
VERSLAG VERGADERING LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG AVELGEM   18/10/2016 

 
Aanwezig : Eddy Vanhuysse, zelfstandig kinderdagverblijf Pinokkio, voorzitter LOK 

Isabelle Forêt , zelfstandig kinderdagverblijf 
Tine Vermeersch, stafmedewerker kinderopvang h-hart 
Ann Verhulst, kinderopvang KAV 
Christine Debeurme, secretaris OCMW Avelgem 
Julie Verstraete, basisschool De Toekomst 
Mark Deweer, directeur SJBB Kerkhove en Outrijve 
Sandra Platteau, Sp.a 
Lieve Kindt, CD&V 
Tom Beunens, schepen jeugd 
Seppe, stagiair Sociaal Huis dienst Woon-Zorg 
Franciska Pottie, maatschappelijk werker OCMW(project kinderarmoede) 
Ann Schellaert, diensthoofd sociale dienstverlening OCMW 
 

Verontschuldigd : Trees Vandeputte, Steven Verplancke, Annicq Verschuere, Elke(De Toekomst) 
 
Overlopen vorig verslag. 
Geen opmerkingen. 

Cursus ‘levensreddend handelen baby – kind’(VIVES Roeselare) 
De datum voor de cursus ligt(onder voorbehoud) vast op zaterdag 28/01/2017. De 
uitnodiging zal verstuurd worden in de loop van de maand december. 
Lesgever is opnieuw Rik Vanmaele.  

"Dag van de onthaalouder/kinderopvang” – bedankingskaartje vanuit het LOK 
Er werd een bedankingskaartje ontworpen voor de "Dag van de 
onthaalouder/kinderopvang”  Het kaartje werd in de week van 12/10 verstuurd naar alle 
opvanginitiatieven van Avelgem.  
Er kwamen positieve reacties op dit initiatief. 

 
Vorming "Brandveiligheid in de kinderopvang" –  informatie BRAVO 
Er is een voorstel binnen van BRAVO. Het LOK vraagt om verdere afspraken te maken voor 
de organisatie van deze vorming. 
Liefst op een zaterdagvoormiddag, periode februari-maart 2017. 
Nog te bevragen: 

- Maximum aantal deelnemers? 
- Locatie: Sociaal Huis of Spikkerelle? 

Verdere info volgt. 

Folder + website Kinderopvang in Avelgem(wijzigingen) 
Ouders vragen om de openingsuren te vermelden bij de opvanginitiatieven. We stellen voor 
dit te voorzien op de website van Avelgem. Daar staan alle kinderopvanginitiatieven op en 
deze is ook meest up to date. 



Bij een nieuwe druk van de folder zouden we wel vermelden dat de openingsuren kunnen 
geconsulteerd worden op de website, eventueel met de link of een QR code. 
De stagiair Seppe zal de openingsuren in kaart brengen en de website laten aanpassen. 

Cijfers kwetsbare gezinnen in de gemeente Avelgem 
Ann Verhulst vroeg op vorig LOK of ook de andere kinderopvanginitiatieven merken dat het 
aantal kwetsbare gezinnen in de gemeente Avelgem stijgt. 
We stellen vast dat de cijfers van Kind en Gezin(kansarmoede) dit inderdaad bevestigen. 

Kinderarmoedeproject ZOHRA: stand van zaken 
PAMPERBANK 

• Aantal pakketjes maandelijks verdeeld : 
- Mei‘16: 25 pakketjes voor 14 gezinnen, juni ’16: 17 pakketjes voor 11 gezinnen, juli 

’16 : 22 pakketjes voor 14 gezinnen, aug ’16: 19 pakketjes voor 11 gezinnen, sept 
’16: 21 pakketjes voor 13 gezinnen 

• Nieuwe flyer + affiche : 
De nieuwe affiche en flyer hangen op 8 inzamelpunten uit.  

• Pamperinzameling 
In juli  hebben 3  vrijwilligers een 750-tal ingezamelde luiers gesorteerd. In oktober 
werden er een 500-tal luiers ingezameld.  

• Pamperboxen : 
De pamperbox in de slagerij “Wittouck”(Sint-Pieterstraat 9, Outrijve) mag blijven 
staan. Er is belangstelling voor en er wordt uitgekeken naar een eerste 
“luierschenking”. Er is een nieuw inzamelpunt bijgekomen, nl. de Colruyt in Avelgem. 
Hiermee hebben we in totaal 12 inzamelpunten  in Groot-Avelgem.  

