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Aan de lezer
We kijken even achterom
In elke Wase gemeente is vandaag een Huis van het Kind. Deze erkenningen zijn het
resultaat van lokale en bovenlokale samenwerkingen.
Het lokale onderzoek naar de behoefte aan opvoedingsondersteuning werd afgerond en op
17 mei voorgesteld aan de partners en de pers. Nieuwsgierig? Op pg. 32 lees je meer!
De samenwerking met de Gezinsbond werd het voorbije jaar officieel gemaakt. Het zorgt
ervoor dat we samen nog meer gezinnen beter kunnen ondersteunen.
We hebben onverwachts afscheid moeten nemen van Mieke Vermeiren. Zij stond samen
met haar echtgenoot en tevens onze voorzitter, Alex Claus, mee aan de wieg van De
Keerkring. Ouders en kinderen lagen haar heel nauw aan het hart, haar engagement
werkte inspirerend. Aan Mieke als collega, later als lid van de Raad van Bestuur en de
Algemene Vergadering, bewaren we warme herinneringen.

Vooruitkijken
Onze focus ligt in 2019 op:
Verder inzetten op diversiteit bij de Opvoedingslijn, het spreekuur en de oudergroepen.
Het lokale onderzoek afronden en het bestaande aanbod aftoetsen aan de resultaten. We
houden je op de hoogte.
We willen de samenwerking, vertrekkend vanuit de Huizen van het Kind, over de grenzen
van de sectoren heen versterken. Met 1 Gezin 1 Plan, Krachtgericht Waas en Dender,
trachten we dit samen waar te maken.
In het najaar van 2018 maakten we de overgang naar een nieuw telefoonsysteem. Dit biedt
mogelijkheden om de Opvoedingslijn aantrekkelijker te maken voor vrijwilligers.

Tot slot
Met dank voor de steun en samenwerking tijdens het afgelopen jaar, niet in het minst de raad
van bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers.
Ilse De Block
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Mieke
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Opvoedingslijn
De Opvoedingslijn helpt (groot)ouders en andere opvoeders met hun vragen over opvoeding.
Als het opvoeden eens wat moeilijk loopt, kan een klankbord deugd doen. Bij ons vind je een
gesprekspartner die luistert, ondersteunt, informeert of adviseert.
OPVOEDINGSLIJN EN RADICALISERING

OPVOEDINGSLIJN EN DIVERSITEIT

Als Opvoedingslijn staan we open voor elke ouder/opvoeder met gelijk welke vraag. We
leven vandaag in een diverse samenleving, daarom is het ook voor ons belangrijk te
investeren in een duidelijk diversiteitsbeleid.

De Opvoedingslijn is telefonisch bereikbaar op het nummer 078/15.00.10
ma-di-vrij:

10u-13u/14u-17u

do:

10u-13u/14u-17u/19u-21u

Je kan ook

opvoedingsvragen stellen via opvoedingslijn@groeimee.be en via

www.groeimee.be. Binnen de drie werkdagen krijg je antwoord.
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GEEN OPVOEDINGSLIJN ZONDER VRIJWILLIGERS

De vrijwilligers van de telefoon komen maandelijks samen voor team en vorming
Team
Gespreksbespreking en organisatorische items op de agenda.
Aanbod vorming 2018
-

EHBS Eerste Hulp Bij Scheiding
Actuele verwikkelingen m.b.t. radicalisering/polarisering
Concreet aan de slag met vragen radicalisering
Weerstand
Weerstand bij jezelf als beantwoorder
Nieuwe autoriteit HAIM Omer.
Basisuitleg ASS Caroline Claeys en Gerlinde Van Campenhout
Thuisbegeleiders Tanderuis vzw

Vrijwilligers beantwoorden ook e-mails
Individuele kwaliteitsbewaking is continu aanwezig. Antwoorden
worden minstens 2x nagelezen en aangepast indien nodig.
Tegelijkertijd ontvangen de vrijwilligers persoonlijke feedback.

