de lokalen van Kind & Gezin. Op dinsdagnamiddag vindt ook 
hun vaste consultatiemoment plaats.  
 
Er vonden in totaal 53 contacten plaats. Dit is volledig te wijten aan de coronapandemie. 
Midden maart hebben we onze activiteiten moeten stopzetten en we konden deze pas 
opnieuw opstarten in september. We merkten meteen op dat de nood in de wijk nog steeds 
zeer hoog was. Daarom gingen we op zoek naar projecten en partners om ons aanbod uit te 
breiden in de wijk. Een concreet voorbeeld hiervan is Project Kiekeboe. Een stagiaire van 
sociaal werk Hogeschool Gent werkte een initiatief uit dat inzette op vrijetijdsbesteding. Ze 
contacteerde de scholen in de wijk en deze scholen hadden op regelmatige tijdstippen een 
gezin voor haar waarmee ze dan naar Spelotheek Kiekeboe ging. De bedoeling hiervan was 
de ouders leren kennen, een introductie tot het aanbod in de wijk en een kennismaking met 
De SLOEP. 
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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 
gezinsondersteuning o.a. met individuele gesprekken in De SLOEP, regelmatig telefonisch 
contact, huisbezoeken en contacten met de betrokken diensten. Binnen individuele 
ondersteuning, waarbij een gezin exclusief door 1 medewerker wordt opgevolgd, zien we een 
verdubbeling in het aantal gezinnen. Dit is enerzijds te wijten aan een ‘terugkomst’ van een 
aantal gezinnen die vroeger al in begeleiding waren bij collega’s die ondertussen niet meer in 
De SLOEP werken. Anderzijds konden we via projectsubsidies een aantal extra gezinnen 
begeleiden.  
 
Zoals de cijfers aantonen, stijgt de druk binnen onthaal en individuele ondersteuning fors dit 
jaar. Door corona konden de groepen meer niet dan wel doorgaan en werd de beschikbare 
tijd van de medewerkers dus bijna volledig ingezet om gezinnen zoveel mogelijk individueel te 
ondersteunen in deze moeilijke periode. Maar hierdoor blijven de groepswerkers het groot 
appèl van de doelgroep en de druk om hieraan te beantwoorden voelen. Wanneer er 
versoepelingen aankomen en de groepswerkingen terug kunnen opstarten, bestaat de vrees 
dat de groepswerkers handen te kort zullen hebben.  Het dagelijks bestuur (en raad van 
bestuur) maken zich terecht zorgen hierover. Er werden met de 3 Gentse Inloopteams signalen 
doorgegeven via Huis van het Kind Gent omtrent de gevolgen voor de doelgroep van de niet-
toegankelijkheid van veel diensten in coronatijden.  Het dagelijks bestuur en het team zoeken 
samen alvast  naar oplossingen om de druk binnen onthaal en de individuele begeleidingen 
te verminderen. 

Aantal unieke gezinnen in individuele ondersteuning: 90. Dit binnen de deelwerkingen 
verspreid over gezinsondersteuning, Buddy Bij De Wieg, Jobteam en de woonprojecten 
Leegstand en Instapwonen. 

 

CONSULTATIEBUREAU 
Ook in De SLOEP werden de zittingen van de consultatiebureaus van Kind en Gezin vanaf 
woensdag 19 maart tot en met vrijdag 3 april opgeschort. Het uitstellen van vaccinaties kon 
echter niet langer blijven duren en daarom werd besloten om een minimale, fysieke 
dienstverlening door te laten gaan met de nodige aandacht voor de coronamaatregelen. 
Gedurende de rest van het jaar stonden minder kindjes ingepland dan anders om de 
veiligheid van iedereen te kunnen garanderen op het consultatiebureau. Risicopatiënten en 
65-plussers werden helaas sterk afgeraden om hun vrijwilligerswerk in een consultatiebureau 
verder te zetten. De SLOEP moest daarom noodgedwongen op zoek naar een aantal nieuwe 
vrijwilligers om het consultatiebureau te ondersteunen.  
 
