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Voorwoord 

Beste lezer,  

In mei 2018 ging een nieuw hoofdstuk van start voor De Egeltjes. De verzelfstandiging en uitbreiding van De Egeltjes 
heeft onze toekomst op lange termijn verzekerd. Na jaren van onzekerheid is dat een enorme luxe. Onze horizon ligt 
opeens 32 jaar verder. In dit jaarverslag blikken we dus niet alleen terug, maar ook vooruit.  Welnu, deze toekomst 
willen we creëren in ons nieuwe nest, de pastorie van Sint-Pieter: 

In de kern van Sint-Pieter staat een huis waar iedereen kan thuiskomen.  Het is een plek die blaakt van leven, maar 
ook geschiedenis uitademt. Het is een kruispunt van leefwerelden waar klein en groot lief en leed delen. Het is een 
plek waar mensen elkaar goeiendag zeggen, niet omdat ze elkaar kennen, 
maar omdat ze weten dat samen beter is.  Het is een plek waar altijd iets 
te vieren valt, al is het maar dat we er zijn. Het is een plek waar mensen 
hun verhaal kwijt kunnen, waar verhalen ontstaan en waar anderen op 
verhaal kunnen komen. Het is een plek om te spelen en al spelend te 
ontdekken. Het is een plek waar ideeën samenvloeien, soms botsen en iets nieuws vormen, een plek waar 
ondernomen wordt. Het is een vruchtbare plek, waar alles groeit; kinderen, ideeën, zelfvertrouwen, eigen groenten 
en bloemen, ...  Het is een plek met een hart voor mensen.  De plek is een hart.  Het hart van de buurt. 

“De beste manier om de 
toekomst te voorspellen is ze te 
creëren” – Peter F. Drucker 
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De Egeltjes wordt gedragen door een massa mensen die mee denken en doen, soms met een grote passie en 
engagement, soms met kleine concrete bijdragen. Samen maken ze een verschil; voor de kinderen, voor de gezinnen, 
voor Sint-Truiden, voor de wereld. We willen hen daar uitdrukkelijk voor bedanken.  

Wil je ook je schouders mee onder De Egeltjes zetten? Dat kan op verschillende manieren.  Elke bijdrage voor onze 
verbouwing is welkom via onze projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting (zie p.83).  De giften geven aanleiding 
tot een belastingvermindering van 45%. Vrijwilligers zijn altijd welkom voor een veelheid aan taken, zowel met de 
kinderen als voor klusjes en de verbouwing. 

De Egeltjes staat midden in de alledaagse menselijkheid van Sint-Truiden.  We zien veel momenten van geluk, maar 
stootten ook vaak op ellende. Die ervaringen bundelen we tot signalen aan beleidsmakers en andere actoren in het 
welzijnsveld. Je vindt ze op pagina 79. 

Genoeg zaken dus om je te laten prikkelen! 

Veel leesplezier! 

 
 
Sonja Willems 
Voorzitter De Egeltjes 
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Algemeen 

Missie: 

 

Bij De Egeltjes geloven we in een inclusieve samenleving in de brede zin van het woord. Elke dag bewijst de 
werking dat dit geen utopie hoeft te zijn.  Bij de Egeltjes vind je dan ook een weerspiegeling van de grote diversiteit 
in Sint-Truiden.  Er komen kinderen waarbij de ontwikkeling anders loopt, kinderen uit kansarme gezinnen,  gezinnen 
die zoeken naar een goede balans in de opvoeding, anderstalige ouders die hun kinderen een Nederlandstalige 
omgeving willen bieden vóór de kleuterschool, …  De kinderen ondervinden in deze prille levensfase al de diversiteit 
in onze samenleving en leggen zo een basis om dit te waarderen en hiermee om te gaan.  Ook voor ouders en 
medewerkers is de confrontatie van verschillende levens- en opvoedingsstijlen een meerwaarde. Ze maakt 
uitwisseling mogelijk en brengt een reflectie op gang over dingen die door opvoeders vaak als evident worden 
beschouwd.  De Egeltjes wil mee bouwen aan die inclusieve samenleving.  

De kinderarmoede tiert welig in Sint-Truiden. 16,5% van de kinderen worden geboren in een kansarm gezin in 
Sint-Truiden. Dat is één kind op zes. Bij 26,3% van de gezinnen in Sint-Truiden is Nederlands niet de thuistaal.  
Door de seizoensarbeid in de fruitsector en de aanwezigheid van een groot asielcentrum kent Sint-Truiden een heel 
specifieke situatie qua migratie.  Die is later op gang gekomen dan in de meeste Limburgse gemeenten en kent een 
heel andere samenstelling.  Het is een problematiek die, gelukkig, steeds meer aandacht krijgt.  Een simpele 
oplossing is er niet.  Bij De Egeltjes geloven we dat een vertrouwensband de basis vormt om gezinnen op 
verschillende levensdomeinen te ondersteunen. We willen een schakel zijn in het broodnodige netwerk van deze 
gezinnen. 

De Egeltjes werkt vóór inclusie en tegen kinder-armoede in Sint-Truiden 
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Situering in het welzijnsveld 

De Egeltjes is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW). Onze werking bestaat uit twee grote activiteiten. 

De Egeltjes is vergund door Kind en Gezin als kinderdagverblijf voor 22 kinderopvangplaatsen. Het gaat om 
plaatsen op de derde trap binnen het Vlaamse subsidiesysteem voor de kinderopvang.  Dat betekent dat we 
beschikken over een basissubsidie per plaats (trap 1), de subsidie inkomenstarief die toelaat dat ouders betalen a 
rato van hun inkomen (trap 2) en de plussubsidie waarmee we onze sociale functie en het inclusief werken nog 
meer diepgang kunnen geven (trap 3). 

Een samenwerkingsverband van Onder Ons, In-Z en De Egeltjes werd erkend als één van de 18 KOALA-projecten 
in Vlaanderen.  Koala staat voor Kind-OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding. In dit kader wordt een 
spel- en ontmoetingsruimte uitgebaat en worden jaarlijks zes grotere activiteiten aangeboden.  
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Voor wie? 

De mengelmoes van mensen met verschillende nationaliteiten, gezinsvormen en achtergronden die je in de straten 
van Sint-Truiden tegenkomt, vind je ook bij De Egeltjes.   Een bonte mix dus, met één constante; de extra 
zorgbehoefte, een begrip dat we zeer ruim invullen. 

Egeltjes zijn peuters of kleuters met stekeltjes.  Het zijn kinderen die soms wat meer zorg of aandacht nodig hebben.  
Als ze bang of boos zijn, rollen ze zich op en zetten ze hun stekeltjes op.  Zo kunnen ze zich beschermen tegen 
gevaar, maar tegelijkertijd sluiten ze zich ook af.  Het kan dan moeilijk zijn om met hen om te gaan. Het gaat om 
kinderen in een kwetsbare situatie. Kwetsbaar om wille van een ontwikkelings- of taalachterstand, een beperking, 
een moeilijke thuissituatie, een kansarm gezin, een gezin met veel opvoedingsvragen, ...  Daarnaast kunnen ook 
anderstalige gezinnen bij ons terecht.  Anderstaligheid vormt immers soms een drempel om ten volle deel te nemen 
aan het kleuteronderwijs. Ook hier kan De Egeltjes een rol spelen. 

Bij De Egeltjes bieden we hen een veilig nestje en zoeken we samen met het hele gezin hoe deze kindjes zich kunnen 
ontrollen en hun stekeltjes goed kunnen leren gebruiken.   

Op die manier willen we er vooral zijn voor die gezinnen die moeilijk de weg 
naar de kinderopvang vinden.  Deze kinderen hebben immers vaak het 
meeste baat bij een kwaliteitsvolle en stimulerende omgeving die tegelijk 
een plek is waar ze zichzelf kunnen zijn. 

In de cijfers, verderop in het jaarverslag zie je per specifieke vraag hoeveel kinderen werden aangemeld. 

  

Als ze bang of boos zijn, zetten 
Egeltjes hun stekeltjes op 
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Een visie in praktijk 

De werking van De Egeltjes laat zich inspireren door een hele reeks wetenschappelijke bevindingen en theorieën. 
Die theorieën haken allemaal op elkaar in, maar elkeen op zich biedt een verfrissende invalshoek.  Samen vormen 
ze een raamwerk dat ons dagelijks handelen stuurt.  We houden de visie levend door er regelmatig bij stil te staan 
met het hele team. 

Het volgende deel biedt een overzicht van die verschillende theorieën en legt meteen uit hoe we ze in de praktijk 
omzetten. 

Kwaliteitsvolle ECEC 

ECEC staat voor Early Childhood Education and Care (vroege educatie en zorg tijdens de kindertijd).  Het begrip 
duidt op het geheel van basisvoorzieningen voor jonge kinderen (kinderopvang, kleuterschool, 
opvoedingsondersteuning, …).  Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kwaliteitsvolle basisvoorzieningen kunnen 
zorgen voor spectaculaire positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen.  Voor kwetsbare gezinnen, waar 
kinderen vaak minder ontwikkelingskansen hebben, zijn zulke voorzieningen essentieel (Vandenbroeck & Van 
Lancker, 2014).   

Datzelfde onderzoek zet een aantal elementen op een rij van wat die kwaliteit inhoudt.  Aandacht voor welbevinden 
en betrokkenheid, dialoog tussen kinderen en volwassenen, respect voor diversiteit en competente medewerkers 
binnen een competent team komen aan bod.   

Bij De Egeltjes zetten we hoog in op kwaliteit. Dat vertaalt zich in een permanente denkoefening met alle 
betrokkenen over alle aspecten van de werking. We organiseren maandelijkse supervisiemomenten en zetten in op 
vorming, zowel externe vorming als vorming op maat voor het hele team. 
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Ervaringsgericht leren 

Kinderen hebben voldoende nestwarmte nodig om uit te vliegen. Een kind moet zich enerzijds geborgen voelen 
(welbevinden) en anderzijds gestimuleerd worden om te ontdekken en te leren (betrokkenheid). Het komt er dus 
op aan een veilige omgeving te creëren waar de kinderen zich goed voelen.  In deze omgeving wordt gezocht naar 
de sterktes en interesses van de kinderen.  Deze vormen op hun beurt het vertrekpunt om gaandeweg de horizon 
van de kinderen te verruimen door leerkansen aan te bieden op de verschillende ontwikkelingsdomeinen.   

In de opvang heerst een ontspannen, huiselijke sfeer dankzij de kleinschaligheid en de open en zorgende houding 
van de vaste krachten.  Er is veel ruimte voor kinderen, ouders en vaste krachten 
om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten.  Een vaste structuur van 
gewoonten, dagritme en regels geeft duidelijkheid en voorspelbaarheid en draagt 
zo bij tot het welbevinden van de kinderen. 

In die omgeving kunnen de kinderen op ontdekking gaan, door te spelen. Het spel 
geeft de kinderen experimenteerruimte en laat hen toe hun grenzen te verkennen.  
In het spelaanbod van De Egeltjes is aandacht voor zowel de motorische, 

emotionele, sociale als intellectuele ontwikkeling van de kinderen en dit op verschillende niveaus, zodat kinderen 
noch verveeld, noch ontmoedigd geraken.   

Dit maatwerk voor elk kind zit verweven doorheen de werking.  Elke medewerker grijpt zowel groepsmomenten, 
individuele momenten als zorgtaken aan om met de kinderen te werken op hun maat en tempo. 

In de opvang wordt in de eerste plaats in groep gewerkt.  Er wordt samen gespeeld, samen gegeten, samen 
opgeruimd, enz.  De verschillen in ontwikkeling tussen de kinderen worden hierbij als een meerwaarde gezien.   

Kinderen hebben 
voldoende nestwarmte 
nodig om uit te  vliegen 
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Kinderen kunnen leren van elkaar en krijgen de kans om bij te dragen via verantwoordelijkheden op maat.  Alle 
kinderen worden actief bij het groepsproces betrokken. 

Elk kind wordt positief benaderd.  Er wordt steeds vertrokken vanuit de sterktes 
en talenten van het kind.  We gaan op zoek naar succeservaringen die duidelijk 
benoemd worden en de basis vormen om verder op weg te gaan.  Ook bij het 
geven van structuur en het stellen van grenzen wordt de nadruk gelegd op het 
positieve. 