De vrijwilliger op afstand wordt per mail betrokken bij
organisatorische wijzigingen, plannen van de organisatie.
Intervisie met aandacht voor praktijkervaring met (e-mail)vragen van ouders. In groep (of
per 2) antwoorden zoeken op volgende vragen:
-

Wat roept deze mail bij jou op?
Wat weet je en wat veronderstel je?
Wat is de letterlijke hulpvraag?
Wat is de kernvraag? Zie je de hulpvraag van de afzender als kernvraag of denk je
dat er een onderliggende vraag is?
Wat is de behoefte van de vraagsteller?
Welke emoties worden verwoord
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Samen koken tijdens onze jaarlijkse uitstap met de vrijwilligers, een lekkere
verbindende activiteit 

We waren aanwezig in de Warmste Week. Dankjewel voor alle steun!
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OPVOEDINGSLIJN IN DE MEDIA

donderdag 5 april 2018 - dS Avond

Ouders steeds vroeger naar Opvoedingslijn
Jonge ouders kloppen almaar vroeger bij de Opvoedingslijn aan om
advies te krijgen bij opvoedingskwesties. Het aantal vragen van
ouders van kleuters overtreft tegenwoordig die van ouders met
kinderen in de basisschool of met pubers. Dat stelt Ilse De Block,
directeur van het centrum voor opvoedingsondersteuning vzw De
Keerkring, vast. ‘Het is een goede evolutie wanneer ouders al bij de
eerste signalen om advies vragen. Beter dan te wachten, terwijl de
problemen escaleren.’
Wat de aard van de vragen betreft, is er een terugval van het aantal
zuivere informatievragen (‘Op welk adres kan ik terecht voor ...?’),
ten voordele van echte opvoedingsvragen zoals ‘hoe moet ik het
aanpakken als mijn kind ’s nachts herhaaldelijk opstaat’.

Opvoedingsvragen beantwoord door de Opvoedingslijn in
kranten, tijdschriften en op websites. Ook op deze manier
bereiken we heel wat ouders en andere
opvoedingsverantwoordelijken.
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Binnenkort verhuizen we met het gezin naar een ander huis in
een ander dorp. Voor onze kinderen (3, 6 en 9 jaar) betekent
dat ook een nieuwe school. Hoe kunnen we hen helpen bij die
veranderingen?
Verhuizen is een spannende tijd voor heel het gezin, niet in het minst voor de
kinderen. Ze moeten hun vertrouwde buurt, school en vrienden achterlaten en
opnieuw hun plek vinden in een onbekende omgeving. Een kind helpen bij een
verhuis is dus geen overbodige zaak.
De meeste kinderen zijn flexibel en passen zich vlot aan, maar een goede
begeleiding is belangrijk.
Hoe kan je een kind helpen bij een verhuis?
> Betrek de kinderen door bijvoorbeeld vooraf samen het nieuwe huis te bekijken
en de buurt te verkennen.
> Ook samen de kamerindeling bedenken (wie gaat waar slapen?)
> Zoek samen verf of behang uit voor de nieuwe kamer(s)
> Ontdek met hen de leuke plekjes in huis
> Laat hen helpen bij inpakken en klusjes opknappen, je staat versteld wat ze al
kunnen
Hoe vertrouwder, hoe beter
Voor kinderen geldt: hoe vertrouwder, hoe beter. Een verhuis is niet het moment
om je kleuter voor het eerst in een ‘grotemensenbed’ te laten slapen of te stoppen
met het tutje. Behoud de vertrouwde rituelen.
Soms lijken kinderen de eerste periode prima door te komen, maar krijgen ze na
een tijdje een terugslag. Pas dan realiseren ze zich dat het voor altijd is. Let op
signalen zoals slaapproblemen, weer in bed plassen, druk of juist stil gedrag.
Creëer zeker bij jonge kinderen na de verhuis zoveel mogelijk rust, regelmaat en
voorspelbaarheid. Dat bevordert het gevoel van veiligheid dat ze door de verhuis
misschien wat zijn kwijtgeraakt.
Emoties benoemen
Veeg verdriet, boosheid,… niet van tafel, maar laat hen vertellen. Ook voor jullie als
ouders is het spannend. Je mag dat gerust laten zien en benoemen.
Bedenk ook een mooi afscheid van de ‘oude’ school, de vriendjes, juf of meester.
Misschien hebben de kinderen zelf wel een leuk idee?
Deze vraag werd mee beantwoord door de Opvoedingslijn. Heb je zelf ook een
opvoedvraag? Je kan terecht op opvoeden@gezinsbond.be.
https://www.goedgezind.be/
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OPVOEDINGSLIJN 2018 IN CIJFERS
1767 vragen werden gesteld aan de Opvoedingslijn
1267 per telefoon en 500 per mail