We kijken er naar uit om het komende jaar weer aan de slag te gaan met een equipe van 
nieuwe vrijwilligers én onze vaste waarden! 
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MATERIËLE ONDERSTEUNING 
De SLOEP biedt materiële ondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen. We hebben een 
uitgebreide babyuitzet, kledij van 0-4 jaar, eet- en autostoelen, kinderbedjes, verzorgkussens 
en –tafels, … Ouders kunnen binnen het onthaal hun nood aangeven. Daarnaast is er de 
mogelijkheid voor 15 gezinnen om eerste leeftijdsmelk en luiers te ontvangen. Voor eerste 
leeftijdsmelk is er een samenwerking met de regioverpleegkundigen van Kind & Gezin. 
Sommige ouders kunnen deze melk ook terugbetaald krijgen via het OCMW, dan 
overbruggen we de periode van de aanvraag tot goedkeuring en begeleiden we hen hierin. 
Deze materiële ondersteuning gaat altijd hand in hand met onthaal en gezinsondersteuning, 
omdat we geloven dat er naast het caritatieve karakter van het geven, ook een vorm van 
begeleiding nodig is.  
 
Dankzij onze samenwerking met verschillende partners zoals de Kringwinkels en Foodsavers 
kunnen we onze gezinnen ook andere vormen van materiële ondersteuning aanbieden. Zo 
kunnen de gezinnen die bij ons in het onthaal komen een pakketje gezonde voeding 
meekrijgen. Dankzij de Kringwinkel kunnen ze met korting of gratis (in hoge nood) meubelen, 
huisraad en kledij verkrijgen. 
 
In 2020 konden we rekenen op de giften van verschillende organisaties, individuen en winkels. 
Zo kregen we van de Koning Boudewijnstichting subsidie om cadeaubonnen te kopen én van 
het Kinderarmoedefonds boeken en speelgoed. Via winkels zoals Aldi, Hema en enkele lokale 
winkels en bakkers konden we onze gezinnen voeding en speelgoedpakketjes geven voor de 
verschillende feestdagen. Stad Gent en Eerstelijnszone (ELZ) Gent voorzagen ons onder 
andere van mondmaskers, ontsmettende handgel en luiers. Via de nieuw opgerichte 
organisatie het Gents Solidariteitsfonds ontvingen we ook cheques, giften en 
verzorgingsproducten. Dit alles zorgde ervoor dat de vragen naar materiële hulp in 2020 
verdubbelden ten opzichte van het jaar ervoor. Een stijging van 775 naar 1382 vragen. 

VRIJE TIJD 
Deelnemen aan het vrijetijdsaanbod is voor veel van De SLOEP-gezinnen geen evidentie. 
Dankzij de steun van Stad Gent voor Vrijetijdsparticipatie kunnen we voor velen toch kansen 
creëren. Helaas werd dit geen makkelijke opdracht in 2020. Er werden maar weinig 
activiteiten, evenementen en uitstappen georganiseerd. We merkten ook wat aarzeling bij de 
gezinnen om hun kinderen in te schrijven voor kampjes of hobby's wegens het onzekere 
klimaat.  
 
Vanuit die ervaring zetten we vanuit De SLOEP een actieplan op voor 2021 om ervoor te zorgen 
dat ouders en kinderen toch zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan activiteiten die wél 
mogelijk zijn, zoals museumbezoeken, kampen voor kinderen en hobby's. Dit doen we omdat 
het in deze moeilijke tijden, waar het niet evident is om aansluiting te vinden, zeker van belang 
is dat er extra wordt ingezet op participatie aan het vrijetijdsaanbod. 
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DYNAMO BEWEGINGSPROJECT 
Dynamo is een samenwerkingsproject tussen de Sportdienst van 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 beweeglessen. Dynamo gaat elke 
week door op woensdagnamiddag uitsluitend voor vrouwen, buiten de schoolvakanties. Met 
het Dynamo-project proberen we de deelneemsters bewust te maken van het belang van 
bewegen, zowel voor de mama’s als voor hun kinderen. Naast de beweeglessen, wordt er 
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 en werken rond volgende thema’s: samen 
sporten, gezond koken, ervaringen uitwisselen, ontspannen, zorgen voor jezelf, een voorbeeld 
zijn/worden voor de kinderen. Na de sportles wordt er regelmatig een informatieve 
groepswerking voorzien over een gezondheidsthema. Terwijl de mama’s sporten, wordt er voor 
hun kinderen gezorgd in onze kinderopvang ‘Dynamo Junior’. Onderstaand meer informatie 
hierover. Er waren 299 ouders aanwezig verspreid over 18 momenten. 
 