Buiten het groepsgebeuren wordt tijd gemaakt om elk kind apart te ondersteunen.  Om dit gericht te kunnen doen 
maken we gebruik van een kindvolgsysteem, de Ziko-Vo van het Centrum Ervaringsgericht Onderwijs.  ZiKo-Vo is 
een volgsysteem om te peilen naar het welbevinden, de betrokkenheid en de ontwikkeling bij baby’s en peuters in 
de kinderopvang. ZiKo-Vo wil een zicht krijgen op ‘wie dit kind nu is’. De ontwikkeling wordt gevolgd in 8 
ontwikkelingsdomeinen: grote motoriek, kleine motoriek, taal, verstandelijke ontwikkeling, ontdekken van de 
wereld, sociale ontwikkeling, goed in je vel zitten en zelfsturing/ondernemen. De Ziko-Vo wordt regelmatig uitvoerig 
besproken met de ouders. Daarnaast werken we met de Tandemlijsten, een screeningsinstrument om het 
ontwikkelingsniveau van kinderen in kaart te brengen. Zo weten we in welk ontwikkelingsfase een kind zich bevindt 
en kunnen we activiteiten en taakjes kiezen uit de zone van naaste ontwikkeling. Kinderen worden zo uitgedaagd 
om hun grens net een beetje te verleggen en nieuwe vaardigheden te oefenen en zichzelf te verrijken. 

  

Spelen is de hoogste 
vorm van onderzoek - 
Albert Einstein 
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Puk 
Puk is het vriendje van alle egeltjes. Elke dag leidt Puk een ander activiteitje in. Er wordt 
geknutseld, verteld, gezongen, gedanst, geturnd of muziek gemaakt. Puk laat kinderen zichzelf 
ontplooien op alle ontwikkelingsdomeinen. Op deze manier brengt Puk structuur in de opvang 
en is hij tevens een herkenbaar figuurtje dat de kinderen veiligheid en troost kan bieden. De 
kringmomenten met Puk vormen een toegankelijke schoolvoorbereiding. Alle kinderen worden 
op hun niveau bij het Puk-moment betrokken. 
 

Annelies zwaait met de kleine belletjes. Ze roept  ‘Tijd voor Puk!!’ De meeste kinderen lopen vanzelf naar de 
leeshoek, sommigen zijn nog zo druk aan het spelen, dat ze wat meer overtuiging nodig hebben. ‘Tijd voor Puk!!!’ 
roept Annelies opnieuw. Ook de rest van de kinderen komen in de kring zitten. Ook de baby’s doen mee. Ze worden 
in hoge stoelen mee in de kring gezet.  
  
‘Waar is Puk?’ Vraagt Annelies. ‘Daaaarrr !’ roepen een deel van de kinderen terwijl ze heel enthousiast naar het 
midden van de kring wijzen. Daar ligt Puk, in zijn bedje. ‘Wat is Puk aan het doen? ‘Lapen’ zegt Mahtab. ‘Goed 
Mahtab, Puk is aan het slapen! Nu is het tijd om Puk wakker te maken. Eén voor één komen de kinderen Puk aaien, 
een kusje of een knuffel geven, de ene al wat zachter dan de andere. Dan is Puk wakker. Hij rekt zich uit en geeuwt. 
Iedereen doet mee. Eerst één been dan twee benen. Ook de armen doen mee. 
‘Zo,’ zegt Annelies ‘Puk heeft zijn pyjama uitgedaan, en zijn kleren aangedaan, hij is klaar om te spelen!’ 
  
Puk heeft iets meegebracht, prentjes van grote, en kleine paddenstoelen. De kleine hangen we op het linkse 
magneetbord, de grote op het rechtse. Iedereen mag om de beurt een paddenstoel op het bord hangen. 
  
Wanneer iedereen geweest is, zegt Puk: BRAVO!!!’ Bravo aan alle kindjes, elk kindje apart. Alle kindjes klappen in 
hun handjes voor elkaar. Omdat ze zo goed hebben meegedaan.  
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Groeien in taal 

Taal is een belangrijk gegeven in ieders leven.  Heel wat egeltjes kampen echter met een taalachterstand of komen 
uit een anderstalig gezin.  Taalstimulering is dan ook één van de pijlers van het pedagogische aanbod. 

Als basis voor dit aanbod hanteren we het groeimodel van taal.  Taal is geen 
voorwaarde voor communicatie, maar communicatie is een voorwaarde voor 
taalverwerving.  Met andere woorden; taal leer je door ze te gebruiken.  Hierbij 
is het belangrijk een juist niveau van communicatie na te streven; taal die 
enerzijds begrijpelijk is, maar anderzijds voldoende uitdaagt. 

Bij De Egeltjes zorgen we dan ook voor een rijk en gevarieerd taalaanbod dat 
aansluit bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen.  Enerzijds doorspekt dit 

taalaanbod de hele werking.  Bij elke activiteit speelt taal een rol. Zo wordt bij het eten bijvoorbeeld voortdurend 
gecommuniceerd over wat er gebeurt (tafel dekken, handen wassen, aardappelen schillen, enz.).  Anderzijds wordt 
met liedjes, boekjes, thema’s en activiteiten gewerkt, zodat ook nieuwe of abstracte dingen aan bod komen.  De 
interactie met de kinderen staat hierbij steeds centraal. Elk kind krijgt de kans om op haar of zijn niveau iets in te 
brengen in de activiteit. 

De Egeltjes is een Nederlandstalige werking.  Toch hechten we veel belang aan de thuistaal van de kinderen.  Het 
is die taal waarmee een affectieve band wordt opgebouwd tussen ouders en hun kinderen.  Spreken met gevoel 
gaat immers het best in de eigen taal.  De thuistaal kan ook gezien worden als een fundering.   Door middel van de 
thuistaal bouwt het kind een taalgevoel op, leert het zinnen bouwen, verwerft het de logica achter taal, enz.  Als 
deze basis goed wordt gelegd zal het kind later gemakkelijker andere talen, zoals het Nederlands, kunnen leren. We 
moedigen ouders aan om hun moedertaal te blijven spreken, tonen oprechte interesse in de thuistaal en proberen 
zelf wat woordjes in de verschillende talen op te pikken. 

Taal moet groeien als een 
boom, niet worden 

opgebouwd als een huis 
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Natuurbeleving 

Natuurbeleving: buiten spelen, mogen ontdekken en experimenteren, kunnen bewegen en rust vinden maakt dat 

de band tussen kind en natuur vanzelfsprekend is. Ze ontdekken zo zelf de waarde van de natuur. Goed voor het kind 

en goed voor de natuur. 

Buiten spelen, buiten leven en eten is een meerwaarde voor kinderen. Het stimuleert hun fantasie, biedt kinderen 
ruimte en rust. Kleine kinderen leren de wereld kennen via hun zintuigen. Buiten is er vanalles te beleven, vanalles 
te ontdekken. Alle zintuigen worden geprikkeld, alle ontwikkelingsdomeinen worden aangesproken. Kinderen worden 
uitgedaagd om te kijken, te voelen, te luisteren, te verkennen, te vragen en te benoemen, te bewegen en samen te 
delen. Maar buiten spelen doet meer dan dat met een kind. Buiten spelen maakt kinderen weerbaarder, ze leren 
omgaan met risico’s en hun grenzen verleggen. Frisse lucht bevordert tevens de gezondheid van kinderen. 
Wetenschappelijk onderzoek biedt steeds meer aanwijzingen dat de toename van welvaartziekten onder kinderen 
samenhangt met de toenemende vervreemding tussen kinderen en natuur.    

Buiten spelen is ook een meerwaarde voor de natuur en onze samenleving. Kinderen van bij het begin de natuur 
laten beleven en laten genieten van buiten zijn bouwt een band op met de natuur. Dit legt een cruciale basis voor   
latere positieve ervaringen in de natuur. Het schept de voorwaarde voor kinderen en latere volwassenen die zorg 
dragen voor hun omgeving, voor jonge en minder jonge mensen die op een duurzame manier in het leven staan.  
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Systeemdenken 

Het handelen van mensen wordt niet alleen gestuurd door individuele eigenschappen.  Ook het sociale systeem 
(gezin, familie, vrienden, werk, buurt, …) waarin mensen zich bevinden bepaalt in sterke mate hun gedrag.  De 
systeemtheorie reikt een bril aan die toelaat mensen te zien in relatie tot hun omgeving.  Wanneer er zich problemen 
voordoen kan zowel een verklaring als een oplossing gezocht worden binnen dit systeem. 

Bij De Egeltjes primeert een sociaal-pedagogische aanpak dan ook op een medisch-klinische aanpak.  Dit wil zeggen 
dat we, eerder dan te focussen op individuele problemen van de kinderen, op zoek gaan naar een goede omgang 
waar zowel het kind als zijn omgeving (gezin, familie, …) zich in kan vinden. Het is 
daarbij niet steeds nodig om diep te graven in het verleden of alle relaties 
gedetailleerd bloot te leggen.  We gaan aan de slag met de gegevens die we krijgen 
vanuit het vertrouwen dat we op dat moment genieten. 

Bij De Egeltjes gaan we ervan uit dat kinderen die moeilijk gedrag stellen, kinderen 
met een boodschap zijn.  Zij willen op hun manier iets vertellen.  Hun gedrag krijgt 
zijn betekenis vanuit hun achtergrond.  Het is dan ook belangrijk aandacht te hebben 
voor deze achtergrond.  Zo kunnen we de boodschap begrijpen.  We geven aan dat 
we bereid zijn te luisteren naar de gegeven signalen en leggen zo de basis voor een 
wederzijds vertrouwen.  Dit vertrouwen is op zijn beurt een voorwaarde om samen te zoeken naar een beter 
evenwicht en een betere manier om zich uit te drukken. 

Bij De Egeltjes zien we diversiteit als een verrijking.  Kinderen mogen dan ook ‘hun thuis’ binnenbrengen in de 
werking.  Er is openheid en aandacht voor de culturele en familiale achtergrond van elk kind.  De diversiteit krijgt 
een belangrijke plaats in het groepsgebeuren. 

Je hoeft niet te weten 
hoe diep de zee is om 
ze over te zwemmen 
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Wie met opvoeding bezig is, kent ongetwijfeld het Afrikaanse spreekwoord 
‘it takes a village to raise a child’.  Dit gezegde duidt op het belang van een 
netwerk van mensen en organisaties die allen een rol opnemen in de 
opvoeding van kinderen.  Zo wordt lief en leed gedeeld, kan men elkaar 
steun bieden en krijgen de kinderen een rijke opvoeding.   

Bij De Egeltjes onderschrijven we deze visie ten volle.  We willen alvast één 
schakel zijn in het netwerk van onze gezinnen waar ze steeds op kunnen terugvallen als daar nood aan is.  Daarnaast 
gaan we samen op zoek naar manieren om dit netwerk uit te breiden of te verstevigen.  

It takes a village to raise a child 
– Afrikaans spreekwoord 
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Basisschakels 

De Egeltjes speelt een rol in de bestrijding van kansarmoede bij gezinnen met kinderen.  Daarvoor hanteren we de 
methodiek van de geïntegreerde basisschakels.  Kansarmoede is een complex kluwen van problemen op 
verschillende levensdomeinen.  Mensen in armoede ervaren een kloof met de rest van de samenleving, een verschil 
in leefwerelden. Ze voelen zich niet verbonden; niet met zichzelf (niet goed in je vel), niet met anderen  (klein 
sociaal netwerk), niet met de samenleving (maatschappelijke uitsluiting).   

Om met deze mensen op weg te gaan heb je in de eerste plaats een lage 
drempel nodig. Vanuit de werking wordt er vervolgens vertrouwen 
opgebouwd.  Dit vertrouwen maakt dat zorgen en problemen 
bespreekbaar worden.  Via sterk maatwerk en een krachtgerichte kijk 
wordt er aan de slag gegaan op de verschillende levensdomeinen. 

De Egeltjes is een basiswerking met een laagdrempelige dienstverlening. Die lage drempel is een permanent 
aandachtspunt dat verschillende aspecten behelst: 

● Een warm onthaal en een open basishouding 
● Financiële lage drempel door het systeem van inkomensgerelateerde bijdragen van de ouders 
● Intensief puzzelen maakt het mogelijk om zeer flexibel om te springen met opvangvragen, ook al komen 

die pas zeer laat. 

Eens over de drempel wordt steeds de dialoog met de ouders opgezocht, in alle gelijkwaardigheid.  Kinderen die 
naar De Egeltjes komen krijgen hier een stukje van hun opvoeding mee.  Het is belangrijk om hierover af te stemmen 
met de ouders.  Zij zijn immers de eerste en voornaamste opvoeders van hun kinderen. Ouders worden zoveel 
mogelijk betrokken bij de werking.  Dit gebeurt op verschillende manieren, zowel formeel als informeel en steeds 
op maat en tempo van de betrokken ouders.  

Krachtgericht kijken: Als het 
regent, zoek dan regenbogen, als 
het donker is zoek dan sterren 
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Het samenzijn van verschillende gezinnen in de opvang bij het spelen met kinderen, het eten geven, de 
zorgmomenten zorgen vaak voor een sterke impliciete uitwisseling van ideeën en opvoedingsstijl. 