De contactnemers en het gebruikte kanaal
1129

463
128 17

Telefoon

5

18

5 2

Mail

Aard van de vraag
1080

376

178 126

Telefoon

5

Mail

2
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Opvoedingsvragen ontleed

Verhouding opvoedingsverantwoordelijke
70%

11%

6%

4%

1%

3%

5%

Gezinssamenstelling
58%

16%

15%
7%

2%

2%
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Gezinsgrootte
36%
30%

19%
11%
3%

1%

Leeftijd kind waarvoor contact genomen
wordt
29%

27%

20%
10%
5%

7%

2%
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Opvoedingsvragen hebben betrekking op
24%
18%
14%
10%

10%
8%

8%

8%

Aanpak opvoeding/ouderschap/top 5
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Opvallend gedrag/top 5
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Spreekuur voor ouders
In 2018 hebben we 675 gesprekken gevoerd met 301
unieke gezinnen.
Samen zoeken naar:
- De betekenis van het gedrag van je kind
- Een concrete aanpak voor dat gedrag
- Een manier om de relatie met je kind te verbeteren
- Ondersteuning voor jezelf in je rol als ouder

Voor elke ouder, elke opvoeder met elke vraag.
Het aanbod ‘Spreekuur aan Huis’ biedt een meerwaarde in het bereiken van maatschappelijk
kwetsbare gezinnen.

Gezinnen waarvoor de drempel naar het regulier aanbod (bellen,

zelfstandig op afspraak komen) nog te hoog is, krijgen door de huisbezoeken de kans om
gebruik te maken van opvoedingsondersteuning in de eigen gemeente. Zeker in een landelijke
gemeente met een uitgestrekt grondgebied is daar meer nood aan.
Dit aanbod stellen we voor als een tijdelijke tegemoetkoming.

Onze pedagogische

medewerkers zoeken, samen met de ouders en/of andere hulpverleners, of de drempels naar
het Spreekuur kunnen weggewerkt worden.
Huisbezoeken zijn arbeidsintensief (tijdsinvestering x 2)
Om kwetsbare gezinnen te bereiken moet er extra inspanning geleverd worden. En dat doen
we, bewust! Het is echter niet te voorkomen dat een gesprek gepland wordt met de ouder,
en de groepswerker tevergeefs voor de deur staat. Toch laten we hen niet los. Zonder de
regie van hun leven uit handen te nemen, kiezen we ervoor om aanklampend te werken
wanneer we inschatten dat dit nodig is in het belang van het gezin, finaal het kind.

De cijfers per gemeente zijn zeer verschillend. Dit heeft te maken met het
beschikbare aanbod. Daarom kan er geen vergelijking gemaakt worden.
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Huis van het Kind Sint-Niklaas
We registreerden 212 gesprekken, waarvan 31 huisbezoeken en bereikten
111 gezinnen.
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Ernst van de opvoedingsvraag
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Hoe kennen de ouders het spreekuur
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Huis van het Kind Beveren
We registreerden 199 gesprekken, waarvan 115 huisbezoeken en bereikten
82 gezinnen.
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Ernst van de opvoedingsvraag
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Hoe kennen de ouders het spreekuur
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Stobbe, Hof Ter Welle, OCJ, OCMW, KOPP, Querido, Familiehulp, Vereniging autisme,
Jeugdrechtbank, Vroedvrouw, Soc. Politie, Cocon, Huisvesting, Pleegdienst, De Opstap,
Opvoedingslijn, ’t Klepeltje, Milieudienst Kruibeke.
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Huis van het Kind Lokeren
We registreerden 94 gesprekken, waarvan 16 huisbezoeken en bereikten 43
gezinnen.
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Ernst van de opvoedingsvraag
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Hoe kennen de ouders het spreekuur
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Spreekuur voor ouders Temse-Stekene-Waasmunster en
Sint-Gillis-Waas
We registreerden 170 gesprekken, waarvan 89 huisbezoeken en bereikten
65 gezinnen.
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Hoe kennen de ouders het spreekuur
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Onderzoek naar lokale behoefte opvoedingsondersteuning
Een jaar geleden sloegen vzw De Keerkring, RWO Waasland, de gemeenten Kruibeke,
Waasmunster, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Temse en de stad Lokeren de handen in
elkaar en gingen op zoek naar de noden en zorgen van ouders en andere opvoeders m.b.t.
de opvoeding van hun kinderen. Met als doel het bestaande aanbod uit te breiden, te
verbeteren, te versterken en/of te diversifiëren en lokaal toegankelijk te maken.
Heel wat ouders hebben zich laten horen. Tegelijkertijd heeft het onderzoek dialoog over
opvoeding geopend. Bij de gezinnen zelf, maar ook bij de welzijnspartners in de
verschillende gemeenten.

