NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief Huis van het Kind Dilsen-Stokkem februari 2019.
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 2019

Save the date:
•

Bart Moens - lezing ‘stress bij kinderen’ - donderdag 9 mei 2019 - 20.00u OC Elen (in samenwerking met de gezinsraad)

•

Ellen Daemen (Opvoedingswinkel Maasland) interactieve workshop rond positieve opvoeding woensdag 22 mei - 14.00u - Zaal Aud Lanker

Aanbod methodieken Opvoedingswinkel Maasland
Opvoedspel "Maak het mee!"
Het opvoedspel "Maak het mee!" is een spel waarin diverse onderwerpen aan bod komen die allemaal te maken hebben met
de opvoeding van onze kinderen. Om samen met andere ouders eens goed door te bomen over de kinderen en opvoeden.
Veel ouders genieten ervan en halen er tips en steun uit. Het opvoedspel biedt volop mogelijkheden om met een groep van 8
tot 15 ouders aan de slag te gaan. Het thema "samen opvoeden" is in het spelconcept verwerkt. De spelbegeleider bepaalt
zelf welke onderwerpen aan bod komen. Spelplezier verzekerd!

Doosje "Opvoeden voor iedereen anders"
Op basis van 50 alledaagse opvoedsituaties – via ouders - werd een knotsgekke zoekposter gemaakt. De tekeningen van de
verschillende opvoedsituaties met de bijhorende verhalen zijn verzameld in een doosje. Dit materiaal leent zich uitstekend om
met een groep ouders in gesprek te gaan. De insteek van deze werkvorm is de positiviteit en creativiteit van ouders bij het
dagelijkse opvoeden.

Goed gevoel(d)?!
Een pakket om met ouders te praten over de gevoelens van hun kinderen. "Goed gevoel(d)?!" helpt om te praten over de
gevoelens die verschillende dagelijkse situaties bij hen en hun kinderen oproepen. Het praten kan zowel individueel als in
groep. Verhaalkaarten werden uitgewerkt, fotokaarten werden ontwikkeld en met smiley's en reflectiekaarten kun je de situaties mogelijk nog verder uitdiepen.

Ouderintervisie
"Ouderintervisie" is een opvoedingsondersteunende methodiek, waarbij ouders reflecteren over hun ouderschap en elkaar
ondersteunen vanuit hun eigen expertise. Het leerproces focust zich niet op het bijsturen van het gedrag van het kind, maar
op het groeiproces van de ouders.

Participatiemethodiek "Ouders in Huis"
De participatiemethodiek "Ouders in huis" is ontwikkeld om met groepen ouders in gesprek te gaan over hun verwachtingen
van een Huis van het Kind.
De doos bestaat uit twee methodieken, elk met een eigen doelstelling.
1. De eerste methodiek helpt om met ouders in groep thematisch na te denken over het Huis van het Kind. Volgende thema's
komen aan bod: opvoeden, ontmoeten, gezondheid, vrije tijd, kinderopvang en participatie. Onderwijs is geen apart thema,
maar doorheen de methodiek komt flankerend onderwijs wel aan bod. Het decreet preventieve gezinsondersteuning vormt de
leidraad bij de uitwerking van deze methodiek. De
begeleider kan kiezen welke thema’s aangekaart worden.
2. De tweede methodiek heeft tot doel met ouders in groep na te denken over aanbod in het Huis van
het Kind. Ouders toetsen het aanbod aan toegankelijkheidscriteria. De begeleider kan kiezen om één
of meerdere aanbodvormen te laten toetsen op één of meerdere toegankelijkheidscriteria. Het is de
bedoeling dat de begeleider aan de slag gaat met het aanbod van het eigen Huis van het Kind.

Participatiemethodiek "Kids in Huis"
De participatiemethodiek "Kids in Huis" is ontwikkeld om met kinderen in gesprek te gaan over hun verwachtingen van een
Huis van het Kind. Het bevat ook een methodiek die professionals doet nadenken over wat zij van inspraak door kinderen
vinden.
Met "Kids in Huis" doen we een warme oproep om kinderen niet te vergeten en ook hun mening ernstig te nemen bij de uitbouw van het Huis van het Kind. De methodieken helpen om te reflecteren over kinderparticipatie en eigen houding als professional. Via een aantal tools kun je zelf met kinderen aan de slag. Verder willen we de nieuwsgierigheid prikkelen van iedereen die betrokken is bij de Huizen van het Kind voor een verdere zoektocht en verdieping van het thema.
De participatiemethodiek "Kids in Huis" is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij een Huis van het Kind en werk wil maken
van kinderparticipatie (6 - 12 jaar). "Kids in Huis" kwam tot stand in het kader van een Europees project "Huis van het Kind
Zuid-Limburg" en is een uitbreiding op de methodiekendoos "Ouders in Huis".