DYNAMO JUNIOR 
Dynamo Junior biedt kinderen wekelijks beweegactiviteiten terwijl hun moeders in het project 
Dynamo beweeglessen volgen. We willen niet alleen de moeders stimuleren om gezond te 
koken en te sporten, maar willen ook graag de kinderen betrekken en ervoor zorgen dat zij 
ook kiezen voor een gezonde levensstijl. Het project Dynamo Junior laat kinderen in contact 
komen met verschillende leuke activiteiten en sporten. De kinderen krijgen enorm veel vrijheid 
en kiezen zelf hoe deze namiddag eruitziet. Door middel van een spelthermometer evalueren 
we de namiddag samen met de kinderen. Na de activiteit krijgen de kinderen en ouders een 
gezond tussendoortje. In 2020 waren waterspelletjes, fotozoektochten, hindernissenparcours 
en gezonde buurtwandelingen enkele van de activiteiten waar de kinderen veel energie kwijt 
konden. Er waren 182 kinderen aanwezig verspreid over 11 momenten. 
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SANTÉ 
Onder de noemer Santé geven we in De SLOEP laagdrempelige informatie aan kwetsbare 
gezinnen over het thema gezondheid. Gezondheidspromotie wordt op verschillende niveaus 
ingezet en vormt dan ook een rode draad doorheen de verschillende projecten en groepen. 
Gedurende de eerste lockdown hebben we vooral ingezet op de psychische gezondheid van 
gezinnen. Zo zijn er ongeveer 300 mensen opgebeld om te luisteren hoe het met hen gaat. Op 
die manier voelen de mensen zich gehoord en kunnen ze hun bezorgdheden uiten. Wanneer 
het onthaal terug kon doorgaan, polsten we verder naar hoe het met de ouders gaat. Ook 
tijdens intensieve gezinsondersteuning en informele gesprekken geven we bijzondere 
aandacht aan de psychische gezondheid van de mensen. Het belang hiervan werd in deze 
moeilijke periode nog maar eens onderstreept. 
 
Verder gebruikten we in 2020 voor het eerst een Instragramaccount om onze boodschappen 
rond gezondheidspromotie verder te delen met de doelgroep. Hier hebben we tweewekelijks 
een post rond gezondheid geplaatst. Deze berichten gaan over diverse onderwerpen zoals 
gezond koken, beweging, corona, geestelijke gezondheid… Ook plaatsten we de foto’s en 
filmpjes in de verschillende groepen op WhatsApp. 

BABYBABBEL 
Babybabbel is een groepswerking voor zwangere ouders en ouders van baby’s tot 1 jaar. De 
groepswerking wordt georganiseerd in samenwerking met WGC De Sleep en WGC ’t Vlot. Op 
donderdagvoormiddag komen we 1 keer per jaar samen in De SLOEP voor 8 weken na elkaar 
om informatie te geven over allerhande thema’s gelinkt aan zwangerschap en verzorging van 
een baby.  
 
In 2020 is de Babybabbel groep niet kunnen doorgaan. Verder werken we voor verschillende 
sessies samen met artsen, die dit jaar al genoeg onder druk stonden. In combinatie met een 
onvoorspelbare coronaplanning, werd er dus besloten om de groep even “on hold” te zetten. 
2020 stond dan ook in het teken van voorbereiding naar het volgende jaar toe. Zo werd er 
besloten om vanaf 2021 de groep opnieuw op te splitsen en enkele sessies enkel voor 
zwangere ouders te voorzien en enkele weken later zullen we sessies organiseren op maat van 
de ouders met een baby.  
 

11 



 

 12 

 



 

 13 

  



 

 14 

 
 
 
 
 
Kleuterparticipatie is en blijft een belangrijke 
opdracht binnen de werking van de 
inloopteams. In het kader daarvan werken we 
zowel in groep 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 het 
groepswerk en tijdens de ouder-kind spel- en 
ontmoetingsmomenten. In 2020 werd beslist dat 
de gekende groepssessies ‘Klaar voor School’ 
geïntegreerd zouden worden binnen de 
oudergroepen. Maar door corona zijn er helaas 
geen van de geplande sessies kunnen 
doorgaan. Daarnaast werd er dit jaar ingezet om aan Dampoort infomomenten te 
organiseren voor ouders in samenwerking met partners van K&G. De toeleiding verliep 
moeizaam en in tegenstelling tot de nood was de opkomst relatief laag.  
 