UIT DE BEVRAGING BLIJKT DAT:
Ouders de opvoeding van hun kinderen een uitdaging vinden.
Echter hulp vragen bij de opvoeding? Het blijft moeilijk. Het ‘even niet weten’ wordt nog
vaak gelinkt aan ‘falen’, bang om geen goede ouder te zijn.
Welzijnspartners stellen dat elke ouder nood heeft aan opvoedingsondersteuning, maar
vragen bijzondere aandacht voor de kwetsbare gezinnen. Meer begeleiding aan huis, zo
vragen zij.
Ouders en professionals vragen tegelijkertijd aan het beleid:

Voorstelling
rapport
“Onderzoek naar
de lokale noden
op vlak van
opvoedingsonders
teuning” in de
Week van de
Opvoeding".
17 mei 2018, 8u30
in de lokalen van
RWO Waasland,
Lamstraat 113,
Sint-Niklaas










Ontmoeting en uitwisseling met andere ouders.
Informatie over opvoeden beschikbaar via infoavonden en/of online.
Uitbreiding van reguliere en occasionele kinderopvang.
Huiswerkbegeleiding.
Gesprekken met een professional.
Aanbod in de eigen gemeente, dichtbij.
Aanbod zichtbaar aanwezig: “Laat ons weten wat er allemaal bestaat.”
Verder halen ouders nog aan dat er meer nood is aan speelruimte en baart de
verkeersveiligheid hen zorgen.
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Oudergroepen
Onthaal
Hoe bereik je de ouder die nood heeft aan opvoedingsondersteuning? Soms
zichtbaar, soms helemaal niet?
-

Door een onthaal te organiseren waar de ouder kan zijn wie hij is. Waar de ouder de
behoeften kan uitspreken die hij of zij heeft. Waar geluisterd wordt en slechts aan de
slag wordt gegaan wanneer de ouder het zelf wil en kan.

-

Door een onthaal te organiseren op een plaats waar de ouder al komt. Dit kan enkel
door een nauwe samenwerking en afstemming met andere organisaties uit de lokale
omgeving.

Kantoor vzw De Keerkring

van maandag tot vrijdag 8u30-12u

Huis van het Kind Sint-Niklaas

woensdag van 14u-17u

OCMW Kruibeke

laatste woensdag van de maand van 11u-12u

Sociaal Huis Beveren

woensdag van 9u-10u

Sociale Kruidenier De Springplank 2x/maand

Praten is belangrijk,
samen dingen doen
minstens zoveel...

Welzijnsschakels Tereken

1x/maand

Den Durpel Sint-Niklaas

tweewekelijks

Pg. 33

Oudergroepen
De Keerkring komt buiten
Groepswerking in de bib, een unieke ervaring
Tijdens een groepssessie kwam de vraag: In de bib, welke stripverhalen zijn
er? En kan je ook waargebeurde verhalen ontlenen? Twee aanwezige
ouders gingen regelmatig naar de bib en hadden het onderwerp
aangesneden. De bib is gratis en tegelijkertijd onbekend, dat bleek al snel
bij de overige negen groepsleden. Waardoor de vraag rees: “Kunnen we
eens met de groep gaan?”
De medewerkers van de bib waren gelijk mee enthousiast. We waren
welkom om kennis te maken met hun werking.
We werden met koffie en gebak onthaald en kregen een uitgebreide
rondleiding met ruimte voor vragen. En die waren er! De interesse is
aangewakkerd, boeken werden onmiddellijk ontleend. Later in de groep
werd er nog over gesproken en gezocht naar manieren om ook kinderen
meer te motiveren tot het vastnemen van een boek.
De groepsmomenten gaan door op plaatsen in de buurt van de deelnemers. Makkelijk
bereikbaar en herkenbaar. Waar mensen zich thuis kunnen voelen. Kortom, wij verplaatsen
ons om zo dicht mogelijk bij de gezinnen te kunnen zijn.
Met de groepen komen we buiten en doen eens iets anders dan luisteren naar en praten met
elkaar. Want ook DOEN zorgt voor verbinding.