• Actie in kader van “Wereldverzetdag tegen armoede 17 oktober” 
Alle kleuter- en lagere scholen in Groot-Avelgem hebben een flyer van de Pamperbank 
ontvangen om mee te geven in de boekentas van de leerlingen. 
Op dinsdag 25 oktober en woensdag 26 oktober staan we op de speelplaats van De 
Toekomst en het Sint-Jan Berchmans Basisschool met de pamperbox en worden de 
ouders aangesproken over de Pamperbank.  

• N.a.v. de opmerking van een onthaalouder, die stelde dat een mama de 
zindelijkheidstraining uitstelde omwille van de “goedkope” pamperbedeling, rees de 
vraag om een maximumleeftijd in te voeren voor het aankopen van luiers via de 
Pamperbank.  
Na bespreking stellen we voor om binnen onze projecten het thema ‘zindelijkheid’ op 
te nemen en ouders hierover te informeren.  
 

DE BABBELHOEK  

• Intussen is er al 33 keer een Babbelhoek doorgegaan en het maximum aantal 
deelnemers was 33.  Sinds mei 2016 zijn er gemiddeld  8 mama’s en 10 kinderen 
aanwezig  in de Babbelhoek. 

• Tijdens de babbelhoek proberen waar de situatie zich stelt de mensen door  te 
verwijzen bv voor een fietscursus, Uitpass, praatdame voor Nederlands e.a. 



• Op de Babbelhoek van 5 oktober  werd een uitleg gegeven over E.H.B.O. bij kinderen 
door het “expertisecentrum Kraamzorg”. Er kwam veel interactie van de mama’s. Bij 
een volgende vorming nemen we mee om de kindjes in een aparte ruimte te animeren 
zodat de spreker duidelijk verstaanbaar is voor de aanwezigen.  

• Tijdens de  zomermaanden is de Babbelhoek 3x buiten doorgegaan, waarvan één keer  
op het speelpleintje bij Spikkerelle en twee maal in de tuin van het Sociaal Huis.   

• De mensen van de Babbelhoek hebben een vragenlijst ontvangen rond een evaluatie 
van de Babbelhoek. Hierin mogen ze aangeven hoe ze de begeleiding ervaren, waarom 
ze komen, welke thema’s ze interessant vinden naar een toekomstige vorming en 
welke inbreng ze zelf graag zouden doen.  

• Het blijft nodig om de mensen persoonlijk (of telefonisch) aan te spreken om naar de 
Babbelhoek te komen. Anderzijds vragen de deelnemers zelf naar de flyer met de 
activiteiten voor de komende weken en plannen aan de hand van de flyer hun 
deelname aan de Babbelhoek. 

• Tijdens  de Week van de Geestelijke Gezondheidszorg (10 tem 16/10) is er twee maal 
een ontmoetingsmoment georganiseerd bij Kind en Gezin in samenwerking met het 
Sociaal Huis.  De mama’s, die op woensdag- en vrijdagvoormiddag op consult gingen, 
werden uitgenodigd voor een aansluitende babbel. Dit in het kader van het thema van 
de week van de geestelijke gezondheidszorg "Horen, zien en praten" want praten 
maakt een verschil!” .  Hierbij werden de projecten van ‘ZOHRA zet in op 
gezinsondersteuning’ de Babbelhoek en de Pamperbank bekend gemaakt. 

 
 ERKENNING HUIS VAN HET KIND 

• De feitelijke vereniging Huis van het Kind Avelgem wordt vanaf 1 oktober 2016 voor 
onbepaalde duur erkend als Huis van het Kind.  

Varia 
• Het OCMW heeft de woning Leopoldstraat 64 aangekocht(net naast het Sociaal Huis). 

De woning biedt mogelijkheden om bestaande diensten uit te breiden en op termijn 
ook onderdak te bieden aan andere partners. 

• Vragen i.v.m. de kinderen van ouders in begeleiding bij het OCMW kunnen gemaild 
worden naar ann.schellaert@avelgem.be. 

• Er blijkt toch interesse te zijn in een kinderopvangzoeker voor Avelgem. We bekijken 
wat de mogelijkheden zijn. 

• Schepen Tom Beunens verwijst nog eens naar de Tuttenboom op het 
evenemententerrein. De tuttenboom is een boom met laaghangende takken. De 
kinderen die hun fopspeen niet meer willen gebruiken, kunnen deze in de boom 
hangen. Dit initiatief zal nog verder bekendgemaakt worden. 
 

Datum volgend LOK. 

Dinsdag 18 april 2017 om 19u30 in het Sociaal Huis. 

mailto:ann.schellaert@avelgem.be