De Egeltjes doet ook dienst als ontmoetingsplaats voor ouders. Door deze uitwisseling, vaak over heel alledaagse 
dingen, ervaren ouders dat ze niet alleen staan met hun vragen of onzekerheden en kunnen ze leren van elkaar.  
Om hiervoor de juiste sfeer te creëren maken we werk van zowel informele ontmoetingsmomenten (babbeltje bij 
een koffie voor of na de opvang) als specifieke activiteiten voor ouders (oudervergaderingen, oudernamiddag, 
uitstappen, …) 

Opvoeden is niet altijd een makkelijke taak.  Zeker de opvoeding van een kind met extra zorgbehoeften brengt soms 
heel wat vragen met zich mee. Het uitgangspunt bij De Egeltjes is dat alle ouders kampen met opvoedingsvragen.  
Niet iedereen vindt echter gemakkelijk een plaats om ze te stellen en voor sommigen is de drempel te hoog om hun 
vragen op tafel te leggen.  Open praten over opvoedingsproblemen in het eigen gezin doe je immers niet zomaar of 
met iedereen.  Het vereist een wederzijdse band die geleidelijk wordt opgebouwd.   

Bij De Egeltjes laten we alle ouders de ruimte om zelf het tempo en de reikwijdte van de ondersteuning te bepalen.  
Bij het brengen en halen kan hier even tijd voor worden gemaakt, maar ouders zijn ook steeds welkom tijdens de 
opvanguren om samen met de kinderen bezig te zijn.  Als het nodig is om in alle rust stil te staan bij een 
opvoedingsvraagstuk kan hier ook tijd voor worden vrijgemaakt buiten de opvanguren. 

Er wordt steeds met de ouders gecommuniceerd over eventuele bezorgdheden of signalen die we opvangen van de 
kinderen.  De geboden ondersteuning is steeds een ‘samen zoeken’.  We pretenderen niet de waarheid in pacht te 
hebben als het aankomt op opvoeden, maar kunnen wel een aantal handvaten aanreiken die het proberen waard 
zijn. De Ziko-vo is hierbij een belangrijk instrument.  Regelmatig worden alle observaties over de ontwikkeling van 
de kinderen samengebracht en vervolgens besproken met de ouders.    



22    Jaarverslag De Egeltjes 2017 - 2018 

  



Jaarverslag De Egeltjes 2017 – 2018    23   

Wanneer bijkomende ondersteuning nodig is, maken we werk van een warme doorverwijzing.  We gaan samen met 
het gezin op zoek naar een geschikte ondersteuningsvorm.  Hiervoor werkt De Egeltjes permanent aan de uitbouw 
van een degelijk netwerk.   Indien nodig of gewenst vergezelt iemand van De Egeltjes het gezin bij de eerste 
kennismaking met een nieuwe dienst of organisatie. 
 

Een plek voor ouders 

De Egeltjes wil er zijn voor de ouders, daarom maken we tijd vrij voor hen.  De ouders zijn geen extraatje in onze 
werking, ze zijn een basisingrediënt.  Voor de uitbouw van onze ouderwerking hebben we ons gebaseerd op het 
concept van de crèche parentale of oudercrèche.  

Naast de dagelijkse gesprekjes over de grote successen en kleine zorgen bieden we een brede ouderwerking aan. 
We zorgen voor een ruim aanbod zodat elke ouder wel iets vindt waar hij bij kan aansluiten. We organiseren 
gezinsuitstappen, gezinsactiviteiten in de opvang, culturele uitstappen, vormingen, een nieuwjaarsreceptie en ons 
gezinsfestival Goe Gezin’d. We vragen ouders om te komen helpen bij bepaalde activiteiten en ouders kunnen ook 
buiten deze vaste momenten in de opvang mee komen helpen.  

We houden regelmatig oudervergaderingen waardoor we ouders ook betrekken in het bestuurshoofdstuk van onze 
werking. Er wordt gesproken over opvang gerelateerde thema’s, opvoedingsthema’s en maken  afspraken over de 
dagelijkse werking. Op die manier geven we ouders inkijk en inspraak in onze werking.  

De Koala-werking laat ons nu ook toe nog andere ouders met hun kinderen te bereiken en met hen een band op te 
bouwen in een heel laagdrempelige en veilige omgeving. Ouders komen samen spelen met hun kinderen.  Er is 
ruimte voor gesprek, maar gewoon ‘er zijn’ kan ook. 
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Inclusieve en flexibele opvang 

Het streven naar inclusie botst in onze samenleving vaak op terughoudendheid.  Velen staan achter het principe, 
maar eens het dichterbij komt blijkt het moeilijk om dit in te passen in de reeds bestaande systemen en gewoontes 
of komt de angst opzetten dat men niet degelijk is voorbereid of opgeleid om de uitdaging aan te gaan.  Echt werken 
aan inclusie houdt de bereidheid in om eigen gewoontes en systemen in vraag te stellen.  Het houdt in dat je bereid 
bent te springen om al doende te leren zwemen. 

Bij De Egeltjes zit een zeer grote mate van flexibiliteit ingebouwd in de werking.  Dat uit zich op volgende vlakken: 

- Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan alle opvangvragen wordt er dagelijks gepuzzeld met de 
bezetting. We komen vaak snel wisselende werk- en familiale situaties tegen. 

- Er is geen wachtlijst bij De Egeltjes.  We spelen met onze planning zeer kort op de bal. 
- Indien dit nodig is kunnen we afwijken van onze openingsuren voor bepaalde kinderen.  Vaak gaat het om 

ouders die er even tussenuit moeten, maar niet kunnen rekenen op een netwerk of een oppas (vaak vanwege 
de problematiek van de kinderen).  Voor hen wordt, in samenspraak, avond- en/of weekendopvang voorzien. 

- De Egeltjes fungeert als crisisopvang voor de gezinnen die er komen.  Bij een acute crisis kunnen de kinderen 
in eerste instantie bij ons terecht, in een voor hen vertrouwde omgeving. Dit gebeurt uiteraard steeds in 
nauw overleg met de ouders en andere betrokken diensten. Als de rust is weergekeerd kunnen de kinderen 
terug naar huis.  Als de crisis blijft aanslepen wordt een andere oplossing gezocht. 

- Niet bij elke specifieke zorgvraag hebben we alle know-how in huis.  Toch krijgt elk gezin een principiële ja.  
Vandaar wordt verder gekeken welke bijkomende kennis of capaciteiten vereist zijn om op de vraag in te 
gaan.  Op die basis wordt bijkomend overleg of vorming georganiseerd. 

- Extern overleg is vaak heel zinvol, zowel voor individuele begeleidingen als op organisatieniveau.  Om 
hieraan deel te kunnen nemen, puzzelen de vaste krachten met hun werkuren. 
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Co-creatief, innovatief en competent  

Het team van De Egeltjes kent geen hiërarchie. Alle belangrijke beslissingen worden samen genomen.  De 
ingrediënten om dat waar te maken zijn vertrouwen, openheid, wederkerigheid en gelijkwaardigheid.  Een sterke 
visie, een permanente dialoog en een daadkrachtige werking met veel enthousiasme zijn het resultaat. 

Er wordt gewerkt met werkgroepen die ieder een deelaspect van de werking voor zich nemen. Deze zijn verdeeld 
naargelang de passies en vaardigheden van de medewerkers. Het gaat om: dagelijkse werking, beleidswerk, 
pedagogisch beleid, ouder- en buurtwerking, evenementen, medewerkers en financiën. 

Maar die co-creatie ontstaat niet enkel binnen het team.  Ook met vrijwilligers, stagiairs en sympathisanten wordt 
gezocht naar hoe ze hun talenten kunnen aanwenden voor De Egeltjes.  Dit levert vaak frisse, innovatieve ideeën 
op. 

We hechten veel belang aan een sterk team met een grote draagkracht en aanvullende competenties.  Alle 
medewerkers hebben een diploma op bachelor- of masterniveau. Daarnaast wordt er sterk geïnvesteerd in 
bijkomende vormingen, zowel buitenshuis als via ondersteuning van diverse organisaties.  

Een sterk team is geen optelsom van individuele vaardigheden. Door een formele supervisie en informele 
intervisiemomenten wordt samen gezocht naar de juiste aanpak, wordt er afgestemd en is er ruimte om te 
ventileren.  Zo wordt ten allen tijde ook de goede werksfeer bewaakt.  Er wordt dan ook steeds gezocht naar 
manieren om voldoende ‘kindvrije tijd’ te garanderen om dit waar te maken. 
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Samenwerken 

Kinderen hebben alle baat bij een coherente aanpak vanuit de verschillende opvoedingsmilieus waarin ze terecht 
komen. De Egeltjes zoekt actief naar samenwerking met andere diensten, organisaties en mensen. 

Enerzijds gebeurt dit op het niveau van de individuele kinderen.  Zo kunnen er afspraken worden gemaakt met 
kleuterleidsters, thuisbegeleiding, consulenten, enz.  Dit gebeurt steeds in duidelijke samenspraak met de ouders. 
Anderzijds werken we actief aan een uitgebreid netwerk binnen kinderopvang, onderwijs en welzijn.  Zo verhogen 
we de toegankelijkheid en kan er op een doordachte manier worden doorverwezen. Maar ook op vlak van vorming, 
ervaringsuitwisseling, projecten en dergelijke zijn samenwerkingsverbanden mogelijk. 

De Egeltjes zetelt in de stuurgroep van het Huis van het Kind Sint-Truiden.  Dit is een samenwerkingsverband tussen 
alle diensten die werken rond opvoeding en preventieve gezinsondersteuning.   

Binnen dit Huis van het Kind kwam ook de Koala-samenwerking tot stand tussen armoedevereniging Onder Ons, In-
Z (sociale diensteneconomie) en De Egeltjes. Bij Onder Ons en De Egeltjes is een halftijds medewerker tewerkgesteld 
die samen met de brugfiguren van In-Z één team vormen. 

Met de kleuterschool ’t Molenhofje, die grenst aan De Egeltjes hebben we een speciale samenwerking.  Heel wat 
egeltjes gaan er naar school. Zo kunnen we kinderen vlot buitenschools opvangen of kunnen kinderen in het begin 
slechts deeltijds naar school gaan om de overgang te verzachten.  Door veel overleg met de kleuterleidsters kan er 
continuïteit in de aanpak worden geboden. We kunnen terecht op het schoolterrein in de vakanties en buiten de 
schooluren en konden we er gratis gebruik van maken voor het festival Goe Gezin’d. 

Via het OCMW kunnen we rekenen op een logistieke medewerker die door hen wordt betaald via het systeem van 
artikel 60.  
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Beleidswerk 

Bij De Egeltjes krijgen we een unieke en intensieve inkijk in de gezinnen die bij ons terecht kunnen.  Vaak gaat het 
om gezinnen in een moeilijke situatie en dit om verschillende redenen.  Soms gaat het om heel individuele 
problemen, soms vormen maatschappelijke mechanismen de grondslag. 

Vanuit ons basiswerk willen we mensen, organisaties en overheden informeren en sensibiliseren.  Het is immers niet 
altijd een evidente zaak om een goed zicht te krijgen op de dagelijkse realiteit van deze gezinnen.  Met gerichte 
informatie willen we constructief bijdragen aan een meer begripvolle samenleving en een beleid dat gezinnen in 
dergelijke situaties op een goede manier kan ondersteunen.  Zo kunnen we ons ook inzetten voor egeltjes die niet 
bij ons worden opgevangen! 

We nemen dan ook actief deel binnen het huis van het kind (lid van de stuurgroep) en het lokaal overleg 
kinderopvang met doordachte standpunten.  Daarnaast leveren we onze bijdrage op diverse studiedagen en 
vormingen. 
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Wie is wie? 

Het team 

De Egeltjes kan maar De Egeltjes zijn dankzij een krachtig en gemotiveerd team met een gedragen visie en veel 
goesting. Daardoor kan de werking principieel “JA” zeggen op alle uitdagingen, aanvragen en mogelijkheden op haar 
weg. De positieve energie van een krachtig verhaal gedragen door gepassioneerde mensen laat toe dat De Egeltjes 
haar weg vindt. 