In de zomervakantie gaan de groepswerkers met hun groep op uitstap. Naar het
recreatiepark De Ster met de ouders en hun kleine kindjes. Of organiseren samen met de
ouders en hun tieners een barbecue op een locatie waar ook volksspelen beschikbaar zijn.
Deze activiteiten worden in groep besproken en voorbereid, telkens rekening houdend met
de wensen en mogelijkheden van elke deelnemer: Wat vinden we leuk? Wat vinden onze
kinderen leuk? Is het betaalbaar? Geraken we er? enz ….
Deze momenten grijpen we aan om nieuwe groepsleden te laten kennismaken met de groep.
Aan de reeds eerder gestarte leden vragen we de nieuwkomers warm te onthalen.
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We vinden het belangrijk ouders toe te leiden tot de activiteiten die in eigen omgeving
georganiseerd worden. Door huidige groepsleden en nieuwe ouders (in aanwezigheid van de
groepswerker) samen deel te laten nemen aan deze activiteiten, verlagen we gevoelig de
drempel naar deelname aan de groep. Tegelijkertijd slaan we een brug naar initiatieven los
van onze groepsbijeenkomsten.
Sint-Niklaas: activiteiten georganiseerd door de stad, georganiseerd door de buurt, door de
opvoedingswinkel, steunpunt vakantieparticipatie, Den Durpel. Welzijnsschakels.
Kruibeke: activiteiten georganiseerd door OCMW Kruibeke en welzijnsschakels. (O.a. PuffIn)
Beveren: i.s.m. Tarara en het Sociaal Huis Beveren.

Samenwerken met kwetsbare gezinnen, zoals het is…
Wat vond je van de groepsbegeleider?
Als ik onder “de begeleiding” moet verstaan “de werking van S.”, dan is dat
zeker goed. Ik had bij S. zeker en vast het gevoel dat zij open staat voor
iedereen in de groep, iedereen de kans wilt geven om haar/zijn verhaal te
doen, en er altijd onpartijdig naar zal luisteren. Ze zal altijd steunen en tips
geven en helpen en troosten waar mogelijk. Ze zal nooit zeggen “dat pak je
verkeerd aan”, maar helpt richten naar zelfbewustheid in de zin van “en kan
je misschien eens proberen…” of “en zou het ook anders kunnen…”. Ik vind
het erg goed dat ze de mensen in de groep zodanig stuurt, dat de mensen
zelf nadenken en erg vaak ook zelf tot een simpele conclusie/oplossing
komen, die ze eerst niet voor ogen zagen. Ik ben ervan overtuigd dat
niemand in de groep zich ooit minderwaardig zal gevoeld hebben, of
achteruitgestoken, of ongehoord, enz... S. is de persoon waarvan verwacht
wordt dat ze de groep stuurt, en ik vind dat ze daar zeker goed in slaagt.
Iedereen voelde zich (volgens mij) goed in de groep, en gerespecteerd.
Wat ik ook erg leuk vond aan S. is dat ze af en toe een “thema” had
voorbereid om er die bepaalde dag over te praten. En ze kwam met
inventieve tricks af om zelfbewustheid op te wekken en respect voor elkaar
te krijgen. Ik denk zo bv. aan een bol wol, het tekenen van een boom met
wortelen en takken, enz... Er was dankzij haar plaats voor een lach en een
traan, plezier en emotionele momenten, en iedereen ging er altijd in mee.
Dat alles was niet mogelijk geweest zonder een goede sturing.
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Oudergroepen
Speelhuis Huppel
Speelhuis Huppel is een spel- en ontmoetingsplek voor de allerkleinsten (0-4) die vergezeld
worden door een ouder, grootouder of andere opvoedingsverantwoordelijke.
In Speelhuis Huppel kan je als ouder, grootouder of opvoedingsverantwoordelijke met
andere ouders (uit de buurt) of met de begeleiders een praatje maken en tot rust komen bij
een kop koffie of thee.
Je kind kan hier spelen, ontdekken en leuke contacten leggen met andere kinderen in de
nabijheid van mama, papa of een andere opvoedingsverantwoordelijke.
Speelhuis Huppel is een plaats waar we als ouders samen kunnen nadenken over wat we
belangrijk vinden voor onze kinderen.
Tijdens de openingsuren kom je langs en blijf je zolang je er zin in hebt.
Wanneer?
Iedere dinsdag van 13u30 tot 16u30, ook tijdens schoolvakanties.
Iedereen is welkom en reserveren is niet nodig.
Deelname is gratis.
Waar?
Huis van het Kind
Kazernestraat 35
9100 Sint-Niklaas