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 zeer intensief en vraagt een aanpak op maat. 
 
Dit jaar konden de drie Gentse inloopteams, waaronder dus ook De SLOEP, dankzij 
een (eenmalige) projectsubsidie van Onderwijscentrum Gent extra inzetten op de 
meest kwetsbare en moeilijk te bereiken gezinnen. Wegens de beperkte middelen 
hiervoor hebben wij ons vooral gericht op de wijken Sluizeken-Tolhuis-Ham en Muide-
Meulestede-Afrikalaan. 
 
De focus van dit project lag enerzijds op de toeleiding van deze gezinnen naar de 
infosessies waarbij ouders geïnformeerd werden over het belang van kleuteronderwijs, 
over wat een kind leert in de kleuterklas, over de verschillende onderwijsnetten, hoe 
je kind aanmelden… Deze sessies gingen door in het najaar van 2019. 
 
Anderzijds werd dezelfde 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 hieraan nog steeds groot is. 
 
Gezien de grote nood, vastgesteld door de drie inloopteams, voorziet het 
Onderwijscentrum Gent voor 2020-2021 deze subsidiëring voor een tweede keer.   
 

KLEUTERPARTICIPATIE & 
PROJECT VOORSCHOOLS TRAJECT 
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VADERGROEP 
Om een antwoord te bieden op de moeilijk te bereiken vaders heeft De SLOEP een succesvolle 
vaderwerking opgestart die al meer dan 10 jaar bestaat. Het is een vaderwerking die ontstaan 
is met én door de vaders in De SLOEP.  Vanuit deze ervaring en als antwoord op de moeilijk te 
bereiken vaders, organiseren we de vader-kind momenten enkel op donderdagavond of in 
het weekend. Op deze momenten bereiken we meer (kwetsbare) vaders (met 
migratieachtergrond) aangezien deze nog vaak de rol opnemen en/of fungeren als enige 
kostwinner in het gezin.  
 
Deze momenten, waar De SLOEP ‘quality-time’ faciliteert voor vader en kind, zijn een groot 
succes. Workshops muziek en dans, museumbezoeken en een heuse wetenschapsbeurs, 
waren enkele van onze succesverhalen. Waar we bij de moeders vooral opmerken dat er 
nood is aan uitgesproken onderlinge (h)erkenning, merken we bij vaders een nood aan leuke 
momenten die ze kunnen beleven met hun kinderen. Uit meer dan 10 jaar ervaring merken we 
op dat hands-on activiteiten waar vaders zelf de handen uit de mouwen kunnen steken met 
hun kind enorm aanspreken. Dit soort activiteiten werkt verbindend en zorgt voor meer 
zelfvertrouwen bij vaders.  
 
In 2020 zijn, door de aanhoudende coronamaatregelen, slechts 2 vadergroepen doorgegaan 
met 13 aanwezigen in totaal. Aangezien de vaders de thema’s en de groepswerkingen mee 
vorm geven, ging er één brainstormsessie door en een tweede groep vond plaats in het 
weekend voor een uitstap naar het boksgala. 

MOEDERGROEP 
De moedergroep van De SLOEP brengt moeders samen ongeacht leeftijd, taal of afkomst. 
Tweewekelijks, steeds op donderdagnamiddag, organiseren één of twee groepswerkers dit 
moment in samenspraak met de moeders. Er wordt telkens in groep afgetoetst en beslist welke 
thema’s aan bod komen doorheen het werkjaar. Deze onderwerpen hebben steeds een link 
met opvoeding, gezin of gezondheid. Bijkomend is er beslist om steeds de moedergroep te 
starten met enkele actualiteitsvragen of nieuwtjes. Deze keuze is gemaakt omdat er bij een 
groot deel (kwetsbare) gezinnen met migratieachtergrond vaak fake-news circuleert. We 
trachten met deze insteek handvaten aan te reiken om selectief om te gaan met 
nieuwsberichten.  Hiernaast is er bewust gekozen om een mooie afwisseling te maken tussen 
inhoudelijke groepen en meer praktijkgerichte sessies. Enkele voorbeelden van 
moedergroepen zijn: een gezonde brooddoos voor je kind, (ochtend)stress vermijden en 
gezond koken. Door laagdrempelige permanente (zelf)evaluatie sturen en herontwerpen we 
waar nodig. 
 
