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Er zijn heel wat peuters en kleuters die niet gedijen in crèches of kleuterscholen omdat ze 
extra zorg nodig hebben. Ze vertonen moeilijk gedrag, ontwikkelen trager, groeien op in 
een problematische gezinssituatie, zijn niet rijp voor de kleuterschool, hebben taalpro-
blemen of... De Egeltjes, een initiatief van Jasmien en Thomas biedt wel een opvang voor 
deze kinderen. 

De eerste keer dat ik op bezoek kwam bij Thomas 
en Jasmien, die toen zwanger was van haar derde 
dochtertje, kon ik mijn ogen niet geloven. In een 
gewezen kapperszaak stond de kleine keuken vol 
met kinderstoelen, babyrelaxen, flesjes, potjes, 
kleine bordjes... Een was- en afwasmachine draai-
den volop. Geen tv, trendy zetels en meubels in 
hun living, maar massa’s speelgoed, kleine tafeltjes 
en stoeltjes. Ook hun tuin zag eruit als een Hof 
van Eden voor elke peuter en kleuter. Hun enige 
privéruimte was een kleine slaapkamer met een 
tweepersoonsbed. De andere kamers stonden vol 
kinderbedjes. 

I had a dream
Veel mensen willen een project waarmaken, maar 

door onze overgeorganiseerde, geregulariseerde en 
gejuridiseerde maatschappij blijft het bij de mees-
ten bij dromen. Jasmien en Thomas volhardden!

Jasmien: “Als pas afgestudeerde pedagoge werkte ik 
in de Bijzondere Jeugdzorg. Ik werd er geconfron-
teerd met kinderen die door de mazen van het net 
glipten. Jonge kinderen, die in een kwetsbare situ-
atie groot werden, die omwille van allerlei redenen 
met minder kansen aan hun schoolloopbaan be-
gonnen en een steeds groter wordende achterstand 
opliepen. Tijdens mijn opleiding had ik geleerd hoe 
belangrijk de eerste levensjaren zijn om veerkracht 

op te bouwen die kinderen in een kwetsbare situatie 
net nodig hebben om hun kwaliteiten te ontwik-
kelen en zich veilig te kunnen hechten. Ik merkte 
ook dat er op dat vlak weinig integraal en intensief 
aanbod is. 

In 2010 was ik zwanger van onze eerste dochter 
Ayla. Tijdens mijn zwangerschap was er tijd en 
ruimte om een project uit te werken. Na mijn zwan-
gerschapsverlof ben ik niet meer terug gegaan, maar 
begonnen met De Egeltjes.”

De start van de Egeltjes was niet eenvoudig omdat 
het niet paste in een bestaand kader. Enerzijds 
hadden we als jong gezin een inkomen nodig en an-
derzijds konden we de werkingskosten onmogelijk 
doorrekenen aan de ouders want dan zouden we een 
deel van onze doelgroep nooit kunnen bereiken. Een 
start als onthaalouder bleek uiteindelijk het meest 
haalbare hoewel een groot stuk van onze werking 
dit statuut en het kader van onthaalouder over-
steeg. We mochten het er wel bijdoen, maar zonder 
vergoeding. Verre van ideaal maar wel de kans om 
te starten met De Egeltjes. Ik begon eerst alleen, 
maar spoedig kwamen collega's, als samenwerkende 
onthaalouders, mijn project steunen. We kregen een 
onkostenvergoeding binnen het statuut van onthaal-
ouder en ontvingen zo een vergoeding per kind per 
dag dat het aanwezig was. Daarnaast probeerden 
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De Egeltjes
Egeltjes zijn peuters of 
kleuters met stekeltjes, 
die soms wat meer zorg of 
aandacht nodig hebben. 
Als ze bang of boos zijn, 
rollen ze zich op en/of zet-
ten ze hun stekeltjes op. Zo 
kunnen ze zich beschermen 
tegen gevaar, maar tege-
lijkertijd sluiten ze zich ook 
af wat het moeilijk maakt 
om met hen om te gaan. 
Het zijn kinderen met een 
ontwikkelings- of taalach-
terstand, een moeilijke 
thuissituatie of kinderen 
die gedrag vertonen dat 
door ouders of leerkrachten 
als een probleem wordt 
ervaren. 

De Egeltjes vzw
Slagmolenstraat 68
3800 Sint-Truiden
0487 90 67 67
info@egeltjes.be

we aan de hand van projectsub-
sidies extra middelen binnen te 
halen om een hogere personeels-
bezetting te kunnen realiseren 
zodat er meer ruimte kwam voor 
individuele aandacht en onder-
steuning, maar ook tijd om de 
ouders te begeleiden. Sinds 1 mei 
2018 zijn we zelfstandig gewor-
den, wat maakt dat mijn team en 
ik nu niet langer een wisselende 
onkostenvergoeding ontvangen 
maar we een werknemersstatuut 
hebben met sociale rechten, 
betaald verlof,... Ook Thomas is 
er nu als betaalde kracht bijgeko-
men”.

Steun van velen 
Thomas: “Dat we nu zoveel 

hebben bereikt, komt doordat er 
steeds meer mensen mee hun 
schouders onder De Egeltjes 
hebben gezet. Het gaat om een 
heel sterk team van mensen 
die ook hun ziel in de werking 
hebben gelegd. Het gaat om de 
ouders van Jasmien, die jaren-
lang als pleegouders fungeerden 
en die nu elke dag klaar staan om 
ons op elk mogelijk vlak te on-
dersteunen, deels uit trots omdat 
hun dochter verder gaat op het 
pad dat zij gewezen hebben. 
Het gaat om mijn eigen familie 
die mee ons festival draagt en 
mijn ouders die bereid waren te 

investeren in onze plannen. Het 
gaat om de Vlaamse overheid die 
ons, als relatief jong initiatief, het 
vertrouwen en de middelen heeft 
gegeven om pionierswerk te doen 
binnen kinderopvang en preven-
tieve gezinsondersteuning. Het 
gaat om zoveel ouders die alle-
maal op hun eigen manier bereid 
zijn bij te dragen en die ons 
bovenal het vertrouwen geven 
om voor hun kinderen te zorgen. 
Het gaat om de kerkraad en het 
gezin van Pieter en Melissa die 
wilden meestappen in onze wilde 
plannen.”

Jasmien en Thomas droomden 
al lang van uitbreiding want in 
hun huis was echt geen vierkante 
meter nog onbenut. Bovendien 
wonen ze in een kwetsbare wijk, 
ook dat was belangrijk, en ze 
wilden absoluut de combinatie 
van opvang en gezinswoning 
behouden. Dus zochten ze een 
groot pand met ruimte voor twee 
leefgroepen en een gezinswo-
ning. Thomas: “Vaak liepen we 
voorbij de pastorie, een prachtig 
gebouw op tweehonderd meter 
van bij ons dat de kerkfabriek 
aan Pieter, Melissa en hun vijf 
kinderen verhuurde. Met de 
toestemming van de kerkfabriek 
trok ik met een bang hartje naar 
dat gezin met de niet evidente 

vraag om van huis te wisselen. 
Ons verhaal ontroerde hen en wat 
ik niet had durven dromen: ze 
gingen met een warm hart heel 
vlot akkoord met het hele plan”.  
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