Annelies America is mama en pleegmama. Ze studeerde orthopedagogie. Ze deed veel 
ervaring en kennis op als praktijklector aan de KHLim, maar haar engagement om met 
kwetsbare gezinnen en kinderen te werken bracht haar bij De Egeltjes. Annelies heeft een eigen 
praktijk voor psychologische ondersteuning, STERREkijker. Annelies is lid van de werkgroepen 
personeel en evenementen. AnneliesA@egeltjes.be 

 

 

Annelies Wiame  is mama van twee kapoenen en werkt sinds 2013 bij De Egeltjes.  Ze 
is maatschappelijk werker en orthopedagoge van opleiding en deed voordien al veel 
ervaring op in het werken met opvoedingsvragen van gezinnen. Haar passie voor 
opvoeding, liefde voor muziek en nuchtere kijk deelt ze elke dag met collega’s, kinderen 
en ouders. Annelies is lid van de werkgroepen: Ouders en buurt, Beleid en dagelijkse 
werking. Ze is ook lid van de Raad van Bestuur en pedagogisch medewerkster van Koala. 
AnneliesW@egeltjes.be 
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Diane is mama van 2 kinderen en nana van 3 kleindochters. Ze is onze wijze uil met meer dan 
dertig jaar ervaring in de bijzondere jeugdzorg, een opleiding in het systeemdenken en een 
groot hart voor kinderen en hun gezin. Dit maakt haar de ideale persoon om De Egeltjes te 
ondersteunen op pedagogisch vlak.  Diane begeleidt de maandelijkse supervisiemomenten. 

 

Elisa is een jonge en gemotiveerde othopedagoge met een 
postgraduaat rond autisme.  Ze put een grote ervaring uit haar werk bij een scoutsgroep 
voor kinderen met en zonder handicap.  Zo leerde ze de meerwaarde van de rijke diversiteit 
onder kinderen kennen. Ze was zeer enthousiast toen ze De Egeltjes ontdekte. Elisa heeft 
een zacht maar uitbundig karakter. Ze startte als vrijwilligster bij De Egeltjes, maar kon 
sinds 2015 vast aan de slag. In november 2018 zette ze even een stapje terug, tijd voor 
een nieuw avontuur: Elisa ging in zwangerschapsverlof. Eind 2019 komt ze het team weer 
versterken. Elisa@egeltjes.be 

 

Emilie begon als vrijwilligster bij De Egeltjes en was meteen helemaal verkocht.  Ze 
smeet zich mee op de organisatie van het festival Goe Gezin’d en een maand later was 
ze meteen bereid om het team te vervoegen.  Emilie studeerde pedagogische 
wetenschappen aan de KULeuven. Sinds kort heeft ze, samen met Annelies America, een 
eigen praktijk, STERREkijker. Emilie is lid van de werkgroepen: dagelijkse werking, 
pedagogisch beleid en ouder- en buurtwerking. Sinds maart 2018 bouwt Emilie met veel 
goesting en energie mee aan de Koala-werking. Emilie@egeltjes.be 
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Ezgi kwam als stagiaire terecht bij De Egeltjes, in 2017 – 2018 deed ze haar derdejaars stage 
voor orthopedagogie bij ons. Als ervaringsdeskundige in diversiteit, door haar Turkse 
achtergrond, vond Ezgi hier haar plekje. Ze houdt van de open en warme sfeer waar kinderen 
samen spelen en groeien, waar diversiteit centraal staat en als meerwaarde geapprecieerd 
wordt, iets wat ze miste toen zij zo jong was. Ook de diversiteit en rijkheid in het team wist 
haar te boeien, de gedragen visie en diverse begeleidingshoudingen van de collega’s waren 
een verrijking voor Ezgi. Loslaten na haar stage was dan ook nog geen optie. Ezgi kwam 
terug als jobstudente in de zomer van 2017 en nam daarna met veel enthousiasme de 
vervanging van Elisa op sinds november 2018. Ezgi is lid van de werkgroepen: medewerkers, 
pedagogisch beleid en evenementen. Ezgi@egeltjes.be 

 

Jasmien is de bezielster van De Egeltjes.  Ze is zelf mama van drie jonge meisjes. 
De Egeltjes is haar vierde kindje, een goed opgeborgen droom die op een dag het 
licht mocht zien en nu gedeeld en gedragen wordt door zoveel warme mensen. Vanuit 
een enorme goesting om kinderen een goede start in het leven te geven, het geloof 
dat alle ouders recht hebben op een warm en ondersteunend netwerk en het geloof 
in de meerwaarde van diversiteit, studeerde ze pedagogische wetenschappen en 
antropologie. Ze werkte eerst als kinder- en gezinsbegeleidster in verschillende 
settings in het welzijnsveld.  Deze ervaring zette haar op het spoor van een hiaat in 
het welzijnsaanbod.  En zo werd De Egeltjes geboren. Jasmien is lid van de 
werkgroepen: dagelijkse werking, pedagogisch beleid, ouder- en buurtwerking, 
personeel en financieel beheer. Jasmien@egeltjes.be 
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Thomas is papa, klimpaal en ridder van drie jonge dochters en de man van Jasmien. Samen 
stonden ze aan de wieg van De Egeltjes. Thomas ondersteunde van bij het begin De Egeltjes 
in het uitbouwen van de organisatie en het beleidswerk. Zowel zijn studies politieke 
wetenschappen en intercultureel management als zijn ervaring bij een armoedevereniging 
geven hiervoor de nodige input. Maar het is bovenal zijn geloof in de meerwaarde van 
diversiteit en de kracht van interculturele uitwisseling die hem drijft om naast zijn werk als 
noord-zuid-ambtenaar zich blijvend in te zetten voor de werking. Sinds september 2018 
werkt Thomas bij De Egeltjes, zowel in het uitbouwen van de organisatie als in de groep. 
Thomas is lid van de werkgroepen: beleid, evenementen, personeel en financieel beheer. 
Thomas@egeltjes.be 

 

Tine begon in 2015 als vrijwilliger bij de Egeltjes en verloor er toen al een beetje 
haar hart. Sinds januari 2018 combineert ze haar job bij Broederlijk Delen met de 
Egeltjes en staat ze iedere week op vrijdag in de opvang. Met veel goesting kijkt ze 
uit naar de zomer van 2019, want dan komt ze voltijds het team versterken. Tine 
studeerde pedagogische wetenschappen aan de KULeuven en volgde erna een 
Banaba Internationale samenwerking Noord-Zuid. Bij de Egeltjes kwam ze een 
beetje 'thuis' en vond ze de ideale plek voor haar engagement om te werken met 
kinderen en gezinnen en een stukje mee te bouwen aan een diverse samenleving 
waar iedereen zijn weg vindt. Tine is lid van de werkgroep pedagogisch beleid. 
Tine@egeltjes.be 
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Anita en Gurpreet versterkten ons team in 2018 binnen het KOALA project. Vanuit hun 
eigen levenservaring helpen ze ons mee om de brug te maken naar kwetsbare gezinnen.  

Anita is mama en oma, met veel energie helpt ze mee in de opvang, zorgt ze voor een 
warm welkom op de activiteiten en denkt ze mee na over de toekomst van het project.  

Gurpreet is mama van twee (bijna) tieners. Vanuit haar ervaring met Brede School weet ze 
goed hoe ze ouders kan motiveren. Met een warm hart, veel volharding en geduld slaagt 
ze er in om gezinnen te bereiken. Gurpreet denkt ook mee na hoe we onze flyers begrijpbaar 
kunnen maken voor anderstalige gezinnen.   

Gurpreet: 0473 76 32 75, Anita: 0484 77 25 83. 

Sabrina nam eind 2016 de logistieke ondersteuning van Sophie over. Ze is zelf mama van één 
zoontje, Cristiano. Ze kwam bij De Egeltjes werken via het OCMW. Sabrina wil zich nu vooral 
toeleggen op het verkennen van de wereld van de kookkunsten. Voor Sabrina hier kwam 
werken, kenden we haar al als betrokken ouder in de opvang. Ze nam actief deel aan 
uitstappen, vergaderingen en activiteiten. 

 

Kathleen kwam in augustus 2018 het team versterken als logistieke kracht. Kathleen heeft zelf 2 tienerdochters en 
heeft het koken helemaal in de vingers. In 2018 breidde het receptenboek van De Egeltjes dan ook grondig uit, met 
zoete aardappelfrietjes, moussaka, nasi goreng, … en werden de kinderen al eens vaker verrast met pannenkoeken 
en cup cakes. Kathleen toverde onze egeltjes ook om tot keukenprinsen en -prinsessen. Begin 2019 namen we al 
weer afscheid van Kathleen. Geïnspireerd en vol ervaring begint ze aan een groot avontuur, haar eigen 
kinderopvang: Hakuna Matata.   
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In 2017 en 2018 veranderde ook de besluitvorming bij De Egeltjes grondig. De VZW-structuur werd aangegrepen 
om een brede algemene vergadering uit te bouwen en een performante raad van bestuur. 

De raad van bestuur 

De raad van bestuur bestond tot eind 2018 vooral uit leden van het team. Om ervoor te zorgen dat zij konden 
terugplooien op hun basiswerk en om de uitdagingen van de komende jaren beter te kunnen aangaan, werden 
andere mensen gezocht met een specifieke expertise en vooral een groot hart voor De Egeltjes. Het team is uiteraard 
nog steeds vertegenwoordigd. 

 Voorzitter: Sonja Willems is managing director van Janssen farmaceutica Benelux. Zij kwam in contact 
met De Egeltjes via de social grow sessie die Janssen mee organiseerde en waar De Egeltjes aan deelnam. 

 Secretaris: Thomas Peeters is deel van het team en neemt een deel van het beleidswerk op zich. 
 Penningmeester: Steven Jarych is ingenieur en kijkt met een berekende blik naar de werking.  Hij volgt de 

financiën, de verbouwing en de ICT op. 
 Liesbeth Vanherck is pedagoge en vrijwilliger van het eerste uur. Haar expertise als zorgleerkracht in het 

onderwijs geeft een frisse blik op de pedagogische visie. 
 Anneleen Ronsmans brengt haar ervaring bij de Wroeter binnen. Dit sociale economie-initiatief legde een 

soortgelijke weg af in het zoeken naar samenwerkingsverbanden en het uitbouwen van een netwerk. 
 Kris Selis is directrice van Het Momentum, de eerste geluksschool in Vlaanderen. Vanuit het onderwijs 

brengt zij het credo ‘it takes a village to raise a child’ in praktijk. 

Algemene vergadering 

De algemene vergadering bestaat uit een diversiteit van 27 geëngageerde mensen. Het gaat om ouders, vrijwilligers, 
leden van het team en vertegenwoordigers van partnerorganisaties die financieren of waar we mee samenwerken. 
Op die manier bewaken we alle nodige evenwichten in de besluitvorming. 
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Ons nestje 

Ligging en infrastructuur zijn belangrijk om een bereikbare en kwaliteitsvolle opvang aan te bieden.  We maakten 
daartoe volgende keuzes: 

Ligging 

De Egeltjes bevindt zich in de wijk Sint-Pieter.  De Egeltjes ligt op 5 minuten wandelen van het stadscentrum op het 
einde van een doodlopende straat.  Het is een rustige locatie met weinig verkeer.  Naast de Egeltjes ligt kleuterschool 
’t Molenhofje wat voor een vruchtbaar samenspel zorgt en heel handig blijkt voor veel ouders.  De school heeft 
bovendien een groot terrein waar De Egeltjes gebruik van kan maken buiten de schooluren. 

Buitenspeelruimte 

In de tuin is er vooral veel ruimte om je uit te leven. Op het grasveld kunnen de kinderen lopen, springen en rijden 
met de vele auto’s en tractors.  Kinderen kunnen rustig zitten en spelen op de speelmat of net lekker actief klimmen 
in de wilgenhut en door de wilgentunnel rennen. De tuin werd zo natuurlijk mogelijk ingericht.  Bloemen en struiken 
trekken bijtjes, vlinders en vogels aan. 

Er is een speelhuisje met een glijbaan, een schommel, een zandbak en een steentjesbak. In de zomer wordt er af 
en toe een plonsbadje buiten gezet. Twee picknicktafels maken het mogelijk om buiten te eten bij goed weer. 

In Haspengouw mogen fruitbomen en bessenstruiken niet ontbreken. Appels, peren, pruimen, perziken, rode 
bessen, witte bessen, stekelbessen, blauwe bessen en aardbeien behoren tot ons assortiment. 
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Binnenspeelruimte 

De opvangruimte van De Egeltjes is zo ingericht dat ze gemakkelijk kan worden aangepast aan de noden van de 
groep. Zijn er veel baby’s dan wordt het park geïnstalleerd, voor grotere kinderen wordt dan weer meer ruimte 
vrijgemaakt om te fietsen of met de bal te gooien.  Eén hoek is afwisselend een winkel, een keuken, een podium of 
…  Zo blijven de kinderen geboeid aan het spelen. 