In 2020 waren onderwerpen zoals muziek, land van herkomst en EHBO (in samenwerking met 
Artevelde Hogeschool) een groot succes. Ook een uitstap naar het museum en een workshop 
van de opvoedingswinkel kwamen aanbod. Niet enkel het bijleren of inwinnen van nieuwe 
informatie is een meerwaarde voor deze groep. Het samen zijn en nieuwe ervaringen 
exploreren staan voorop in de moedergroep. De eerste 4 moedergroepen vonden plaats in 
januari en februari, de laatste in oktober. Door de coronamaatregelen was er nadien geen 
mogelijkheid groepen te organiseren. We probeerden echter zoveel mogelijk moeders te 
bereiken via andere kanalen zoals WhatsApp en Instagram. Er vonden 5 moedergroepen 
plaats met in totaal 40 aanwezigen. 

15 



 

 16 

  

DJUMA 
Op vrijdagnamiddag organiseren we een ontmoetingsmoment waar ouders zelf kunnen 
kiezen wat ze willen doen. Zo kunnen er ouders terecht voor een kopje koffie en een babbel 
maar is het even goed mogelijk dat de ouders een workshop organiseren of een verjaardag 
vieren. We proberen op de valreep van het weekend nog een moment te creëren waar de 
ouders hun last even kunnen achterlaten om zo het weekend goed in te zetten. Als er een 
crisis is, dan hebben we hier natuurlijk aandacht voor. Tijdens dit moment organiseren we 
conversatietafels waar Nederlands kan geoefend worden en voorzien we kinderopvang voor 
kinderen die nog niet naar school gaan. 
 
Laagdrempeligheid, ontmoeting en ontspanning staan tijdens dit ontmoetingsmoment 
centraal. Daardoor krijgen we veel meer diverse profielen over de vloer dan anders. Zo zijn niet 
alle deelnemers ouders of zijn ze juist al grootouder. Bij de conversatietafels treffen we ook veel 
(Intra-Europese) migranten waarvoor nog geen aanbod NT2 mogelijk is, deelnemers die 
uitgeleerd zijn in het reguliere aanbod en uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze mix zorgt voor 
waardevolle interacties tussen verschillende groepen en generaties. Onze laagdrempeligheid 
vertaalt zich in verschillende ingrepen. De conversatietafels zijn gratis, zonder inschrijving en er 
is kinderopvang aanwezig.  Om deze namiddag een succes te laten zijn, hebben we een 
team van een zestal vrijwilligers dat zich wekelijks inzet om een workshop of conversatieklas 
voor te bereiden. Samen met de vrijwilligers organiseren we ook uitstappen met de ‘Groep 
Uitpas’ van De SLOEP. Iedere week zijn er vier conversatietafels opgedeeld volgens taalniveau 
waaronder één voor absolute beginners. Vanuit onze convenant met Stad Gent brengen we 
zelf ook thema’s op de agenda.  
 
In 2020 begonnen we hoopvol aan het jaar en konden we Djuma een aantal keer organiseren. 
In de zomer organiseerden we tijdens onze zomeractiviteiten ook enkele keren onze 
conversatietafels. In september begonnen we met onze normale groepswerkingen maar in de 
eerste week van oktober moesten we dit opnieuw stilleggen. Er waren 18 Djuma momenten 
met verspreid 444 volwassenen en 119 kinderen aanwezig. 
 
 

SPEL EN ONTMOETING 
Bambino is een spel- en ontmoetingsmoment in De SLOEP waarbij kinderen de kans krijgen om 
te spelen, met andere kinderen, maar ook met hun ouders. Verder is het een stimulerende 
omgeving voor de ouders waar ze andere mensen leren kennen, wat een bron is voor sociale 
en emotionele steun.  
 
Dit ontmoetingsmoment werd voor covid-19 wekelijks georganiseerd op dinsdagvoormiddag. 
Vanaf juni  2020 werd Bambino buiten georganiseerd in kleine bubbels. Wanneer de 
maatregelingen het toelieten, werden ook spel- en ontmoetingsmomenten binnen 
georganiseerd met enkele gezinnen.  
 
