
VERSLAG VERGADERING LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG AVELGEM   20/10/2015 

 
Aanwezig : Eddy Vanhuysse, zelfstandig kinderdagverblijf Pinokkio, voorzitter LOK 

Isabelle Forêt , zelfstandig kinderdagverblijf 
Els Maenhout, kinderdagverblijf Biebelebontseberg 
Steven Verplancke, basisschool De Toekomst 
Annicq Verschuere, Schepen van welzijn 
Lindsey Debu, kinderopvang Zonnetje 
Sibelijn Dujardin 
Sandra Platteau, Sp.a 
Lieve Kindt, CD&V 
Christine Debeurme, secretaris OCMW Avelgem 
Franciska Pottie, maatschappelijk werker OCMW(project kinderarmoede) 
Ann Schellaert, diensthoofd sociale dienstverlening OCMW 
 

Verontschuldigd : Trees Vandeputte, Kristl Lambert, Nancy Vandenbrouck, 
Christa  Vanleynseele, Marc Deweer, Ann Verhulst  

 
Overlopen vorig verslag. 
Geen opmerkingen 

Cursus ‘levensreddend handelen baby – kind’(VIVES Roeselare) 
Er werd een voorstel doorgestuurd door de heer Rik Vanmaele van VIVES. In de voordracht is er een 
stuk theorie aan de hand van een power-point presentatie en een groot stuk praktijk. Hierbij kan 
men oefenen met de hulp van 5 reanimatiepoppen baby-kind. Er wordt niet alleen aandacht besteed 
aan 'een reanimatie' maar ook aan vaak voorkomende problemen bij baby en kind zoals verstikking - 
koortsstuipen - intoxicatie - brandwonden. Iedere deelnemer ontvangt een syllabus en op het einde 
een getuigschrift conform Kind & Gezin die 3 jaar geldig is. 
Daar dit een groepsaanvraag is, is de prijs per persoon €30 i.p.v. € 35 bij een individueel inschrijven. 
Daarbij komt er nog een kleine vergoeding voor de verplaatsingsonkosten. 
Het aantal deelnemers per sessie is maximum 15. De voordracht duurt 3 uur. 
Gemaakte afspraken na bespreking: 

• De gemeente/Sociaal Huis zal instaan voor de organisatie en de kosten.  
• De uitnodiging zal gericht zijn aan de leden van het LOK, alle kinderopvanginitiatieven, de 

scholen en jeugdmonitoren van de speelpleinwerking. 
• Deelnemers betalen 50% van het inschrijvingsgeld. Studenten kunnen de opleiding gratis 

volgen. 
De datum ligt ondertussen vast op zaterdag 30 januari 2016 van 9u-12u. De uitnodiging volgt later. 
Steven Verplancke deelt mee dat er op school jaarlijks een opleiding georganiseerd wordt via het 
Rode Kruis. Hun attest is slechts 1 jaar geldig. 
  



Kinderopvang Zonnetje: aanvraag advies LOK voor aanvraagdossier inkomens gerelateerde opvang  
De aanvraag lokt enige commotie uit op de vergadering. De bereikte consensus is: positief advies met 
bemerkingen. De onthaalinitiatieven uiten hun bezorgdheid om kinderen te verliezen. Volgens Het 
Zonnetje is het niet de bedoeling om kinderen te werven uit andere opvanginitiatieven.  

Achteraf blijkt dat het dossier al op 8 oktober onontvankelijk verklaard werd en er dus geen advies 
nodig was. 

Kinderarmoedeproject ZOHRA: 
• Geboortebezoekjes 

Momenteel is er nog geen concrete uitwerking van de geboortebezoekjes. Ondertussen werd wel 
geopteerd om enkel geboortebezoekjes te doen bij kwetsbare gezinnen. We proberen hiervoor 
samen te werken met Kind en Gezin. 
 

• Pamperbank: 
Maandelijks, tijdens de Babbelhoek, telkens de 1ste woensdag (voormiddag) zal er een 
verkoopmoment zijn van pampers. Het eerste verkoopmoment was op 7/10/2015. 
We bieden 1 pakketje per kind per maand aan. 
Belangrijk zal zijn om de inzamelpunten “actief” te houden in de zin dat de boxen op een goed 
zichtbare plaats staan en de inzamelpunten zelf actief “publiciteit” blijven maken. 
Els Maenhout doet het voorstel om een pamperbox in de Biebelebontsberg te plaatsen. 