Verder is er een zeer ruime variatie in het spelaanbod.  Er zijn puzzels, sorteer- en stapelspelletjes, bouwspeelgoed, 
poppen, allerhande knutselmateriaal, loopfietsen, enz. Hierbij wordt rekening gehouden met een goed evenwicht 
tussen alle ontwikkelingsdomeinen. 

 

Slaapkamers 

Er zijn twee grote slaapkamers en één kleine slaapkamer, waar telkens meestal twee, maximum drie kinderen 
slapen.  Zo kunnen de kinderen rustiger slapen, is er minder kans dat ze elkaar wakker maken. Indien nodig kunnen 
we ook de kinderkamer van het inwonende gezin gebruiken. Kinderen onder de zes maanden slapen in een bedje in 
de opvangruimte. 
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Praktisch 

Contact 

Tijdens de openingsuren kan iedereen gewoon langskomen.  De namiddag is meestal een rustiger moment zodat er 
wat meer tijd is om mensen te woord te staan.  Meer tijd nodig? Maak dan best een afspraak.  De Egeltjes is 
telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren. Emailadressen van de teamleden vind je in het hoofdstuk ‘Wie is 
Wie’. 

Adres: Slagmolenstraat 68  gsm: 0487/90 67 67 
3800 Sint-Truiden  e-mail: info@egeltjes.be 
     Website: www.egeltjes.be 

OPGELET! De Egeltjes gaat verhuizen in 2020. Dan kan je ons 
vinden op de Kwadensteenweg 75, op 200 meter van onze 
huidige locatie. 

Openingsuren 

Kinderen kunnen bij De Egeltjes terecht  elke werkdag van 7u15 tot 
18u15.  In onderling overleg met de ouders is flexibele opvang 
mogelijk.   

Prijs 

Bij De Egeltjes betalen ouders volgens hun inkomen. De berekening hiervan gebeurt door Kind en Gezin. 
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Uit het leven gegrepen 

Bij De Egeltjes wonen veel verhalen, stuk voor stuk van kleine mensjes op zoek naar hun plekje in de samenleving.  
Bij De Egeltjes zoeken we met hen mee. Dit doen we natuurlijk samen met hun ouders. In deze editie vertellen we 
jullie graag de weg die we gaan met ouders. 

De mama van Tanveer aan het woord 

De mama van Tanveer staat op een dag bij ons voor de deur.  Ze zoekt opvang 
voor haar zoon, 1,5 jaar, omdat ze de lessen inburgering en Nederlandse les gaat 
volgen. Tijdens het intake gesprek wordt het duidelijk dat de communicatie met 
mama een uitdaging zal zijn. Haar moedertaal is Punjabi, daarnaast spreekt en 
verstaat ze een beetje Engels en een heel klein beetje Nederlands. Wanneer ze 
haar zoon brengt heeft ze niet zo veel tijd, maar wanneer ze hem ’s middags weer 
komt halen vertelt ze ons graag dingen over hem en over zichzelf. In een Engels-
Nederlandse mix van woorden, niet echt zinnen, veel herhaling van hetzelfde, 

aangevuld met foto’s van haar kant en gebaren van onze kant maken we dagelijks tijd om te luisteren naar haar. 
Wanneer ze vertrekt hebben we vaak het gevoel dat we haar niet goed hebben begrepen. Toch blijft ze ons elke dag 
dingen vertellen en blijven wij elke dag tijd maken om naar haar te luisteren. Door met de collega’s te bekijken wie 
dat wat heeft verstaan komen we vaak toch tot een duidelijke vraag of verhaal.  We helpen haar met een opdracht 
voor school en onze brugfiguur, die ook Punjabi spreekt, helpt om soms om wat duidelijkheid te krijgen in de 
verhalen en vragen van mama.  

Na enkele maanden gaat het gezin voor 2 maanden naar India. Nadien hebben ze geen opvang meer nodig omdat 
mama dan Nederlandse les gaat volgen in avondschool. De laatste dag komt mama naar ons met een brief die ze 
niet begrijpt. We proberen haar uit te leggen waar het over gaat. Ze zegt dat ze nog wel eens langs zal komen als 
ze nog brieven heeft die ze niet begrijpt. De weken nadien hebben we het onder de collega’s nog regelmatig over 

“Met foto’s van haar kant 
en gebaren van onze kant 

maken we dagelijks tijd 
om te luisteren naar haar” 
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deze mama. Waarom bleef ze zo vaak dingen vertellen? Omdat ze zich niet begrepen voelde en toch wou dat we 
haar begrepen of omdat ze net wel het gevoel had dat we luisterden, dat ze gehoord werd?  
In februari staan mama en papa weer bij ons voor de deur. Ze zijn de dag ervoor terug gekomen uit India. Ze komen 
de factuur betalen die we hadden opgestuurd en hebben ook een brief bij over de inschrijving in de kleuterschool. 
Opnieuw maken we tijd om te luisteren en hen de uitleg te geven over inschrijven in de kleuterschool. We spreken 
af dat wij navragen op de school van hun keuze of ze een afspraak moeten maken om in te schrijven of niet. Helaas 
vergeten we dit te doen.  
Mama had gelukkig goed begrepen dat ze vanaf maart kon inschrijven en belt ons begin maart op. Ze heeft zelf een 
afspraak op school gemaakt om in te schrijven. Wanneer we voorstellen dat er iemand van ons mee kan gaan, gaat 
ze graag op dit aanbod in.  Tijdens de inschrijving blijken we echter niet echt nodig. Gelukkig is haar zoon er bij en 
kunnen we hem wat bezig houden. 
 
 

De mama van Elina aan het woord 

Ik ken de mensen van De Egeltjes al 7 jaar. Ze zijn heel lieve mensen, mijn 3 
kinderen waren allemaal bij De Egeltjes. Ik was daar zelf vrijwilliger. Ik wil 
Jasmien, Annelies, Emilie, Elisa, Tine en Thomas bedanken voor het opvoeden 
van mijn kinderen. Mensen in deze kinderopvang zijn erg open en de 
belangrijkste eigenschap is eerlijkheid. 

  

“De belangrijkste 
eigenschap is eerlijkheid” 
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Liam en Noah: De Egeltjes aan het woord 
 
Het gezin van Liam en Noah is ondertussen een vaste waarde bij De Egeltjes. We maken kennis met de jongens en 
hun ouders op het moment dat ze nog maar 6 maanden oud zijn. 

Liam en Noah zijn een tweeling. Hun mama had een zware zwangerschap, en bevalt uiteindelijk van de jongens na 
nog maar 26 weken zwangerschap. Dit maakt dat Liam na 5 maanden couveuse het ziekenhuis mag verlaten, en 
zijn broer Noah na 6 maanden. Op dit moment zijn er nog erg veel zorgen rond Liam en Noah. Hun ontwikkeling 
loopt zeer vertraagd. Ze zijn nog erg klein en kwetsbaar. Noah moet speciale beugels dragen om zijn beentjes juist 
te laten groeien.  

Bovenop de fysieke zorgen rond de jongens, zijn ze beide 
emotioneel uit balans. Ze krijgen het snel moeilijk, of hebben 
woedebuien als er iets niet gaat zoals ze het willen. Dit maakt dat 
mama en papa het vaak moeilijk hebben. Ze zijn beiden ook nog 
erg jong. Mama was 18 toen ze de Liam en Noah kreeg. 

In het begin dat Liam en Noah naar De Egeltjes kwamen, moesten 
we mama en papa er vaak aan herinneren wanneer ze een afspraak 
hadden, of helpen denken aan de rekening van de kinesist of...  

We zagen ouders met veel vragen, die hun weg zochten samen met hun zonen. Geleidelijk aan lukt het mama en 
papa om werk te vinden, en een routine te vinden die voor hen werkt. De jongens veranderen ook met ouder 
worden. Dankzij de inzet van mama en papa en de ondersteuning bij De Egeltjes overtreffen ze iedereens 
verwachtingen. Ze benen hun leeftijdsgenootjes bij, en kunnen puzzels maken als de beste. Ook mama en papa 
leggen een heel groeiproces af. Ze durven vragen te stellen aan De Egeltjes wanneer iets moeilijk gaat, en nemen 
de tips die ze krijgen mee naar huis.  

Ondertussen zijn Liam en Noah 5 jaar. Ze zitten in de derde kleuterklas. Hier doen ze het erg goed. Ze komen enkel 
nog af en toe naschools naar De Egeltjes. Het zijn de kwajongens van de groep. Mama en Papa doen het ook erg 

“Dankzij de inzet van mama en papa en 
de ondersteuning bij De Egeltjes benen 

Liam en Noah hun leeftijdsgenootjes bij.  
Ze kunnen puzzels maken als de beste” 



44    Jaarverslag De Egeltjes 2017 - 2018 

goed. Ze blijven betrokken naar de opvang en laten dit merken door zich in te zetten voor onze benefiet 
evenementen. Zo heeft Papa al samen met ons chocomelk verkocht, en pannenkoeken gebakken.  

Binnenkort gaan Liam en Noah naar de lagere school. Dit wil zeggen dat we hen veel minder zullen zien. We gaan 
hen zeker missen. Maar hebben er alle vertrouwen in, dat zij, samen met mama en papa nog veel zullen groeien en 
een mooie toekomst tegemoet gaan.  

De ouders van Liam en Noah aan het woord 
 

Egeltjes   Wat een geweldige speciale crèche! 
 
Een crèche die speciaal is voor kindjes met een beperking of achterstand, zo zijn er niet veel in Sint-Truiden. 
Mijn kindjes hebben hier van alles geleerd; hun eerste keer kruipen, stappen, lopen, hun eerste woorden. 
Ongelooflijk, nooit gedacht dat ze dat daar allemaal gingen leren!  
 
Eén voor één topmensen die iedere dag informeren wat of hoe ze het gedaan 
hebben die dag, onze Lennert en Roel zijn zo open gebloeid sinds ze kunnen 
babbelen bij de Egeltjes. Zij kunnen alles vertellen; dit is leuk of niet. Als er 
moeilijke momenten waren bij de kindjes dan hielpen de Egeltjes ons altijd. 
Kijk, probeer het eens zo te doen in plaats van zo en die voorbeelden hielpen 
altijd goed, want het is altijd gelukt, daardoor konden we beter 
communiceren met de kindjes. 
 
Je zult de mensen van de Egeltjes nooit slecht gezind zien rondlopen, zijn altijd speels bezig met de kindjes als je 
hun ‘s middags of ‘s avonds gaat halen. Dan hebben ze een meegroeimannetje en zo konden we ons focussen. Dit 
lukt al super goed en dit lukt beetje minder goed. Dan staken we ook veel tijd in de dingen die minder goed gingen 
voor binnen een paar maanden ook goed op te hebben! 
 
Zo hadden wij al een paar keer samen gezeten en zo kon je goed mee kijken hoe ze groter en groter werden! 

“De voorbeelden van De Egeltjes 
hielpen altijd goed.  Daardoor 
konden we beter communiceren 
met de kindjes.” 
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Mama van Joren: De Egeltjes aan het woord 
 
Nathalie leren we kennen in 2017. Het OCJ stelt de vraag voor opvang voor haar zoon Joren, dan nog geen jaar 
oud.  Nathalie is op dat moment 17 jaar en woont alleen met haar zoon. De eerste crisis doet zich voor wanneer 
Nathalie haar huurcontract wordt stop gezet door de huurbaas en ze niet tijdig iets anders vindt. De periode die hier 
op volgt is heel turbulent. Nathalie en Joren gaan bij haar ouders wonen. We maken ons zorgen om de hygiëne en 
de voeding en bespreken dit ook met haar. Regelmatig is het conflict met haar ouders, of de vrienden waar ze bij 
woont, te groot en staat ze op straat.  

In die periodes vangen we haar zoontje ook ’s nachts en in het weekend op. Nathalie komt dit altijd zelf vragen, op 
deze manier zorgt ze dat Joren steeds bij vertrouwde mensen kan zijn. Op die momenten draait Joren mee in het 
gezin van Jasmien wat een beetje zijn tweede thuis wordt. Het lukt Nathalie vaak niet om hem op de afgesproken 
momenten te komen halen.  In sommige periodes wanneer Joren bij De Egeltjes verblijft is het contact met Nathalie 
heel beperkt. Regelmatig maken we ons veel zorgen en trekken we aan de alarmbel bij het OCJ. Wanneer de 
consulent van zich laat horen schiet Nathalie in actie en zien we dat afspraken beter lopen.  Haar woonsituatie blijft 
haar grootste probleem. Vaak zegt ze dat ze gewoon haar eigen plekje weer nodig heeft en dat alles dan weer beter 
zal gaan. Eerlijk, daar hadden we zelf weinig geloof in. Toch lukt het Nathalie om vertrouwen te krijgen in haar 
maatschappelijk werkster van het OCMW en samen slagen ze er in om alles in orde te brengen voor een sociale 
woning. De inspanning loont want niet lang erna krijgt Nathalie een sociale woning toegewezen.  