Ditzelfde spel- en ontmoetingsmoment organiseren we ook in samenwerking met spelotheek 
Baloe in hun gebouw, maar dan op donderdagvoormiddag. Vanaf maart werd vzw Jong 
echter ook genoodzaakt om de werking stop te zetten, waardoor deze samenwerking even 
niet is kunnen verder lopen. Er werden 46 momenten georganiseerd met meer dan 220 
kinderen aanwezig. 
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AMBASSADEURS 
Ook de Ambassadeurswerking werd in 2020 “on hold” gezet, maar we werpen graag al even 
een blik op de toekomst. We gaan in 2021 opnieuw volop van start met deze werking door 
onze bestaande ambassadeurs opnieuw te gaan activeren en door samen op zoek te gaan 
naar nieuwe ambassadeurs. Vanaf 2021 willen we nog meer inzetten op het opleiden en 
inwerken van onze ambassadeurs en gaan daarom samenwerken met IN-Gent. IN-Gent zal 
ondersteuning bieden vanuit hun expertise in de opleiding en coaching van de Ambassadeurs 
IN-Gent. Een medewerker van IN-Gent zal een ‘train de trainers-cursus’ organiseren voor de 
medewerkers van De SLOEP, samen met geïnteresseerde medewerkers uit andere Gentse 
organisaties die vrijwilligers inzetten bij getuigenissen omtrent diversiteit, armoede en 
uitsluiting.   
 
Op die manier zetten we verder in op het versterken van mensen uit onze doelgroep door hen 
zelf het woord te leren nemen. We vinden het belangrijk om mensen uit de doelgroep te 
ondersteunen om de rol van “ervaringsdeskundige” op te nemen in duo met een professionele 
kracht van De SLOEP. We leven in een superdiverse maatschappij waarbij het belangrijk is om 
oog te hebben voor elkaar en om elkaars levenswereld beter te leren begrijpen. We geloven 
dat dit het beste kan door mensen met een migratieachtergrond zelf aan het woord te laten 
en door hen een stem te geven in het maatschappelijke debat. We willen de bewustwording 
vergroten over hun levensomstandigheden in kansarmoede en de drempels die hiermee 
gepaard kunnen gaan blootleggen. Door onze ambassadeurs rechtstreeks te laten getuigen 
voor verschillende groepen, willen we het begrip voor deze doelgroep vergroten.  
 

VRIJWILLIGERS 
Laten we het even benoemen zoals het is: De SLOEP zou De SLOEP niet zijn zonder de hulp van 
onze vele vrijwilligers. Een groot aantal onder hen kon in 2020 niet meer naar De SLOEP komen. 
Enerzijds omwille van hun leeftijd, maar natuurlijk ook door het verplicht stopzetten van de vele 
werkingen. Dit heeft dan ook een grote impact gehad op De SLOEP. We gingen de uitdaging 
aan om tijdens 2020 onze contacten te onderhouden met onze vele vrijwilligers en gingen ook 
op zoek naar nieuwe krachten om ons bij te staan tijdens dit bijzondere jaar. 
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PROJECT LEEGSTAND 
Heel wat sociale woningen in Gent staan leeg. In afwachting van de start van een 
renovatieproject worden deze woningen ter beschikking gesteld aan kwetsbare gezinnen. 
Met de steun van Stad Gent is er een samenwerkingsverband opgestart met CAW Oost-
Vlaanderen en sociale huisvestingsmaatschappijen.  De SLOEP kan als partner in dit project 
gezinnen aanmelden voor deze woningen. Het gezin krijgt niet enkel een, in tijd gebonden, 
huurwoning maar ook verplichte intensieve ondersteuning tijdens dit traject. Daarmee kan het 
gezin even ademruimte creëren en zich samen met de ondersteuner voorbereiden op een 
uitstroom naar de private huurmarkt. Een lage huurprijs, intensieve individuele ondersteuning 
en empoweren liggen aan de basis van een goed traject. Er stapten 2 gezinnen in het project. 
 
 

Instapwonen is een samenwerkingsverband tussen De SLOEP, Stad Gent, OCMW Gent, CAW-
Oost-Vlaanderen en vzw Zonder Naam Niet Zonder Hart. Laatstgenoemde vzw stelt een pand 
ter beschikking in de Bevelandstraat (schuin tegenover De SLOEP) waar een gezin, aangemeld 
vanuit De SLOEP, tijdelijk, kan verblijven. Gelijklopend met Project Leegstand engageert niet 
enkel De SLOEP maar ook het gezin zich voor intensieve ondersteuning. Door dit traject, van 
maximum één jaar, kan er constructief gewerkt worden op verschillende levensdomeinen. De 
doelgroep van dit project zijn Intra-Europese multiprobleemgezinnen met kinderen. Door een 
vast aanspreekpunt en vaste begeleiding zorgt dit voor structuur en continuïteit in 
ondersteuning.  
 
