NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief Huis van het Kind Dilsen-Stokkem mei 2018.
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.

Huis van het Kind Dilsen-Stokkem lanceert eigen website.
Eind 2017, op de 3de verjaardag van de erkenning van Huis van het Kind Dilsen-Stokkem, werd de nieuwe website
www.huisvanhetkinddilsenstokkem.be gelanceerd.
Het Huis van het Kind is een partnerschap, bedoeld om de krachten te bundelen voor de ondersteuning van gezinnen
op het vlak van gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van de kinderen. “Binnen het netwerk in Dilsen-Stokkem werd
bewust gekozen voor een eigen website, als het ware een virtueel Huis van het Kind”, zegt schepen van gezinsbeleid
Sofie Vandeweerd.
“Deze website wil voor gezinnen met kinderen in Dilsen-Stokkem in de eerste plaats een wegwijzer zijn naar het volledig aanbod van dienstverlening in de stad omtrent opvoedingsondersteuning en het opgroeien van kinderen en jongeren”, aldus de voltallige stuurgroep Huis van het Kind.
Men kan terecht in drie fysieke infopunten:
•
•
•

Stad Dilsen-Stokkem, afdeling welzijn, vrije tijd, cultuur (WVC), Europalaan 25 te Dilsen;
OCMW Dilsen-Stokkem en Opvoedingswinkel Maasland, Arnold Sauwenlaan 80 te Stokkem;
De Meander, Zorg+ Gezinsondersteuningspunt en Consultatiebureau Kind & Gezin, Stokkemerbaan 147
te Stokkem;

Andere partners binnen het netwerk zijn onder meer: Kind en Preventie, Huisartsenkring Dilsen-Stokkem, de gezinsraad, lokale opvanginitiatieven en het Lokaal Overlegplatform Onderwijs.
Huis van het Kind Dilsen-Stokkem is dus veel meer dan enkel de website. Alle partners zijn actief binnen hun expertise
en met de doelgroepen waar zij het dichtst bij staan, met de uiteindelijke bedoeling om te komen tot een sterker geheel. Met de lancering van de website willen we dit nog meer in de kijker zetten.

MEER INFO & CONTACT:
Contactpersoon: Katleen Jacobs
www.huisvanhetkinddilsenstokkem.be
huisvanhetkind@dilsen-stokkem.be
Facebookpagina ‘Huis van het Kind Dilsen-Stokkem’

Week van de Opvoeding 2018 - Oproep Opvoedingswinkel Maasland
Opvoeden doe je elke dag, het is leuk en uitdagend. Toch is het niet altijd gemakkelijk en
heb je wel eens twijfels, onzekerheden of vragen (vb. Hoe kan ik mijn peuter van 2 jaar
straffen en belonen?, Mijn zoontje van 6 jaar eet ongezond en slaapt slecht, wat kan ik
hieraan doen?, Mijn zoon van 15 jaar is aan het experimenteren, hoe pak ik dit het beste
aan?, Mijn dochter van 17 jaar luistert niet meer naar mij, hoe kan ik terug in gesprek
gaan met haar?,… ). Wanneer je met zulke vragen zit, is het nuttig om met iemand hierover te praten en tips te krijgen. De Opvoedingswinkel kan je hierbij helpen. Medewerkers
van de Opvoedingswinkel bieden je een luisterend oor, geven advies en zoeken samen
met je naar een passend antwoord op jouw vragen.
De Opvoedingswinkel is er voor iedereen die de zorg opneemt voor kinderen en jongeren
van 0 tot 21 jaar en vragen heeft rond opvoeden: ouders, grootouders, familie, maar ook
onthaalouders, leerkrachten, kinderbegeleiders, jeugdleiders,...
Je kan tijdens de spreekuren vrijblijvend, gratis en anoniem binnenstappen voor informatie en brochures. Je kan ook een afspraak maken met één van de medewerkers voor een
gesprek naar aanleiding van je opvoedingsvraag, zorgen of twijfels. Tijdens een gesprek
van ongeveer een uur bespreken we dan je vraag.
Spreekuren:
Maandag
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag

Dilsen-Stokkem Sociaal Huis
Maasmechelen Projectencentrum
Maaseik Sociaal Huis
Lanaken Huis van het Kind / K&G
Kinrooi Sociaal Huis

9u-12u
18u-19u45
9u-12u
13u-16u
13u-16u

Je kan bij ons terecht voor:
Een luisterend oor, gesprek(-ken), advies
Basisinformatie: folders, brochures, websites
Ontmoetingen met andere ouders
Infoavonden
Vormingsmomenten in een kleine interactieve groep
Voor meer informatie of een afspraak kan je ons als volgt bereiken:
Telefonisch: 0474/300 300
E-mail: info@opvoedingswinkelmaasland.be
Website: www.opvoedingswinkelmaasland.be
Facebook: www.facebook.com/opvoedingswinkel.maasland

WEEK VAN DE OPVOEDING 2018 – 16 tem 23 mei 2018.
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.

Actie in Consultatiebureau Kind & Gezin

Actie vanuit Gezinsbond Dilsen-Stokkem

Onze kinderen groeien op in een superdiverse, kleurrijke wereld. Door samen te
spelen, buiten de lijntjes te kleuren en
respect te hebben voor elkaars eigenheid, bouwen we aan een warme
en begripvolle omgeving voor elk kind!

De leden van de Gezinsbond delen aan de
leerlingen in alle lagere scholen van
Dilsen-Stokkem stickervellen uit met
stickers waar positieve boodschappen op
staan!

Aan de hand van affiches, flyers en kleurplaten willen we de ouders die met hun
kindjes het consultatiebureau bezoeken
bewustmaken dat opgroeien met andere
culturen een verrijking betekent voor hun
kind.

Diverse acties in de KINDEROPVANGinitiatieven!
De opvanginitiatieven organiseren kleine acties op
maat en rollen de rode loper uit!

Heb jij een kindje tussen 0 en 3 jaar oud?
Wil je graag kennis maken met andere ouders?
Lijkt het jou leuk om gezellig
een tasje koffie te drinken terwijl jouw
kindje kan spelen met andere kindjes?
Kom dan zeker naar ons “instap uurtje”!
Een ontmoetingsmoment met leuke activiteiten voor
ouders en kinderen tot 3 jaar.
Geef ons even een seintje als je erbij kan zijn.
Coördinator Kaat: 0477/ 69 12 61

Waar?
De Zavel
Vrietselstraat 33

3650 Dilsen-Stokkem

Ünzüle: 0489/ 06 93 18
Nevin: 0489/ 90 16 64

Hopelijk tot dan!

Pleegzorg Limburg en Opvoedingswinkel
namen deel aan de Buitenspeeldag!
De BUITENSPEELDAG vond plaats op woensdag 18 april
2018 op het gemeenteplein in Rotem, de terreinen van Chiro
Rotem én in en rond sporthal De Haeg. Met meer dan 500
deelnemers mogen we spreken van een zeer geslaagde editie! Ook Pleegzorg Limburg en Opvoedingswinkel Maasland
namen deel aan dit evenement met een infostand én leuke
animatie voor de kids!

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.
Voor meer informatie: sociale dienst van het OCMW via 089 75 75 27 of info@ocmwdilsenstokkem.be.

Interessante activiteiten voor kinderen
en ouders!
ZOMERAANBOD
De afdeling WVC organiseert
tijdens de zomermaanden
weer een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor kinderen en
tieners. De brochures vallen
weldra bij iedereen in de bus
en de inschrijvingen starten
op zaterdag 9 juni 2018!

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 2018, uitgave is voorzien voor begin oktober.
Meer info:
Stad Dilsen-Stokkem
Afdeling welzijn, vrijetijd, cultuur (WVC)
Europalaan 25
3650 Dilsen-Stokkem
089 79 08 90 - huisvanhetkind@dilsen-stokkem.be