Veel is sindsdien inderdaad beter beginnen gaan. De verhuis naar haar eigen woning 
ging samen met de schoolstart van Joren. Wat voor ons betekende dat we Joren en 
Nathalie minder en minder zagen. In het beging kwam hij nog tijdens de 
schoolvakanties en op schoolvrije dagen. Nathalie gaf aan dat ze nood had aan 
weekendopvang. Samen met de consulent van het OCJ wordt er afgesproken dat 

“Weer iemand minder in 
mijn leven”, zegt Nathalie. 

“Ja, maar wel omdat je 
het zelf zo goed doet, nu” 
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Joren om de twee weken 1 weekend wordt opgevangen bij De Egeltjes.  Ook bij de start van dit schooljaar zetten 
we deze regeling verder.  

Het afgelopen half jaar heeft Nathalie enorme stappen gezet. Joren gaat zeer regelmatig naar school en tijdens de 
schoolvakanties gaat hij naar de buitenschoolse kinderopvang. Nathalie heeft, gemotiveerd door haar 
maatschappelijk werkster, verschillenden cursussen gevolgd, o.a. opkomen voor jezelf, sollicitatietraining,… en is 
nu bezig met vrijwilligerswerk als voorbereiding op de cursus zorgkundige die ze in september zal starten.  Er is een 
buddy gestart die haar helpt met haar papieren en afspraken.  

Nathalie is een veilige volwassene geworden voor Joren, iemand waar hij op kan vertrouwen dat ze er zal zijn. Ons 
aandeel in hun leven werd steeds kleiner, het laatste weekend dat Joren bij De Egeltjes is opgevangen zit er net op. 
“Weer iemand minder in mijn leven” zei Nathalie. Ja, maar wel omdat je het zelf zo goed doet nu! En we houden 
zeker nog contact.  

De mama van Joren aan het woord 

De Egeltjes is een deeltje familie geworden. Ze hebben me gesteund in alle moeilijke dagen, in het mogelijke dat 
dat kon. Ik ben een jonge moeder. Ik was 17 toen ik een zoontje kreeg. Alles was nieuw voor mij. Ik heb niet altijd 
de slimste keuzes gemaakt. Maar ik probeerde in het belang van mijn zoontje te denken. Daarmee hebben De 
Egeltjes mij super geholpen! Ze zijn altijd heel positief en vrolijk ingesteld.  

De Egeltjes is niet zomaar een opvang voor de kindjes, maar ook een steun en 
toeverlaat voor de ouders. Het voelt meteen alsof je elkaar al jaren kent. Zo zijn De 
Egeltjes voor mij. Een echte familie waar mijn zoontje en ik op kunnen steunen en 
vertrouwen. Ze zijn een stukje van ons gezin geworden! Wij zijn blij dat wij Egeltjes 
zijn! 

“Het voelt meteen alsof 
je elkaar al jaren kent” 
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Overzicht van 2017 en 2018 

De cijfers 
 
Wie bereikten we? 
 

In 2018 vingen we in totaal 49 kinderen op uit 40 gezinnen. Het ging om 20 jongens en 29 meisjes.  Het jongste 
kindje in de opvang was 4 maanden bij de start van de opvang, het oudste kind is 8 jaar.  De meeste kinderen die 
we opvangen zijn tussen 1 en 3 jaar.  Naschools en in de vakanties ligt de leeftijd iets hoger.  Dan worden immers 
ook schoolgaande kinderen opgevangen.  
 

Bij 36 kinderen betrof het een vraag naar langdurige opvang.  Het kan dan gaan om één of meerdere dagen per 
week gedurende een lange periode.  Voor 9 kinderen ging het enkel om opvang tijdens de schoolvakanties. 4 
kinderen hadden voor een korte periode opvang nodig, omwille van de werk- of opleidingssituatie van de ouders of 
als overbrugging naar een opvang dichtbij huis. 
 
Specifieke zorg 
 

De aanmeldingen bij De Egeltjes gebeuren voor een groot deel door de ouders zelf.  Daarnaast melden diverse 
organisaties in de sectoren welzijn, kinderopvang en integratie gezinnen aan (zie grafiek).   
 

42 van de 49 kinderen werden aangemeld met een specifieke vraag.  In zeven gevallen ging het louter om een 
opvangvraag.  Hoewel de specifieke vragen allemaal uniek zijn, kunnen we ze opdelen in vier groepen.  Het gaat 
om vragen naar taalstimulering, ontwikkelingsstimulering bij een achterstand, schoolvoorbereiding of een vraag om 
ondersteuning bij een specifieke gezinssituatie.  Voor heel wat kinderen werd meer dan één nood aangegeven. De 
grafiek hiernaast geeft een overzicht. 
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Voor 5 kinderen is die zorgvraag ook erkend door Kind en Gezin.  Dit wil zeggen dat het gaat om een kind dat 
door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig heeft. De nood aan extra zorg wordt 
bepaald door een probleem met het kind zelf en niet door een probleem in de sociale of familiale situatie van het 
kind. Daarom verschilt dit cijfer ook van de ondersteuningsvragen in de grafiek, daar houden we eveneens rekening 
met de gezinssituatie om te spreken van een bijkomende ondersteuningsnood. Voor kinderen met een erkenning 
van de zorgvraag door Kind en Gezin ontvangen we een extra tegemoetkoming op de dagen dat ze aanwezig zijn. 
In totaal realiseerde we 365 opvangdagen voor deze kinderen, dit komt neer op 15 % van de geleverde 
opvangprestaties bij De Egeltjes. 
 
 
Thuistaal 
 
De Egeltjes ontvangt en ondersteunt heel wat anderstalige kinderen. 
Een stimulerende taalomgeving voor Nederlands, naast hun 
moedertaal is een meerwaarde voor deze kinderen en helpt hen op 
weg naar een vlotte schoolloopbaan. De Egeltjes zet dan ook in op het 
bereiken en ondersteunen van anderstalige kinderen. Van de 49 
kinderen spreken 22 kinderen Nederlands als moedertaal, 24 kinderen 
hebben een niet-Nederlandse thuistaal en 3 kinderen worden tweetalig 
opgevoed. Met tweetalig bedoelen we hier Nederlands en niet-
Nederlands.  
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Financiële bijdragen ouders 

De bijdragen die de ouders betalen voor de opvang van hun kind reflecteert hun financiële mogelijkheden.  De 
bijdragen worden immers berekend op basis van het inkomen.   

Voor 10 van de 49 kinderen werd het sociaal tarief betaald van 1,62 euro per dag. 2 kinderen kregen een ander 
individueel verminderd tarief toegekend.  Voor 26 kinderen werd de minimumprijs van 5,15 euro betaald. Voor 7 
kinderen werd tussen de 5,15 en 10 euro neergeteld. 3 kinderen betaalden meer dan 10 euro. 10 euro is de grens 
die Kind en Gezin hanteert om te spreken van kansengroepen.  Voor 79% van de kinderen werd de minimumprijs 
of een lager speciaal tarief aangerekend.  

45 kinderen van de 49 kinderen, of 91 procent, kregen een dagprijs onder de 10 euro en behoorden dus tot een 
kansengroep.  Kind en gezin rekent met een gemiddelde opvangprijs van 13,86 euro per dag. 96 % van de kinderen 
bij De Egeltjes heeft een lagere dagprijs. 
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Voorrangsgroepen 

Kind en Gezin zet in op de sociale functie van de kinderopvang. Kinderopvang heeft niet alleen een taak te vervullen 
voor individuele kinderen en gezinnen, maar ook voor de samenleving als geheel (Pedagogisch Raamwerk Kind en 
Gezin, 2016):  

Voor De Egeltjes (omdat we werken met trap 2 en trap 3 subsidies) gelden volgende voorrangsregels die we moeten 
hanteren:  

- trap 2: Minstens 20 % van alle kinderen die op 
jaarbasis opvangen worden, zijn kinderen van 
gezinnen met minstens 2 van de kenmerken: 
werk, alleenstaand, laag inkomen, pleegkind of 
zijn kinderen uit kwetsbare gezinnen.  

- trap 3: Bovenop de te behalen 20% voor trap 2 
moet er minstens 30% van alle kinderen die op 
jaarbasis opvangen worden, kinderen zijn van 
kwetsbare gezinnen.  

De Egeltjes staat ten volle achter deze voorrangsregels 
en wil ze dan ook waarmaken. In 2018 vingen we 49 
kinderen op, 44 kinderen behoorden tot een 
voorranggroep en waren eveneens kinderen uit een 
kwetsbaar gezin. Dit komt neer op 92% van alle 
kinderen die op jaarbasis worden opgevangen. Daarmee 
realiseert De Egeltjes de opgelegde verwachtingen.  
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Openingsdagen, capaciteit, bezettingsgraad 

De Egeltjes was sinds mei 2018 open gedurende 159 dagen.  Vermits de vaste krachten vakantie opnamen in 
verschillende periodes konden we een grote continuïteit bieden.  De werking was enkel gesloten op officiële 
feestdagen en brugdagen, 3 weekdagen voor de teamdag, vormingsdag en de opruim van het gezinsfestival en 
tussen kerst en nieuwjaar. 

Sinds mei 2018 beschikt De Egeltjes over 22 plaatsen. Voorlopig (in 
afwachting van de verbouwing) kunnen we nog niet al deze plekken 
invullen. We werken daarom met 15 plaatsen op dit moment, maar 
hebben de mogelijkheid om even in overtal. Bij meer dan 15 
kinderen wordt de leefruimte van het inwonende gezin gebruikt als 
extra speelruimte.   

159 openingsdagen met een capaciteit van 15 plaatsen geeft een 
totale opvangcapaciteit van 2385 opvangdagen (met een 
capaciteit van 22 plaatsen zou De Egeltjes 3498 opvangdagen 
kunnen bieden). Met 2385 beschikbare opvangdagen vulden we 
2459,6 effectieve opvangdagen in. Dat geeft een 
bezettingspercentage van 103 procent.  We overstegen dus onze 
capaciteit. Dit komt omdat we de berekening van Kind en Gezin 
volgen, zij tellen 60% voor een halve dag. In onze bezettingspuzzel 
kunnen we vaak 2 halftijdse kindjes op 1 dag inplannen en zo een 
hele dag vullen. Door te rekenen met 60% komen we daarmee op 
120% voor één opvangdag met twee halftijdse kindjes. 
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We rekenden daarom ook uit wat onze bezetting zou zijn als we rekenen met 50% voor een halve dag. Dit brengt 
ons bij 2355,5 opvangprestaties, wat een bezetting geeft van 98,7%. Tot slot keken we ook al naar onze capaciteit 
met 22 plaatsen. Met 2459,6 effectieve opvangdagen halen we een bezetting van 70%. We hopen in 2019 – 2020 
al deze plekjes in te kunnen zetten voor de egeltjes op onze weg. 

Vakantieopvang 

Ook dit jaar was de vraag naar vakantieopvang groot.  9 van de 49 kinderen kwamen specifiek voor de 
vakantieopvang, 10 kinderen die tijdens het jaar buitenschools komen, hadden tijdens de vakanties intensiever 
opvang nodig.  Om aan deze grote vraag tegemoet te komen blijven we open tijdens alle schoolvakanties (behalve 
tussen kerst en nieuwjaar en op feestdagen). In de zomer werken we met een jobstudent en vrijwilligers zodat we 
de kwaliteit en intensieve ondersteuning kunnen blijven garanderen voor de kinderen. 

Toch zien we dat de bezetting in de zomer minder hoog ligt dan de andere maanden. Dit komt doordat één van onze 
gezinnen zeer plots midden juli moest verhuizen. Deze kinderen kwamen normaal dagelijks naar de opvang. 
Daarnaast was er ook een gezin met 2 kinderen dat minder regelmatig kon gaan werken dan gehoopt waardoor ook 
deze twee ingeplande plekjes regelmatig open bleven. Vaak konden we andere kinderen blij maken met een 
vrijgekomen plekje. 
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Flexibele opvang en crisisopvang 

Als het nodig is voor ouders en mogelijk voor De Egeltjes kan flexibele opvang aangeboden worden.  Het gaat dan 
om opvang buiten de openingsuren van De Egeltjes.  Dit gebeurt in onderling overleg tussen ouders en begeleiding.  
Voor ouders van kinderen met een extra zorgbehoefte of in een kwetsbare situatie is het vaak moelijker om 
kinderoppas te vinden om er even tussenuit te zijn. Daar is nochtans af en toe nood aan.  Daarnaast bieden we ook 
opvang bij acute crisissen. Het kind blijft dan bij ons tot de crisis is bedwongen en de rust is weergekeerd of tot er 
een andere oplossing gevonden is. Zo kunnen kinderen in die moeilijke periode terecht op een vertrouwde plek bij 
vertrouwde mensen en kunnen we crisisplaatsingen vermijden. 

