NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief Huis van het Kind Dilsen-Stokkem november 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.

Het is de Week van de Pleegzorg!
Het ideale moment om een dikke dankjewel te zeggen aan de 27 pleeggezinnen in onze
gemeente. 27 keer een onmisbaar engagement.
Zit er een pleeggezin in jouw vriendenkring? Of woont er een alleenstaande pleegmama
in jouw straat? Stelt jouw gezin open voor kinderen in crisissituaties? Zeg hen tijdens de
Week van de Pleegzorg dan eens extra: wauw, wat knap!
Sinds mei 2017 is Dilsen-Stokkem ’Pleegzorgstad’ en op die manier engageren we ons
om pleegzorg mee in de kijker te plaatsen want wat pleeggezinnen doen, is bijzonder
waardevol. Ze vangen voor korte of lange tijd een kind op dat niet bij zijn of haar ouders kan wonen. Baby’s, peuters, kleuters, kinderen, tieners en zelfs volwassenen met
een beperking vinden zo een warme thuis waar ze kunnen groeien richting toekomst.
Denk je er ook aan om een kind in nood voor korte of lange tijd op te vangen? Ga dan
zeker eens luisteren op een infoavond: http://www.pleegzorgvlaanderen.be/kalender

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 24
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 Dilsen-Stokkem Sociaal Huis 9u-12u Woensdag Maaseik Sociaal Huis 9u-12u Donderdag
Maasmechelen Projectencentrum 13u-16u Vrijdag Lanaken K&G/Huis van het kind 13u-16u Vrijdag Kinrooi Sociaal Huis 13u-16u
Opvoeden is… samenspel!
Spelen, debatteren en leren… samen met andere ouders, opvoeders, de Opvoedingswinkel…
Wil je graag samen met andere ouders, collega’s… praten over kinderen en opvoeden? Vind je het
aangenaam om met andere ‘opvoeders’ tips, ervaringen en steun uit te wisselen over opvoeden? Dat
kan in een kleine groep (5 tot 12 deelnemers) waarbij een bepaald opvoedingsthema naar voor wordt
geschoven.
Ouders, ouderverenigingen, kinderopvang, onthaalouders en andere diensten uit het Maasland kunnen een beroep doen op een opvoedingsconsulente voor het organiseren van een groepsgesprek
(vanaf 5 deelnemers).
Mogelijke thema’s: Grenzen stellen/Straffen en belonen, Ouderintervisie, Opvoedspel, Zindelijkheid…
Je kan bij ons terecht voor:

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/
voedingswinkel.maasland.3

op-

Beste partner van Huis van het Kind Dilsen-Stokkem
Het Groeipakket gaat van start op 1 januari 2019!
Het Groeipakket is meer dan enkel de Vlaamse kinderbijslag en omvat het geheel van financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voorziet voor élk kind in élk gezin.
Jullie hebben wellicht vragen over de werking hiervan of kunnen binnenkort vragen van gezinnen verwachten.
Vandaar dat de Huizen van het Kind uit het Maasland de 5 uitbetalingsactoren (Infino, Fons, Kidslife, MyFamily en Parentia) hebben gecontacteerd.

Zij komen uitleg geven over het Groeipakket in de Maaslandse gemeenten en dit op verschillende tijdstippen.
Zodoende heeft iedereen de kans om aan een infomoment deel te nemen.
Voor meer info surf naar: www.groeipakket.be
Hier alvast een overzicht van de infomomenten:

Datum

Gemeente

Maandag 10/12/18 – 14-16u

Lanaken

Vrijdag 14/12/18 – 9-11u

Maaseik/Kinrooi

Maandag 17/12/18 – 14-16u

Maasmechelen

Dinsdag 18/12/18 – 16-18u

Dilsen-Stokkem

In Dilsen-Stokkem zal het infomoment doorgaan in Zaal Graaf van Loon, Langs de Graaf 7, Stokkem.
Een officiële uitnodiging volgt nog!

17.10 is Werelddag van verzet tegen armoede. Dilsen-Stokkem deed ook mee.

Met gebundelde krachten een signaal geven en de strijd tegen armoede aanbinden, dat is waar deze
dag om draait.
In kasteelpark Ter Motten te Dilsen-Stokkem organiseerde de stad samen met de partners Huis van het
Kind, Sint- Vincentius en OCMW voor de tweede maal een ‘ langste tafel’ met een sobere maaltijd.
Men kreeg een tas soep, gemaakt door stichting Ommersteyn en brood, gemaakt door VZW De Meander.
Met 110 deelnemers mogen we opnieuw spreken van een geslaagde editie.
We hebben voor de Luierbank van Dilsen-Stokkem 394.80€ ingezameld. Enkelen brachten ook luiers
mee waardoor de box na afloop vol zat!

We hebben voor de Doorgeefkasten een voorraad die een paar weken zal mee gaan.
Dank aan iedereen om samen aan één lange tafel te zitten en op die manier er een warme en gezellige
Werelddag van verzet tegen armoede van te maken.

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!
AANBOD

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
18 januari 2019 de uitgave is voorzien voor begin februari.
Meer info:
Stad Dilsen-Stokkem
Afdeling welzijn, vrijetijd, cultuur (WVC)
Europalaan 25
3650 Dilsen-Stokkem
089 79 08 90 - huisvanhetkind@dilsen-stokkem.be

