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  De SLOEP, Gentse partner Huis van het Kind 
De SLOEP is de toegangspoort voor laagdrempelige gezinsondersteuning aan alle gezinnen met 
kinderen en zwangere gezinnen (werkgebied Gent-Noord-Oost). Dit met bijzondere aandacht voor 
kwetsbare gezinnen. 

De SLOEP biedt uiteenlopende dienstverlening voor ouders en kinderen aan. Ouders kunnen er dus 

steeds terecht voor allerlei kleine en grote vragen, er is extra aandacht voor het domein van de 

preventieve gezondheidszorg, opvoeding en/of de psychosociale noden van de gezinnen. 

  CONSULTATIE BUREAU K&G 
Ouders met een baby of peuter (0 tot 3 jaar) kunnen op het consultatiebureau terecht bij een arts en 

verpleegkundige 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 op dinsdagvoormiddag en donderdagnamiddag of -avond.  

Het consultenschema werd verder vernieuwd: zo worden de ouders met kinderen op leeftijd van 4, 8 
en 16 weken en 9, 15 en 24 maanden alleen door een arts en op 12 weken en 6, 12 en 30 maanden 
alleen door de regioverpleegkundige gezien. Indien er nood is aan langere medisch- preventieve 
ondersteuning, kunnen er extra afspraken gemaakt worden zowel bij de arts alsook bij de 
verpleegkundige. We werken op afspraak � 078 150 100 (Kind & Gezin-lijn). 
 

 PRENATAAL STEUNPUNT K&G 
Tweemaal per maand op donderdagvoormiddag van 9u tot 12u worden kwetsbare zwangeren 

ontvangen en op intensieve basis begeleid door een verpleegkundige van Kind & Gezin. Op maat 

van de aanstaande ouders wordt er onthaal, vraag- en aanbod verheldering, psychosociale 

begeleiding, gezondheidsvoorlichting en –opvoeding aangeboden. Er wordt steeds gewerkt op 

afspraak.  

Contactpersoon: Heleen Goetghebuer (heleen@desloep.be).  
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 ONTMOETING  
BAMBINO 

Om ouders en kinderen de kans te geven samen te spelen, met nieuwe en uitdagende elementen, 

organiseren we wekelijks een ontmoetingsmoment op dinsdagvoormiddag van 10u tot 12u. Deze zijn 

specifiek gericht op ontmoeting tussen ouder en kind en gaan door terwijl er ook een 

consultatiemoment van Kind & Gezin gepland is. 

Contactpersoon: Nele Spiesschaert (nele.spiesschaert@desloep.be). 

BADOEKADEE 

Om de twee weken op vrijdagvoormiddag organiseert De SLOEP in samenwerking met SIVI vzw een 

ontmoetingsmoment in de lokalen van SIVI vzw (Wittemolenstraat 91, 9040 Sint-Amandsberg) specifiek 

gericht op ouders met niet-schoolgaande kinderen. Deze gaan door tussen 9u30 en 11u30. Elke laatste 

vrijdag van de maand is er tevens een bewegingsparcours voor de kinderen. 

Contactpersoon: Ankie Broers (ankie@desloep.be).  

ONTMOETING IN BALOE  

De SLOEP organiseert ook een ontmoetingsmoment in speel-o-theek Baloe (Désiré Fiévéstraat 2, 9000 

Gent) specifiek gericht op ouders met een kindje tussen 0 en 6 jaar. Dit ontmoetingsmoment gaat 

wekelijks door op woensdagnamiddag van 15u tot 17u. 

Contactpersoon: Emilie Faingnaert (emilie@desloep.be). 
 
ONTMOETING IN KIEKEBOE 
Vanaf oktober start een nieuwe samenwerking met speel-o-theek Kiekeboe (Halvemaanstraat 92, 
9040 Sint-Amandsberg). Het ontmoetingsmoment zal doorgaan op dinsdagvoormiddag, één maal in 
de maand. 
Contactpersoon: Ankie Broers (ankie@desloep.be).   
 

  ONTHAAL 
Op weekdagen kunnen gezinnen van 10u tot 12u en van 13u tot 16u (behalve op 

woensdagvoormiddag en vrijdagnamiddag) in De SLOEP terecht met vragen, problemen of 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 en welke ondersteuning wij kunnen bieden. Vaak worden 

ouders begeleid doorverwezen naar andere diensten en zo nodig worden afspraken gemaakt rond 

opvolging. 

Elke dinsdagnamiddag kan je ons bovendien ook vinden in de Doornakkerstraat 54 (in Buurtcentrum 

Dampoort – Sint-Amandsberg). 

Contactpersoon: Nele Spiesschaert (nele.spiesschaert@desloep.be).   

GO BETWEEN 

In samenwerking met de VDAB en Gent Stad in Werking vzw bouwt de SLOEP mee aan de brug naar 

werk. Ouders worden individueel met zorg toegeleid en opgevolgd in het traject naar werk.  

Contactpersoon: Alcidia De Sousa (alcidia@desloep.be).  
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 GEZINSONDERSTEUNING 

Gezinnen die aangeven dat ze met verschillende problemen te maken hebben en hulp nodig 

hebben om hun situatie te verbeteren, trachten wij in eerste instantie door te verwijzen naar een 

gepaste hulpverlening. Als we niet kunnen doorverwijzen -wat vooral het geval is bij mensen zonder 

papieren, dakloze gezinnen of ouders met negatieve ervaringen in de hulpverlening- nemen we zelf 

de gezinsondersteuning op. Belangrijke methodieken in de ondersteuning zijn: doorverwijzing en 

opvolging, bemiddeling en zorgafstemming. 