In 2018 (sinds mei) werden er 157 flexibele opvangprestaties 
geleverd. Het ging over: 

- 63 dagen (en nachten) in het weekend of op een feestdag 
- 24 avonden 
- 70 nachten tijdens de week (maandag tem vrijdag) 

7 verschillende kinderen (14% van de kinderen) verbleven zo een 
paar dagen of nachten bij het inwonend gezin van De Egeltjes. Bij 
twee van hen ging het steeds om geplande flexibele opvang, vooral 
avond- en weekendopvang.  Bij vier andere kinderen betrof het 
crisisopvang, dit was hoofdzakelijk nachtopvang en weekendopvang 
aansluitend op het reguliere dagopvangplan. Bij het laatste kindje 
maakten we geleidelijk aan de overgang van crisisopvang naar 
geplande flexibele opvang. 
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De weg naar zelfstandigheid … 

De Egeltjes ging in 2011 van start met Jasmien als onthaalouder, aangesloten bij Landelijke Kinderopvang.  Het was 
de enige manier om opvang aan te bieden waarbij ouders betalen volgens het inkomen. Van bij het begin wisten we 
dat dit kader zijn beperkingen had, qua financiering, personeelsstatuut en het ontwikkelen van bijkomende 
activiteiten. Kort daarna richtten we De Egeltjes VZW op. Via die weg konden we bijkomende middelen aanvragen 
en zo meer investeren in extra zorg en extern overleg. 

Er volgden 6 jaar waarin we nauwgezet de sector in het oog hielden, maar bij elke kans die zich aanbood door 
bepaalde regels en procedures uit de boot vielen. Er waren de centra voor inclusieve opvang waarop we niet konden 
indienen vanuit de gezinsopvang.  Er waren nieuwe uitbreidingsrondes, maar steeds zonder plaatsen voor Sint-
Truiden. Er waren de SALK-middelen na de sluiting van Ford Genk, waarbij er wel middelen voor 
kinderarmoedebestrijding naar Limburg kwamen, maar alweer geen bijkomende kinderopvangplaatsen. 6 magere 
jaren dus, waarin we verder timmerden aan de weg en onze visie.  Het nieuwe decreet liet ondertussen wel toe met 
meer dan twee onthaalouders samen te werken.  Zo konden we toch groeien. 

In 2017 kwam een gouden kans op onze weg. De Vlaamse overheid sloeg de handen in elkaar met de familie Vergnes 
voor het opzetten van Koala-projecten in gemeenten waar de kinderarmoede hoog is. Doel was om activiteiten op 
te zetten voor kinderen en ouders die de drempel naar kinderopvang verlagen. Zowel de kind-ouderactiviteiten als 
de kinderopvangplaatsen (op trap 3) werden binnen de oproep gefinancierd.  

De Egeltjes nam het initiatief om een samenwerking op te zetten met Onder Ons en In-Z onder de vleugels van het 
Huis van het Kind Sint-Truiden. Die werkingen bleken wonderwel in elkaar te passen en al snel werd een dossier 
ingediend. Na enkele maanden nagelbijten kwam onze samenwerking in december 2017 als beste uit de bus.  

Op 1 maart 2018 schoot Koala uit de startblokken met een divers team bestaande uit mensen van Onder Ons, In-Z 
en De Egeltjes. Op 1 mei 2018 werd De Egeltjes officieel een zelfstandig kinderdagverblijf met 22 plaatsen. 
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… en wat dit betekent 

Personeelsstatuut 
 
Vanaf mei 2018 gingen al onze vaste krachten over van het statuut van onthaalouder naar een volwaardig 
personeelsstatuut. We kozen, in overeenstemming met onze visie, voor een horizontale structuur met iedereen in 
hetzelfde loonbarema. Los van de anciënniteit verdient elk lid van het team dus hetzelfde. 
 
Dat betekent ook dat de vzw zelf verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid, het vormingsbeleid en de 
loonadministratie. Voor dat laatste doen we beroep op het sociale secretariaat Liantis. 
 
 
Kwaliteitshandboek 
 
Een zelfstandige werking heeft ook een kwaliteitshandboek nodig. Dit document bevat alle visie en procedures die 
de hele werking omschrijven. Het is een levend document dat deel per deel wordt geëvalueerd en bijgewerkt.  Het 
is de neerslag van een doorlopende denkoefening over onze missie en visie. Het volledige kwaliteitshandboek is te 
vinden op onze website: http://www.egeltjes.be/publicaties/ 
 
Een nieuwe locatie 
 
De verzelfstandiging van De Egeltjes houdt ook een uitbreiding in van 15 naar 22 plaatsen.  Daarvoor is een 
grotere infrastructuur nodig. Dat wordt de pastorij van Sint-Pieter (op 200 meter van onze huidige locatie) die we 
voor 32 jaar in erfpacht nemen van de kerkfabriek van Sint-Pieter.  Het gebouw zal worden gerenoveerd om er 
zowel de kinderopvang, de koala-werking als een appartement voor het inwonend gezin in onder te brengen.  
 
Lees meer op pagina 83. De concrete plannen zijn te vinden in het uitbreidingsdossier op onze website: 
http://www.egeltjes.be/publicaties/ 
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Koala: Kind – Ouderactiviteiten voor Lokale armoedebestrijding  

Never stop dreaming. Want in 2018 konden wij één van onze dromen waarmaken dankzij het KOALA project. Binnen 
dit project wordt er ingezet op het organiseren van Kind-Ouder Activiteiten voor Lokale Armoedebestrijding en wordt 
de brug gemaakt naar laagdrempelige kinderopvang.  

We droomden er bij De Egeltjes al lang van om naast de opvang ook een ontmoetingsplek te kunnen openhouden. 
Een plek waar ouders met hun kind kunnen langs komen om samen te spelen, om andere ouders te ontmoeten, om 
op verhaal te komen,…. . Een plek zonder verdere verplichtingen om echt te ont-moeten. We zagen dat kinderopvang 
niet voor alle ouders het gepaste antwoord was op hun vraag. Ook met het nieuwe decreet kinderopvang zagen we 
een aantal gezinnen wegvallen in de opvang omwille van het optrekken van het minimumtarief.  

Binnen KOALA werken een aantal diensten van het Huis van het Kind intensief samen. Zo hebben we onze 
samenwerking met de lokale armoedevereniging OnderOns kunnen uitbouwen. Vanuit De Egeltjes zorgen we voor 
de pedagogische ondersteuning, terwijl de medewerker van OnderOns instaat voor de agogische ondersteuning. We 
werken ook samen met IN-Z. Via hen stellen we twee brugfiguren te werk binnen het project. Het gaat om 
doelgroepmedewerkers die vanuit hun eigen ervaringen de brug kunnen leggen tussen de gezinnen en de kind-
ouderactiviteiten, de opvang en andere diensten.  

In 2018 werd er vanuit dit project ingezet op twee reeds bestaande kind-ouder activiteiten nl. Gezond opvoeden en 
Samenspel. Bij Gezond opvoeden komt een vast groep van ouders maandelijks samen om gezond te koken en 
nadien kennis te maken met elkaar of een andere dienst.  De werkgroep samenspel organiseert een 5-tal activiteiten 
per jaar voor alle gezinnen in Sint-Truiden met een warme focus op de meest kwetsbare.  
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De ontmoetingsplek krijgt vorm dankzij bezoeken aan andere ontmoetingsplekken en het visie traject  met alle 
KOALA projecten op Vlaams niveau. 
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Werken in werkgroepen 

Zelf organisator worden, meer taken die we zelf moeten opnemen, een team dat alsmaar groter wordt, 
verantwoordelijkheden verspreid over verschillende personen. Een meer efficiënte manier van werken drong zich 
op. We houden vast aan het principe van zelfsturend team en gedeelde verantwoordelijkheden. Daarom stelden we 
geen coördinator aan maar voerden we werkgroepen in. 6 werkgroepen (ouders en buurt, pedagogisch beleid, 
dagelijkse werking, medewerkers, financiën, beleid  en evenementen) die onze volledige werking overkoepelen. Elke 
medewerker staat in de opvang en neemt daarnaast deel aan 1 of meerdere werkgroepen. Elke werkgroep is 
verantwoordelijk voor haar domein en mag hier beslissingen in nemen. Via de maandelijkse teamvergaderingen 
wordt er teruggekoppeld naar of input gevraagd aan de andere teamleden. De werkgroepen koppelen ook terug aan 
de Raad Van Bestuur. 
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Altijd iets te vieren 

Goe Gezin’d 

De 4e editie van het gezinsfestival Goe Gezin’d was meer dan geslaagd. De festiviteiten gingen dit keer door aan de 
pastorie Sint-Pieter, de nieuwe thuisbasis van de Egeltjes. De omringende tuin bleek de ideale omgeving voor de 
verscheidene standjes, voorstellingen, workshops en spelletjes. Een hele namiddag kuierden gezinnen en 
nieuwsgierige passanten gezellig rond. 

De show en bijhorende djembé workshop van Kundabuffi was ook dit jaar weer een succes onder de jonge 
muzikanten in spé. Voor de jonge talenten in de wereld van robots en programmeren was er de workshop robots 
van Onder Ons.  Als volleerde koks konden de kinderen hun eigen gezonde snack samenstellen in de workshop van 
De Kleine Chef of popcorn in een handige popcorn-zeef boven het kampvuur. Voor de stevige honger en dorst waren 
er de overheerlijke pizza’s van de Wroeter en de heerlijke drankjes aan de drankstand. 

Kortom, ook in 2018 bracht Goe Gezin’d weer mensen uit verscheidene culturen en sociale milieus een stap dichter 
bij elkaar. 

Comedy night 

Na een geslaagde vorige editie organiseerden we ook in 2018 de Comedy Night in campus Tichelrij te St-Truiden. 
MC van dient, Tom Cools, wist weer als geen ander het publiek op te warmen voor stand-up comedians Kevin Van 
den Eynde, Jeroen Verdick, Peter Hens en de enige echte Nigel Williams.  De opbrengst van de avond gaat naar de 
werking van De Egeltjes. 
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Warmste week 

Ook in het afgelopen jaar zetten verscheidene vrijwilligers acties op poten in het kader van de warmste week van 
Studio Brussel ten voordele van de Egeltjes. We kunnen daar heel blij van worden. Dit jaar werden onder andere 
volgende initiatieven opgezet:  

Johnson en Johnson organiseert jaarlijks een kerstmarkt en ook daar mochten we deel van uitmaken. We stonden 
er zelf met een standje om kerstkaarten te verkopen. Maar de mensen van Johnson en Johnson kwamen ook zelf 
in actie en maakten onder andere couscous. 2134 euro bracht het ons op. 

Hanne, een leuke tiener ontplooide haar talenten als warme bakker tijdens de warmste week. Met de morele en 
praktische steun van haar mama bakte ze veel, maar dan ook echt veel wafels. Wafeltjes met stekeltjes. Het 
bracht ons 500 euro op.  

Een aantal sportievelingen liepen zich in het zweet voor de Egeltjes tijdens de warmathon aan de Molenvijvers in 
Genk.  Collega Annelies Wiame in de verf zetten liep er maar eventjes 4 rondjes van 3,5 kilometer. Het bracht 350 
euro op voor de egeltjes! 

Het buurtcomité Sint-Pieter Leeft! kwam aankloppen met een enveloppe van 1000 euro die ze haalden uit de 
activiteiten die ze elk jaar doen. Een prachtige geste die toont dat Sint-Pieter De Egeltjes omarmt. 

We willen alle initiatiefnemers nogmaals bedanken voor hun spontane acties. 

De Warmste Week is ondertussen een traditie. Wil je een actie organiseren ten voordele van De 
Egeltjes?  Neem gerust contact op met Annelies America (AnneliesA@egeltjes.be) of zoek ons tussen 
de goede doelen op https://dewarmsteweek.stubru.be/. We zullen u voor altijd een warm hart 
toedragen! 
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Levenslang leren… 

MEMOQ 

MeMoQ staat voor Meten en Monitoren van de pedagogische kwaliteit (Q) van kinderopvang van baby's en 
peuters. Naast een pedagogisch raamwerk en een monitoringsinstrument voor de Zorginspectie, is MeMoQ ook 
zelf-evaluatie instrument (Kind en Gezin, 2018). MeMoQ bestaat uit zes dimensies, die elk ander aspect van 
pedagogische kwaliteit omvatten.  Het gaat om: welbevinden, betrokkenheid, omgeving, emotionele 
ondersteuning, educatieve ondersteuning en gezinnen en diversiteit.   

