NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief Huis van het Kind Dilsen-Stokkem juli 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.

Terugblik Week van de Opvoeding:
“ Opvoeden, dat doen we samen”.
Voor de week van de opvoeding 2019 organiseerde het netwerk Huis van het Kind heel wat leuke workshops en lezingen.
De opkomst was mooi en de deelnemers gingen geïnspireerd
naar huis.
Er was een lezing over stress bij kinderen, een infosessie over gamen, de
boekstartdag in de bib, een infosessie van Pleegzorg en een interactieve
workshop positieve opvoeding door Opvoedingswinkel Maasland.
Hebben jullie ideeën voor volgend jaar? Aarzel dan niet om contact met
ons op te nemen, gegevens hiervoor vinden jullie onderaan deze nieuwsbrief.
Dank aan iedereen die er bij was want: OPVOEDEN DAT DOEN WE SAMEN!

Nieuwe cijfers over kansarmoede bekend.
Kind en Gezin publiceerde in juni 2019 nieuwe demografische gegevens over kinderen. Er zijn ook nieuwe cijfers beschikbaar over een aantal armoede-indicatoren zoals de kansarmoede-index.
De index 2017 voor het Vlaamse Gewest bedraagt 13,76 %. Dat is 0,94 % hoger dan de index van 2016. De kansarmoedeindex van Kind en Gezin geeft aan hoeveel procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar bij de geboorte opgroeit in een
situatie van kansarmoede.
De verpleegkundigen en gezinsondersteuners van Kind en Gezin gaan tijdens hun contacten met gezinnen na of er signalen zijn van kansarmoede op 6 domeinen. Het gaat om het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouder(s),
het stimulatieniveau van het kind, de arbeidssituatie van de ouder(s), de huisvesting en de gezondheid. Wanneer een
gezin zwak scoort op 3 of meer criteria, spreken we over een kind dat in kansarmoede leeft.
Bij meer dan 8 op de 10 kinderen gaat kansarmoede vooral gepaard met een beperkt inkomen, met werkloosheid of een
precaire arbeidssituatie en met een laag opleidingsniveau van de ouder(s). Iets meer dan de helft van de kinderen in
kansarmoede heeft een gebrekkige huisvestingssituatie.
Bekijk alle cijfers over de kansarmoede-index op www.kindengezin.be.
De kansarmoede-index is in Dilsen-Stokkem met ruim 2% gestegen: van 11,93 % in 2017 naar 14,08 % in 2018.
De stijging van de kansarmoede-index geeft aan dat heel wat kinderen in een minder kansrijke omgeving starten. Kansarmoede beperkt kinderen en volwassenen in hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk belangrijke
levensdomeinen zoals onderwijs, arbeid en huisvesting.
Kind en Gezin onderstreept het belang van een brede samenwerking, over alle sectoren heen, en steunt lokale projecten
en inspirerende praktijken waarbij allerlei lokale actoren geïntegreerd werken.
Vandaag zijn er 153 Huizen van het Kind die samen 210 gemeenten bereiken in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dankzij de grote variëteit aan actoren die zich engageren in de Huizen van het Kind is er aandacht voor geestelijk welbevinden, kinderopvang, prenatale begeleiding, huisvesting, inkomen, tewerkstelling, onderwijs, cultuur, sport,
… Ook in Dilsen-Stokkem is het Huis van het Kind sinds eind 2014 actief.
Het netwerk Huis van het Kind Dilsen-Stokkem buigt zich momenteel over de roadmap. Dit is een handige tool, ontwikkeld door Kind en Gezin, om te onderzoeken waar het Huis van het Kind nu staat. Zo krijgen we een goed zicht op de
mogelijkheden die er zijn om het Huis van het Kind verder te laten uitgroeien tot een laagdrempelige basis-

voorziening en welke linken er nog gelegd, versterkt, meer gedeeld kunnen worden.
www.huisvanhetkinddilsenstokkem.be - www.facebook.be/huisvanhetkinddilsenstokkem

Kind en Gezin is op zoek naar enthousiaste artsen om de consultatie-bureaus
te versterken.
Kind en Gezin is op zoek naar enthousiaste artsen om de consultatiebureaus te versterken.
Als zelfstandig arts of HAIO kom je terecht in een jonge, dynamische omgeving en krijg je heel wat opleidingsmogelijkheden.
Je verzorgt het preventieve aanbod voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar en verdiept je in de ontwikkeling van jonge kinderen.
Ook in Limburg zijn er consultatiebureaus waar je voor één of meerdere wekelijkse zittingen aan de slag
kan. Of kies je liever voor losse zittingen op momenten dat je agenda het toelaat? Ook dit kan.
Interesse?
Voor het consultatiebureau in Dilsen-Stokkem zoeken wij nog een arts die zich op donderdagen van
16.00u tot 19.30u wil inzetten voor de kleinste inwonertjes van Dilsen-Stokkem.