De woonnood in Gent is en blijft een groot probleem en een uitdaging in het werken met 
kwetsbare gezinnen. Deze projecten geven ademruimte aan de gezinnen en aanmeldende 
partners. Één gezin werd aangemeld in het project. 
 
 

INSTAPWONEN 
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JOBTEAM 
De SLOEP is één van de 10 partnerorganisaties van het ESF-project Jobteam Gent (2020-2022), 
in opvolging van het ESF-project A-tiem en GO2WORK (2018-2019). De SLOEP is lid van de 
Stuurgroep Jobteam, die 5 keer vergaderde in 2020. 
 
Eén van onze teamleden is voor 32/32 ingezet in Jobteam Gent als Mobiel Arbeidsbegeleider 
om met niet-werkende werkzoekenden uit onze doelgroep een laagdrempelig en 
aanklampend begeleidingstraject op maat van de kwetsbare werkzoekenden op te zetten. 
Daartoe zijn in De SLOEP wekelijks 2 specifieke onthaalmomenten Werk voorzien, op 
dinsdagvoormiddag en woensdagnamiddag. 
 
Als vanuit de gezinnen in het gewone onthaal de vraag naar werk wordt gesteld, worden deze 
werkzoekenden toegeleid naar de collega van Jobteam. In 2020 werden 52 mensen door de 
medewerker begeleid in hun traject naar opleiding en/of werk, waarbij vooral gewerkt wordt 
aan de randvoorwaarden en de drempels die dat traject (kunnen) beïnvloeden.  
 
De coronapandemie had ook op deze trajecten een rechtstreekse impact: de noden rond 
randvoorwaarden overheersten bij de begeleiding en de kansen op de arbeidsmarkt slonken 
tot een absoluut minimum. 

BEESTIGE ZOMER 
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Dankzij een extra subsidie van de Jeugddienst Gent konden we in de zomervakantie van 7 juli 
tot 18 augustus een ‘Beestige Zomer’ organiseren voor kinderen in kwetsbare situaties tussen 0 
en 12 jaar. We wilden echter vooral tegemoet komen aan de nood aan ontmoeting en 
ontspanning bij de meest kwetsbare gezinnen na de lockdown.  Zodoende organiseerden we 
enerzijds spel en ontmoeting voor de gezinnen met kinderen onder de 2,5 jaar op dinsdagen, 
beweeglessen voor moeders op woensdagen, Nederlandse conversatietafels voor ouders op 
vrijdagen, en ondertussen diverse spel- en sportactiviteiten voor de kinderen tot 12 jaar. Er 
werden ook 2 uitstappen voor het hele gezin georganiseerd. Oudere broers en zussen werden 
ingezet als begeleiders bij de kinderactiviteiten, met ondersteuning van groepswerkers. Zo 
konden volledige gezinnen gedurende enkele dagen per week in De SLOEP en omgeving 
leuke momenten beleven en eindelijk andere gezinnen ontmoeten, onder strikte naleving van 
de coronaregels van dat moment. 
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INSTAGRAM 
Groepswerkingen zijn in 2020 nauwelijks kunnen doorgaan omwille van Covid-19. Om onze 
doelgroep toch te blijven bereiken, hebben we een instagrampagina van De SLOEP 
opgericht. De laagdrempelige informatie die we op de pagina plaatsen is specifiek gericht 
op de doelgroep van De SLOEP. Hiernaast is het ook een ideale kans om De SLOEP positief te 
profileren naar de buitenwereld als een inloopteam dat zich bezighoudt met thema’s rond 
opvoeding en gezondheid. Dit zijn dan ook de twee onderwerpen die het meeste aanbod 
komen op onze instagrampagina. Onder gezondheid posten we thema’s zoals beweging, 
voeding en mentale gezondheid. Ook berichten om de mensen op de hoogte te houden van 
de huidige coronamaatregelen vallen hieronder. De posts over opvoeding zijn specifiek 
gericht op ouders van kinderen tussen 0 en 6 jaar. Verder werden de collega’s voorgesteld op 
de pagina aan de hand van een foto en een kort tekstje.  
 