 

  GROEPSWERKING 

Een centrale opdracht is het samenbrengen van ouders in groep om ervarings- en procesgericht te 

werken rond de opvoeding van jonge kinderen. Het gaat om opvoeding in z’n breedste betekenis: 

(taal)ontwikkeling, communicatie, gezonde voeding, gezondheid, gezin, ontspanning, 

empowerment…  In overleg met de deelnemende ouders wordt de inhoud vastgelegd; de inhoud en 

aanpak varieert dan ook sterk van groep tot groep. 

 

TURKSSPEKENDE MOEDERGROEP 

Eén maal in de maand op donderdagnamiddag van 13u30 tot 15u inhoudelijke en ontspannende 

sessies voor Turkstalige moeders. De sessies in het najaar gaan door op 29/09, 20/10, 17/11 en 22/12. 

Contactpersoon: Heleen Goetghebuer (heleen@desloep.be).  

ARABISCHSPREKENDE MOEDERGROEP 

Ontspannende activiteiten gedurende het schooljaar, aangevuld met inhoudelijke sessies. De 

bijeenkomsten dit najaar gaan door op 15/09, 13/10, 10/11 en 22/12 telkens van 13u tot 15u. 

Contactpersoon: Emilie Faingnaert (emilie@desloep.be) tot 15 oktober, Soetkin Galle 

(soetkin@desloep.be) vanaf 15 oktober. 

BABYBABBEL 

In samenwerking met het Wijkgezondheidscentrum De Sleep en het expertisecentrum De 

Kraamkaravaan nodigen we een gemengde groep van kersverse ouders en toekomstige ouders uit 

tijdens 8 bijeenkomsten. Ervaringen uitwisselen en info krijgen staan centraal. De nadruk ligt op een 

emancipatorische groepswerking.  

Reeks van 7 groepsbijeenkomsten op donderdag 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 3/11, 10/11 en 17/11 van 

10u tot 12u. 

Contactpersoon: Heleen Goetghebuer (heleen@desloep.be).  

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.  We doen sensibiliseringsacties rond de 

inschrijving en geven uitleg over het Gentse aanmeldingssysteem in ons onthaal, in onze 

oudergroepen en in verschillende consultatiebureaus en spelotheken binnen ons werkgebied. 

Contactpersoon: Kimete Muriqi (kimete@desloep.be).   
 
MATERIËLE HULP 

Via ons project Materiële Hulp worden mensen op maat bediend in samenwerking met andere 

organisaties. Mensen in crisis kunnen op maat een pakket kinderkleren verkrijgen. Daarnaast zal er in 

het najaar een kledijbeurs georganiseerd worden met tweedehands kinderkleren en speelgoed. 

Contactpersoon: Arne Van Schoors (arne@desloep.be).  
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DJUMA 

Elke vrijdagnamiddag openen we onze deuren voor alle ouders uit de buurt. Djuma is een open ruimte 

waar ouders elkaar kunnen ontmoeten, waar ze samen initiatieven kunnen nemen, waar ze met 

vrijwilligers, koken, lezen, praten, oefenlessen Nederlands organiseren… Centraal staan ontmoeting, 

ontspanning en kansen creëren. 

Wekelijkse ontmoetingsnamiddag Djuma, elke vrijdagnamiddag van 13u tot 15u. 

Contactpersoon: Arne Van Schoors (arne@desloep.be).  

VADERWERKING VARIETAS 

De vaderwerking van De SLOEP brengt vaders met jonge kinderen van diverse afkomst samen.  In 

overleg met de deelnemende vaders wordt een programma samengesteld dat info- en 

debatavonden rond opvoeding combineert met ontspannende activiteiten voor vaders en hun 

kinderen. Er wordt in nauwe samenwerking met VDAB Gent extra aandacht besteed aan de 

toeleiding en begeleiding van werkzoekende vaders. 

De vadergroep komt altijd ’s avonds samen van 18u tot 20u. Interesse? Contacteer Arne voor de data. 

Contactpersoon: Arne Van Schoors (arne@desloep.be).  
 

DYNAMO 

Met het project Dynamo willen we moeders in beweging brengen.  We brengen vrouwen samen die 

voor een gezonde levensstijl willen kiezen: samen sporten, gezond koken, ervaringen uitwisselen, 

ontspannen, zorgen voor jezelf,…  Het project wil ook de doorstroming en deelname aan het 

sportaanbod in de wijk verhogen. Hiervoor werken we nauw samen met de sportdienst van Stad Gent. 

Wekelijkse bijeenkomsten Dynamo, elke woensdagnamiddag van 14u tot 15u30. 

Contactpersoon: Nefera Mavambu (nefera@desloep.be) 

DYNAMO Junior 

Er is ook actieve en sportieve kinderopvang voorzien voor de kinderen van de mama’s die deelnemen 

aan de sportlessen. 

Contactpersoon: Heleen Goetghebuer (heleen@desloep.be).   

SANTE 

Daarnaast bouwt De SLOEP verder aan verschillende gezondheidsprojecten doorheen het werkjaar. 

Dit vertaalt zich in acties rond gezonde tanden, CO2 veiligheid, borst-screening, enz. 

Contactpersoon: Nefera Mavambu (nefera@desloep.be). 

 
 

In samenwerking met 

 

 

 

 
 