• De babbelhoek: 
Intussen is er al 9 keer een Babbelhoek doorgegaan. We hebben al 20 verschillende mama’s (of 
oma’s) bereikt. We voelen aan dat het belangrijk is om de ouders van dichtbij te betrekken, dat 
persoonlijk contact nodig is. Nu worden de ouders enkele dagen voor de Babbelhoek opgebeld of 
persoonlijk aangesproken. Dit blijkt nog onvoldoende om de mensen “vast te houden”. 
Huisbezoeken op regelmatige basis lijken ons daarom aangewezen. 
 
Ter info: 

• Huis van het Kind: 
Er wordt momenteel met een kleine werkgroep gekeken wat er dient te gebeuren om een erkenning 
als Huis van het Kind aan te vragen. Verdere info volgt. 
 

• UiTPas: 
De UiTPAS zuidwest is een vrijetijdspas waarmee iedereen die in Zuid-West-Vlaanderen wil genieten 
van vrije tijd zoals cultuur, sport en jeugdactiviteiten punten kan sparen en inruilen voor leuke 
voordelen. UiTPAS zuidwest voorziet ook een sociaal tarief om de vrijetijdsparticipatie bij de 
kansarme doelgroepen te verhogen. 

  



• Lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Avelgem 2015-
2019 

In het kader van artikel 22 § 3 van het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende 
maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport heeft de gemeente 
Avelgem een lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie ingediend en hierbij ook een subsidie 
aangevraagd. Er werd een lokaal netwerk opgericht waarin de gemeentelijke vrijetijdsdiensten, het 
OCMW en Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen als vaste partners vertegenwoordigd zijn. 
Een lokaal netwerk kan een wezenlijke bijdrage leveren tot een verhoogde vrijetijdsparticipatie. 
 

• Avelgemse Volkstuintjes 

Naast het Sociaal Huis ligt een stuk grond dat momenteel ingericht wordt als volkstuin. De planning 
en voorbereidingswerken zijn nu nog volop aan de gang. Volgend jaar kan er dan gestart worden met 
tuinieren. De locatie is ideaal: in het centrum, vlot bereikbaar met de fiets, in de nabijheid van 
scholen,…  

In een volkstuin kunnen mensen die niet over een eigen tuin beschikken toch zelf gezonde groenten 
kweken. Dit in onderlinge verbondenheid met de andere gebruikers en in een aangename sfeer.  

De Avelgemse volkstuin is in de eerste plaats een sociaal project. De nabijheid van het Sociaal Huis 
biedt de mogelijkheid om eigen groenten te gebruiken voor de kookactiviteiten in het kader van de 
aanpak van kansarmoede. Ook de voedselpakketten die wekelijks bedeeld worden in het Sociaal Huis 
kunnen er mee aangevuld worden. Tuinieren of fruit plukken in de volkstuintjes kan ook als 
groepsactiviteit aangeboden worden en zo leiden tot meer en beter sociaal contact tussen mensen. 

In de volkstuin voorzien we een gemeenschappelijk deel waar je kunt leren tuinieren en waar sociaal 
contact primeert. Deskundigen leren er je de groene kneepjes van het vak. Iedereen die meehelpt in 
de gemeenschappelijke tuin, mag er de vruchten van plukken.  

In een ander deel komen stukjes grond van +/- 10 m² die gehuurd of geleend kunnen worden. Op 
deze stukjes grond kunnen Avelgemnaren zelf tuinieren. Er wordt gestreefd naar een nul gebruik van 
meststoffen en bestrijdingsmiddelen. 

Indien er interesse is kan dit doorgegeven worden via mail naar volkstuin@avelgem.be. 

 
Varia 

- Sibelijn Dujardin heeft plannen om een kinderopvang te starten in Avelgem. Ze wil graag van 
andere opvanginitiatieven eens horen waar zij rekening mee dient te houden bij de opstart 
van een kinderopvang. 

- Er is vraag naar een folder met alle nieuwe initiatieven(UiTPAS, Volkstuintjes,..). 
 

Datum volgend LOK. 

Dinsdag 19 april 2016 om 19u30 in het Sociaal Huis. 

 