Het is belangrijk dat de berichten laagdrempelig en duidelijk zijn voor de mensen die de 
Nederlandse taal niet machtig zijn. We hanteren daarom vooral visuele voorstellingen met 
eenvoudige teksten. Tot nu toe hebben we reeds 63 volgers op onze instagrampagina. Dit is 
nog geen groot aantal, maar het is een opstartend initiatief dat nog veel groeimogelijkheden 
heeft. 
 

Sinds maart 2020 kon het groepswerk niet meer doorgaan in zijn gekende vorm. De 
vrijgekomen uren hierdoor werden nuttig besteed door alternatieve invullingen. Het bood 
eveneens de groepswerkers de kans om meer vormingen te volgen. Gemiddeld volgde elke 
groepswerker zo’n 30u bijscholing in het afgelopen jaar. De onderwerpen van deze vormingen 
zijn zeer divers. Een greep uit de onderwerpen zijn: ‘opvoeden in armoede’, ‘vrijwillige 
terugkeer’, ‘ouder-kind verbinding’, ‘bindkracht en veerkracht’, … 

De inhoudelijke verwerking van de verkregen informatie en disseminatie binnen het team werd 
vaak door meer prangende onderwerpen weggedrukt. Echter, alle verkregen hand-outs, 
informatie en individuele verwerkingen wordt steeds intern gedeeld. In 2021 staat de verdere 
verwerking hiervan en de implementatie in de huidige werking op de agenda. 

Hierbij geven we u aan aantal voorbeelden van vormingen en opleidingen die de 
groepswerkers en coördinatie gevolgd hebben: vorming vrijwilligers managen, vrijwillige 
terugkeer, verbindend communiceren, diversiteitscommunicatie, oplossingsgericht aan de 
slag met agressie, opvoeden in armoede, motiverend opvoeden, gezinshereniging, mild 
ouderschap, veerkracht naar bindkracht, kinderrechten, online communiceren en een 
graduaat werken met ouders en kinderen aan Hogeschool West-Vlaanderen. De volledige lijst 
kan u eenvoudig verkrijgen na contact met De SLOEP. 

 

VORMINGEN 
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HET TEAM IN 2020 
Het spreekt voor zich dat een jaar als 2020 niemand in de koude kleren gaat zitten. Ook voor 
het team betekende de lockdown een serieuze domper. Mede dankzij de flexibiliteit en het 
aanpassingsvermogen van het team, koos het team ervoor om de dienstverlening waar 
mogelijk voort te zetten en indien dit niet mogelijk was, gingen we op zoek naar alternatieven 
voor deze dienstverlening. Het team volhardde in het openhouden van De SLOEP voor een 
beperkte dienstverlening, zo startte het onthaal op afspraak en werd als alternatief voor 
groepswerk groepen via WhatsApp georganiseerd. 

Op dit moment kunnen gezinnen bij De SLOEP terecht en via warme doorverwijzing worden zij 
naar bevoegde diensten geleid. Dit alles kwam echter niet zonder kost. Het sluiten van de 
meeste loketten en de vergaande digitalisering van velerlei diensten, zorgt voor een 
toenemende druk op de groepswerkers. De gesubsidieerde uren voor onthaal en 
gezinsondersteuning blijken volkomen ontoereikend in de actuele crisissituatie. 

Daarnaast worden de casussen steeds complexer, uitdagender en in veel gevallen 
uitzichtlozer. Doordat de groepswerkers hierdoor onder hoge druk staan, stijgt dan ook de 
nood aan intervisie en supervisie. Alleen legt dit op zijn beurt een groot beslag op de beperkte 
tijd die zij ter beschikking hebben. Het evenwicht terugbrengen wordt dé uitdaging voor 2021. 
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DE DRIJVENDE KRACHT  
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WAAR VIND JE ONS  

Bevelandstraat 26 
9000 Gent 
 
 

09/ 234 38 58 
 
 

openhuis@desloep.be 
 

www.desloep.be 
 

Like ons op Facebook 
 

2 
Coördinatie 
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MET STEUN VAN 

5 
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STEUN ONS 
We willen uitdrukkelijk alle personen, organisaties, vzw’s en bedrijven, die dit jaar 
hebben bijdragen aan onze werking, bedanken. Door deze bijdragen slaagden 

we erin van 2020 – ondanks alles – een warm jaar te maken. 
 
 
 

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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V.U. Nadia Merchiers 
Bevelandstraat 26 

9000 Gent 

KBO
: 0457881471  