HET GROEIPAKKET IN EEN NOTENDOP
Vlaanderen neemt vanaf 1 januari 2019 de uitbetaling van de kinderbijslag over. Kinderbijslag heet
voortaan Groeipakket.
Voor elk kind en elk gezin, dat gedomicilieerd is in Vlaanderen, is er een Groeipakket op maat.
Het Groeipakket bestaat om elk kind de kans te geven zich te ontwikkelen en zijn/haar ouders daar
bij te ondersteunen.
Vlaanderen voorziet extra participatietoeslagen om gezinnen te stimuleren om gebruik te maken van de
kinderopvang of het onderwijs. Deze participatietoeslagen zijn op maat van elk kind en gebonden aan
voorwaarden.

HOE AANVRAGEN?
Vanaf 2019 kunnen gezinnen zelf hun Vlaamse uitbetaler kiezen. De aansluiting is steeds voor minimaal 1 jaar. Nadien heeft het gezin de mogelijkheid om te veranderen van uitbetaler.
Het federale kinderbijslagfonds geeft het dossier aan zijn Vlaamse opvolger voor gezinnen die al
voor 2019 kinderbijslag ontvingen. De gezinnen worden hiervan op de hoogte gebracht. Deze gezinnen zullen dus automatisch hun Groeipakket ontvangen en kunnen vanaf 2020 eventueel veranderen van uitbetaler. Uitgezonderd voor gezinnen waar er een kind bijkomt in 2019. Nieuwe gezinnen
(zwanger van hun eerste kind of in Vlaanderen komen wonen) kunnen onmiddellijk zelf hun uitbetaler kiezen.
MEER INFO
www.groeipakket.be OF info@groeipakket.be

DE 5 UITBETALERS van het Groeipakket
FONS - www.fons.be
Infino - www.infino.be
Kidslife Vlaanderen - www.kidslife.be
MyFamily - www.myfamily.be
Parentia - www.parentia.be

Instapuurtje Dilsen
Het instapuurtje is een ontmoetingsmoment voor alle ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar
uit Dilsen-Stokkem. Het is een gezellig moment waar ouders elkaar leren kennen en kinderen kunnen leren samen spelen. Dit alles gebeurt met een hapje en drankje. Er worden
activiteiten voorzien voor de kinderen en dit aan de hand van een thema.
Het uurtje gaat door op onderstaand adres (tenzij anders vermeld op de uitnodiging). Ouders en kinderen zijn welkom tussen 9u30 en 12u.
Hopelijk tot dan!

Instapuurtje
Dilsen-Stokkem
Dinsdag
9.30-12.00 uur
26/2/2019
26/3/2019
30/4/2019
28/5/2019
25/6/2019

De Zavel
Vrietselstraat 33
Lanklaar
Kaat

0477691261

Ünzüle
Maria

0489069318
0489901664

LUIERBANK DILSEN-STOKKEM

De luierbank is een project waarbij luiers naar een aantal verzamel-punten 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 EUR.

Interessante activiteiten voor kinderen
en ouders!
AANBOD
SAVE THE DATE:
“WERELDWIJKEN”
Op zondag 30 juni 2019 organiseren we een Picknick in het Park met verteltheater “Kunda Buffi” voor jong en oud.
Kom allemaal naar het park in Dilsen met iets lekkers en een dekentje.
Geniet van Vlaamse spelen, wereldmuziek, Bollywooddans (India) en de werkwinkel knutselen met afvalmateriaal (Afrika).
Uur: 14.00-17.00 uur
Gratis
Organisatie: Mondiale raad i.s.m. verschillende jeugd- en welzijnspartners.

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
27 mei 2019 de uitgave is voorzien voor begin juni 2019.

Meer info:
Stad Dilsen-Stokkem
Afdeling welzijn, vrijetijd, cultuur (WVC)
Europalaan 25
3650 Dilsen-Stokkem
089 79 08 90 - huisvanhetkind@dilsen-stokkem.be