Een alleenstaande mama met een zoontje van 2j komt regelmatig naar
Huppel. Ze straalt onzekerheid uit. Haar kind vraagt onophoudend de borst.
Ze geeft toe, maar geeft toe dat ze dit heel moeilijk en slopend vindt. Het
kind had duidelijk geleerd welk gedrag het moest stellen om zijn zin te krijgen
(krijsen, slaan, schoppen). Tijdens de bezoeken zag ze dat haar zoon ook
moeilijk deed bij andere ouders of medewerkers. Ze zag ook dat er nog
andere manieren waren om ermee om te gaan. Het kind werd afgeleid of
genegeerd. Tot haar verwondering stopte de woede-uitbarsting. Haar kind
was niet langer het (letterlijk en figuurlijk) leegzuigende persoontje. Zij kon
iets doen. Ze veranderde haar eigen aanpak en zorgde ervoor dat haar
zoontje niet langer om de borst kwam vragen.
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Oudergroepen

172 unieke
gezinnen
bereikt.

72
groepsmoment
en waaraan 83
gezinnen
deelnamen

Voor 62
gezinnen was
er meer nodig
en tellen we
418 acties
binnen de
individuele
ondersteuning

Oma brengt het potje mee voor haar kleinkind. Al snel wordt het
overgenomen door andere ouders. Samen zindelijk worden, stimuleert,
motiveert en zorgt vooral voor héél wat minder druk bij de volwassenen!

De sociale mix is een rijkdom! Ouders van verschillende origine, kansarm,
kansrijk zijn aanwezig. Er worden inspanningen gedaan om met elkaar
verbonden te zijn. De kansrijke ouder laat haar peuter spelen met de peuter
van de ouder uit onze groepswerking. Er komt stilaan een gesprek op gang
waarbij de verschillen stilaan minder zichtbaar worden. De volgende keer
komt ‘onze’ mama met plezier terug. Ze hoeft niet langer overtuigd te
worden. Beide ouders, op het eerste zicht heel verschillend, ervaren meer
gelijkheid dan ze ooit dachten.
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Vorming
Onze expertise rond opvoedingsondersteuning (naar alle lagen van de bevolking!) willen we
doorgeven aan andere organisaties in Vlaanderen.
Elke vorm van informatie, opleiding of in-servicetraining rond opvoedingsondersteuning
gebeurt op vraag en op maat van een bepaalde organisatie. Dit betekent dat we vertrekken
vanuit de bestaande behoeften die leven bij die organisatie, de specifieke doelgroep en de
omgeving.
Het gedachtegoed van vzw De keerkring is gebaseerd op een systemisch-ecologischgezinspedagogisch denkmodel.

Werking 2018


Begeleiding reflectiemomenten studenten opleiding Bachelor leraar lager onderwijs:
‘Studieondersteuning aan Huis’, Odisee Campus Waas (loopt verder in 2019)



Seksualiteitsbeleving bij kinderen 18 oktober 2018 voor VIAC Lennik.
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Organisatiegegevens 31 december 2018
vzw De Keerkring
Plezantstraat 165 bus 1
9100 Sint-Niklaas
Tel 03/755.00.71
info@keerkring.be
www.keerkring.be
Ondernemingsnummer BE0464.894.670

Raad van Bestuur
Voorzitter a.i.:
Secretaris:
Overige leden:

Alex CLAUS
Marleen DE RYCKE
Hilde DE WEIRDT
Dries DE WILDE
Koen THIELMAN
Karel BALLIAUW

De Algemene Vergadering bestaat uit dezelfde leden als de Raad van Bestuur met
toevoeging van Paul ONGENAERT, Kristien NYS, Katleen MOORTGAT en Guy
TINDEMANS

Medewerkers
Ilse DE BLOCK, directeur
0473/50.03.87
Jeannine HEYNDRICKX, directiemedewerker
Rita JOOS, logistiek-administratie-onthaal
Frans ROOSENS, boekhouding (vrijwillige medewerker)

Opvoedingslijn.be

Oudergroepen

Vrijwillige medewerkers
Louiza ZAIMI
Cindy DECLERCQ
Mieke BALCAEN (freelance)

Vrijwillige medewerkers
Erika ROMBAUT
Bernadette SCHELFHOUT
Sonja PEETERS

Spreekuur voor ouders

Vorming-onderzoek

Erika ROMBAUT
Bernadette SCHELFHOUT
Sonja PEETERS
Hedwig VAN ELSEN
Cindy DECLERCQ

Ilse DE BLOCK
Cindy DECLERCQ