Via het startpakket krijg je een goed beeld van wat de job inhoudt
https://www.kindengezin.be/starterspakket/story_html5.html
Nuttige info:
https://www.kindengezin.be/gezinsondersteuning/erkenning-subsidiering-en-vergoeding/
consultatiebureau-artsen/
Zicht op de mogelijke vrije zittingen in de buurt? Neem contact op met:
Mimi.gielen@kindengezin.be

VRIJWILLIGER WORDEN IETS VOOR JOU?
Welk project?:
Taalproject ‘Kriebelkoffer’, wekelijks aan huis bij gezinnen met kinderen met een taalachterstand van de laatste kleuterklas en het 1e leerjaar.
Wie/wat zoeken we:
Gemotiveerde mensen met een pedagogische achtergrond of relevante ervaring.
Wekelijks 1 à 2 uur beschikbaar zijn vanaf 16 uur of woensdagmiddag.
Je voelt je thuis bij kinderen tussen 5 en 7 jaar.
Je hebt affiniteit met anderstaligen en andere culturen.
Zelfstandig en creatief kunnen werken.
Pas afgestudeerd of net gepensioneerd?.... Leeftijd speelt geen rol!
Wat bieden we:
Vrijwilligersvergoeding.
Vergaderingen ter voorbereiding en evaluatie.
Vorming en coaching van de vrijwilligers.
Start taalproject ‘Kriebelkoffer’ oktober 2018 tot en met april 2019.
Meer info? Bel of mail ons!
Stad Dilsen-Stokkem
Afdeling welzijn - vrije tijd - cultuur (WVC)
Contactpersoon: Dymphi Savelkoul
Europalaan 25
3650 Dilsen-Stokkem
089 79 08 90 – wvc@dilsen-stokkem.be
089 79 09 19 – dymphi.savelkoul@dilsen-stokkem.be

Interessante activiteiten voor kinderen
en ouders!

Wat?

De stedelijke speelpleinwerking is een organisatie van het stadsbestuur, afdeling welzijn, vrije tijd,
cultuur (WVC). We voorzien een gevarieerd en leuk spelaanbod voor kinderen en tieners tijdens
de zomervakantie.

Wanneer?

De speelpleinwerking gaat dagelijks door in juli en augustus. Telkens van 13.30 tot 17.00 uur.
Inschrijven kan van 13.00 tot 13.30 uur.

Wie?

Kinderen van 4 (°2015) tot en met 15 (°2004) jaar mogen bij ons komen spelen. De kinderen zijn
onderverdeeld in
4 leeftijdsgroepen:
* 4- tot 6-jarigen (°2015-2014-2013)
* 7- tot 9-jarigen (°2012-2011-2010)
* 10- tot 12-jarigen (°2009-2008-2007)
* 13- tot 15-jarigen (°2006-2005-2004)

Waar?

We spelen deze zomer in twee deelgemeentes:
* Juli: Rotem
* Augustus: Lanklaar

Kostprijs?

De stedelijke speelpleinwerking is gratis.
Kinderen en tieners moeten wel een DOE-pasje (2019) aankopen. Deze kost €3 en kan je online
aankopen of op de afdeling WVC, Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem.

Datum

Thema*

Locatie

Maandthema juli: TIJDREIZEN
8 - 12 juli

Het verleden

Basisschool de Horizon,
Haagstraat 19, ROTEM

15 - 19 juli

De toekomst

Basisschool de Horizon,
Haagstraat 19, ROTEM

22 - 26 juli

Het heden

Basisschool de Horizon,
Haagstraat 19, ROTEM

Maandthema augustus: HOTEL VIA DE EL
5 - 9 augustus

Het leven zoals
het is.. het hotel

Sporthal de Vrietsel,
Groenstraat z/n, LANKLAAR

12 - 16 augustus

Literatuur

Sporthal de Vrietsel,
Groenstraat z/n, LANKLAAR

19 - 23 augustus

Filmfestival van
Cannes

Sporthal de Vrietsel,
Groenstraat z/n, LANKLAAR

* Wij werken enkel voor de 4- tot 6-jarigen en 7- tot 9-jarigen met thema’s.

OPGELET:

Er is géén speelpleinwerking op:
- donderdag 11 juli 2019
- maandag 29 juli tot en met vrijdag 2 augustus 2019
- donderdag 15 augustus 2019

Instapuurtjes
DILSEN - STOKKEM
Het instapuurtje is een ontmoetingsmoment voor alle (groot) 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 aan de hand van een thema.
Het ontmoetingsmoment gaat door op onderstaand adres (tenzij anders vermeld op de uitnodiging).
Ouders en kinderen zijn welkom tussen 9u30 en 12u. Hopelijk tot dan!

Buurthuis DE ZAVEL
Vrietselstraat 33
3650 Dilsen-Stokkem

Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

25
23
27
18

september 2019
oktober 2019
november 2019
december 2019

Bij vragen mag je altijd even bellen naar Kaat (coördinator) – 0477691261

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.

Meer info:
Stad Dilsen-Stokkem

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

