NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief Huis van het Kind Dilsen-Stokkem mei 2016.
De missie van Huis van het Kind Dilsen-Stokkem is om, op een deskundige manier,
samen met onze partners, een aanbod uit te werken voor alle gezinnen met kinderen tot 24
jaar. Hierbij hebben we speciale aandacht voor kwetsbare gezinnen en kinderen. U kan terecht
in één van onze infopunten.

Week van de Opvoeding 2016 - Oproep Opvoedingswinkel Maasland
Het is alweer bijna een jaartje geleden dat jullie enthousiast onze rode lopers hebben uitgerold. Willen jullie dit jaar ook de rode loper uitrollen voor jullie ouders? Wij kijken er alvast naar uit.
Het thema van de Week van de Opvoeding is deze keer ‘Opvoeden, af en toe eens diep
ademhalen’. Ook dit jaar gaat het door van 16 tot 23 mei.
Tegenwoordig krijgen ouders en kinderen de kans om met veel verschillende zaken bezig
te zijn. Vaak gaat dat goed en is het een verrijking. Maar soms begint de combinatie te
wegen en slaat de balans door. Het risico bestaat dat men zichzelf voorbij loopt en niet
meer kan genieten.
Het thema wil gezinnen aanmoedigen om af en toe eens stil te staan. Eens heel diep
adem te halen. En te beseffen wat er nu, op dit moment, gebeurt. Om af en toe te zijn in
plaats van te doen.
Aandacht en zorg voor jezelf is ook van groot belang als de opvoedingssituatie onder
spanning staat. Ook al lijkt er geen tijd of is er weinig geld om jezelf te verwennen, er zijn
altijd mogelijkheden te vinden om even aandacht te besteden aan je eigen welzijn. Een
goed gesprek bij een kop koffie kan veel deugd doen en net even dat rustpunt bieden.
Ook kinderen kunnen meer ademruimte gebruiken. Er komt dan een balans tussen de
verplichtingen van huiswerk en school en de vrije tijd die nodig is om te ontspannen. Zo
krijgen ze de kans om op te groeien tot evenwichtige, ontspannen mensen die in contact
staan met zichzelf en hun eigen behoeften.
Het thema kun je ook letterlijk nemen. Het helpt je om in moeilijke situaties je reactie beter te controleren. Door diep in te ademen creëer je een kort rustpunt, waarna je bewuster kunt reageren in plaats van automatisch.
Willen jullie ook dit jaar weer iets leuks doen voor jullie ouders? Geef snel je activiteit
door via info@opvoedingswinkelmaasland.be of 0474/300.300. Dan zetten we jullie activiteit in onze kalender en kijken we hoe we jullie kunnen helpen met kleine gadgets en
campagnemateriaal. Inspiratie nodig? Neem dan een kijkje op: http://www.expoo.be/
inspirerende-activiteiten.

WEEK VAN DE OPVOEDING 2016 – 16 tem 23 mei 2016.
De kracht van de Week van Opvoeding is de inzet en samenwerking van vele organisaties, verenigingen, gemeenten, lokale actoren die opvoedingsondersteuning aanbieden en natuurlijk ook de
gezinnen die enthousiast deelnemen aan de activiteiten.
Week van de Opvoeding in Dilsen-Stokkem.
INFOPUNTEN “HUIS VAN HET KIND” IN DE KIJKER.
- 3 infopunten zetten zichzelf in de kijker
- De consultatieruimte van Kind en Gezin wordt de hele week ingericht als snoezelruimte!
START PROJECT LUIERBANK, zie verder in deze nieuwsbrief.
Startmoment van het project Luierbank met alle partners.
METHODIEK “Kids in Huis” in ‘t Kadeeke.
Woensdag 18 mei 2016 spelen de tieners van buitenschoolse kinderopvang ‘t Kadeeke de
methodiek “Kids in Huis” onder begeleiding van Opvoedingswinkel Maasland.
KLEINE ACTIES IN DE KINDEROPVANGinitiatieven.
- De opvanginitiatieven rollen de rode loper uit!
- Organiseren kleine acties in de opvang!

Paardrijden in Dilsen – Stokkem voor
jongeren met een beperking.

kinderen en

Wisten jullie dat er op vrijdag vanaf 15.00u en
op zaterdag vanaf 8u30 kan paardgereden worden door
kinderen en jongeren met een beperking? Kom gerust eens een kijkje
nemen of neem contact op voor meer informatie!
De rijhal van de Meander beschikt over
speciaal afgerichte paarden en een
opstapplatform met tillift.
De sessies worden begeleid door deskundige
lesgevers.
Contact: info@demeander.be.

Tijdens de Week van de Opvoeding 2016 gaan OCMW Dilsen-Stokkem en
partners van start met het project Luierbank!
De luierbank is een project waarbij luiers naar een aantal verzamelpunten kunnen gebracht
worden, van waaruit deze per maat gesorteerd en verpakt worden, om daarna terecht te komen
bij kwetsbare gezinnen. Iedereen die dat wenst kan luiers schenken of een financiële bijdrage
leveren om het project te steunen.
Heb je nog een pakketje luiers die niet meer gebruikt worden omdat je kind te groot is? Breng
ze binnen bij een van de verzamelpunten: het administratief centrum van het OCMW, de balie
van de afdeling WVC in het administratief centrum van de stad, het consultatiebureau van Kind
& Gezin of de hoevewinkel van Stichting Ommersteyn.
Giften kunnen worden gestort op rekeningnummer BE11 4564 0769 3148 van Sint Vincentius
Dilsen-Stokkem met de mededeling “Luierbank”. Er kan op deze manier een fiscaal attest worden afgeleverd voor giften vanaf € 40.

Interessante activiteiten voor kinderen
en ouders!

Deze nieuwsbrief is bedoeld om professionelen te informeren over het aanbod en
partnerschap van Huis van het Kind Dilsen-Stokkem.
Iedereen kan informatie bezorgen om in de nieuwsbrief te laten opnemen via
huisvanhetkind@dilsen-stokkem.be.
De input voor de volgende nieuwsbrief kan gemaild worden tot en met
15 september 2016, uitgave is voorzien voor eind september.
Meer info:
Stad Dilsen-Stokkem
Afdeling welzijn, vrijetijd, cultuur (WVC)
Europalaan 25
3650 Dilsen-Stokkem
089 79 08 90 - huisvanhetkind@dilsen-stokkem.be