Bij De Egeltjes nemen we ieder kalenderjaar 2 verschillende dimensies onder de loep.  Gedurende drie maanden 
focussen we ons op een thema. De eerste maand bespreken we stellingen rond het thema op de teamvergadering 
en doen we observaties in de opvang zelf. In de maand daarop doen we een analyse van de observaties en stellen 
we acties op, waarmee we aan de slag gaan. In de derde maand bespreken we onze acties en sturen we nog bij 
waar nodig.  Ook de ouders worden betrokken in dit proces. 

In september 2018, na een hele dag vorming over MeMoQ bij Kind en Gezin in Brussel, startten we met onze 
eerste dimensie: ‘omgeving’. Meer prikkels aanbieden op baby-hoogte was een concrete actie die hieruit 
voortkwam. Concreet kan je nu op verschillende plekken spiegels en voelplaten terugvinden op ooghoogte van 
onze baby’s. 

De MEMOQ is een handig uitgewerkt instrument waarmee we de komende jaren nog met veel goesting verder mee 
aan de slag zullen gaan, om zo nog meer in te zetten op onze kernbegrippen: welbevinden en betrokkenheid. 
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Jobshadowing 

In 2017 - 2018 deden we met De Egeltjes mee aan Jobshadowing, een project van EXPOO in samenwerking met 
VBJK en VCOK. Jobshadowing is een methode, waarbij verschillende diensten bij elkaar op uitwisseling gaan. Dit 
doen we om te leren van elkaar en een eindproduct rond het thema ‘sociale steun en cohesie’ uit te werken. 

Al snel na het ontmoeten van de andere deelnemende diensten, voelden we een hechte band ontstaan. Een 
gemeenschappelijke visie en gelijkende uitdagingen zorgden voor boeiende uitwisselingen.  

De Egeltjes mochten op bezoek bij Villa Boempatat, een kinderopvang in het Gentse. Na een warme welkom werden 
we 3 dagen helemaal ondergedompeld in hun werking. Hier leerden we veel van Villa Boempatat, maar we leerden 
ook erg veel over onszelf. We merkten voornamelijk op dat Villa Boempatat sterk vertrekt vanuit de zelfstandigheid 
van ouders en kinderen. We stelden bepaalde werkwijze’s van De Egeltjes in vraag. Waarom zijn wij zo zacht met 
onze kinderen? Hoe komt het dat ouders best veel op ons rekenen om alle spullen aan hun te bezorgen bij het 
ophalen, en doen ze dit bijvoorbeeld niet (allemaal) zelf? We zagen dat kleine verschillen in doelgroep en 
pedagogische visie een groot verschil kunnen maken in de praktijk. 

Wij mochten dan op onze beurt collega’s uit Brussel ontvangen, van kinderopvang Elmer. Het was best spannend 
om collega’s uit zo’n (letterlijk) grote kinderopvang te ontvangen in ons nestje. Op basis van de leervragen van 
Elmer stelden we een programma op. We dompelden hen onder in onze werking en gingen op uitstap naar diensten 
waar we nauw mee samenwerken.  

Na deze intense ‘schaduwdagen’ kwamen we nog enkele keren samen in Brussel. Ideeën werden concrete plannen. 
Ouders krijgen verantwoordelijkheid voor de nieuwe tuin, de aankoop van een nieuwe wandelkar. Zo verhogen we 
onze zichtbaarheid in de buurt.  
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Zelfevaluatietraject 
 
In september 2017 startten we bij De Egeltjes met een zelfevaluatietraject van de Koning Boudewijnstichting met 
de titel: ‘Kleine kinderen grote kansen, samen evalueren voor meer impact in de strijd tegen kinderarmoede in de 
gezinsondersteuning en de kinderopvang’.  

Dit traject leerde ons op een nieuwe manier kijken naar welke impact we hebben met onze organisatie. We 
leerden veranderingstheorieën opstellen, en hier de essentie uit te halen. Eén vraag kwam centraal te staan: 
Zorgen de formele gesprekken met ouders ervoor dat ze voorbereid zijn op de volgende diensten die ze in hun 
leven zullen tegenkomen, zoals de school, internaat, OCMW... 

Voor meer info omtrent deze methodiek, zie : https://www.kbs-
frb.be/nl/Activities/Publications/2018/20180523NT1  

…en inspireren 

Onze werking en visie inspireert ook anderen. Hier droegen we ons steentje bij: 

 Een workshop op het Expoo-congres en een artikel in Kiddo rond jobshadowing: 
https://www.kiddo.net/wat-je-moet-weten-over-jobshadowing/1028377 

 We stelden onze visie op kwetsbaarheid voor op de vastenavond van de federatie Sint-Trudo 
 We stelden het ondernemingsplan achter De Egeltjes voor op een college van de richting pedagogie van 

het jonge kind aan de Karel de Grote Hogeschool 
 Op de inspiratietafels van Landelijke Kinderopvang was De Egeltjes een good practice inzake inclusie en 

ouderparticipatie. 
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Snoezelen 

Snoezelen:  1) Gezellig doen 2) Prikkelen 

In 2017 kon De Bloesem (basisschool voor buitengewoon onderwijs) hun lang gedroomde snoezelruimte in gebruik 
nemen. We kregen van hen het voorstel om hier met de kinderen van De Egeltjes regelmatig gebruik van te maken. 
Sindsdien gaan we om de twee weken met een 4-tal kindjes naar deze snoezelruimte om te genieten, rusten, 
ravotten, knuffelen, ontdekken en zo veel meer. Omdat we maar met een klein groepje kinderen gaan, vergezeld 
van twee begeleiders, geeft dit ons de kans om echt tijd te maken voor de kinderen. De kinderen genieten zichtbaar 
van dit nauwe contact met de begeleiding.  Regelmatig gaat er ook een ouder mee. Op die manier krijgen ouders 
de kans om in een uitzonderlijke omgeving een fijne tijd door te brengen met hun kind.  
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Vele handen 

Vaste krachten 

Eind 2017, begin 2018 versterkte ons team. We kregen er maar liefst 2 vaste begeleiders bij. Toch zijn het geen 
nieuwe gezichten binnen De Egeltjes. Tine, onze vaste vrijwilliger en jobstudente, kreeg enkele vaste uren en 
komt iedere vrijdag ons team versterken. Ze combineert dit met haar job bij Broederlijk Delen. Ook Thomas kwam 
ons team versterken. Nu niet meer enkel achter de schermen, maar mee in de dagelijkse werking. Tot groot 
genoegen van de kinderen, een mannelijke begeleider in het team! 

Sabrina werkte nog tot het voorjaar van 2018 bij De Egeltjes binnen het kader van artikel 60. In augustus kwam 
Kathleen er bij, zij nam de taak van Sabrina over binnen hetzelfde kader: het team versterken en ontlasten van 
alle logistieke taken. 

Extra handen 

We kiezen er heel bewust voor om iedere dag extra helpende handen in te zetten, naast de vaste krachten. Dit 
doen we door beroep te doen op stagiairs, jobstudenten of vrijwilligers. Ons streefdoel is twee paar extra handen 
per dag. Zo willen we graag de begeleider-kind ratio verhogen. Op deze manier krijgt elk kind voldoende 
individuele aandacht en kunnen we nog meer op maat van elk kind werken.  

Stages 

Stages zijn een uitstekende manier voor een organisatie om enerzijds voeling te houden met nieuwe inzichten uit 
het bredere werkveld en anderzijds om beroep te kunnen doen op een paar helpende handen. We werken samen 
met stagiairs uit de richtingen orthopedagogie en sociale readaptiewetenschappen van de UCLL, ergotherapie van 
de PXL en pedagogische wetenschappen van de KULeuven.  
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Vrijwilligers 

Ook in 2017 en 2018 konden we weer rekenen op een aantal vaste en nieuwe vrijwilligers. Studenten die bleven 
plakken, grootouders die hun steentje wilden bijdragen, ouders die hun handen uit de mouwen staken en nog veel 
meer sympathisanten en familieleden. Hartverwarmend dat we op zoveel steun van buitenaf konden rekenen. Een 
welgemeende DANK U WEL is hier dan ook op zijn plaats. 

Zomerkracht 

Vakantiemaanden brengen steeds heel wat extra egeltjes en zorgvragen naar ons nestje. Om op zoveel mogelijk 
van deze vragen een antwoord te bieden besloten we om jobstudenten in dienst nemen. Zo kunnen we de 
verhoogde zorgzwaarte en hoge bezetting op vangen zonder op de kwaliteit van het ondersteuningsaanbod te 
moeten inboeten.  
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Financieel 

De verzelfstandiging van De Egeltjes had grote gevolgen op financieel vlak. Tot mei 2018 zat het grootste deel van 
de werking onder Landelijke kinderopvang. De vzw betaalde, naast een aantal kleinere uitgaven de loonkost van 
ongeveer 0,8 voltijds equivalent (VTE).  Inkomsten waren afhankelijk van tijdelijke projectsubsidies, giften en 
benefietacties. De omzet van de VZW schommelde rond de 30 000 euro. 

Sinds mei 2018 wordt De Egeltjes VZW rechtstreeks gesubsidieerd door Kind en Gezin. Enerzijds is er de 
structurele subsidie voor de 22 kinderopvangplaatsen op trap 3. Dat betekent dat we zowel de basissubsidie, de 
subsidie inkomenstarief als de plussubsidie ontvangen.  

Daarnaast zijn er de middelen voor Koala.  Deze middelen dienen om twee halftijdse medewerkers, één bij Onder 
Ons en één bij De Egeltjes mee te betalen.  Daarnaast wordt ook In-Z betaald om de twee brugfiguren te 
begeleiden. 

Zo stegen we van een omzet van 30 000 euro naar 209 000 euro. 

Het overgrote deel (80 %) daarvan gaat op aan loonkosten.  Met openingstijden van 11u per dag en een ratio van 
minimaal 1 begeleider per 8 kinderen is de kinderopvang een arbeidsintensieve sector. 

In 2018 konden we een groot deel van onze inkomsten aan de kant zetten. Dat komt omdat de VZW nauwelijks 
infrastructuurkosten heeft. In de huidige locatie wordt slechts een kleine onkostenvergoeding aangerekend om het 
verbruik te dekken. 

Eens De Egeltjes verhuist naar de pastorij zal er wel een erfpachtcanon moeten worden betaald en moeten 
bovendien de kosten van de verbouwing worden gedekt.  Hiervoor zal de VZW verschillende leningen moeten 
aangaan. De aangelegde reserve zal dan goed van pas komen. 
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Een paar bedenkingen 

Huis van het kind, een huis van kansen 

Met de huizen van het kind werd in Vlaanderen een uniek kader uitgebouwd om op lokaal vlak te zoeken naar 
afstemming en samenwerking tussen diensten die werken met kinderen en jongeren. Dit gaat veel verder dan het 
centraliseren van gezinsgerichte diensten op één locatie. We delen de filosofie erachter: “it takes a village to raise 
a child".  En aan die ‘village’ moet gewerkt worden. Het Huis van het Kind kan de grote markt zijn van die ‘village’, 
een breed forum waar ideeën elkaar ontmoeten en kruisverbanden ontstaan. Het is ook de plek waar overheid en 
middenveld elkaar ontmoeten. Beiden hebben een rol te spelen op vlak van welzijn. Die rollen zijn beiden heel 
belangrijk, maar tegelijk héél verschillend. Een overheid kan nooit zo ver gaan in het bieden van maatwerk als het 
middenveld. Het middenveld heeft goede overheidskaders en systemen nodig om in te werken. Als beiden op een 
evenwaardige manier in dialoog gaan kunnen er kwaliteitsvolle publiek-civiele samenwerkingen ontstaan die het 
beste van twee werelden combineren. Die samenwerking vormt de basis voor een sterk welzijnsbeleid. 

Het belang hiervan kan moeilijk overschat worden, zeker op vlak van kinderarmoedebestrijding. Het thema is zo 
complex en veelzijdig dat het een veelheid aan kleine en grote maatregelen vereist en de betrokkenheid van tal van 
actoren. We stellen ons dan ook graag een Huis van het Kind voor dat bruist van de activiteit en dat gonst van 
dialoog tussen gezinnen, organisaties en lokale overheid. Een Huis van het Kind met een toereikend budget dat 
nieuwe samenwerkingen doet ontspruiten. Een Huis van het Kind met een grote impact op lokaal beleid. Kortom, 
een Huis van het Kind dat het verschil maakt. 

Het nieuwe bestuursakkoord van Sint-Truiden zet de bestrijding van kinder-armoede tussen de vijf belangrijkste 
prioriteiten voor de komende jaren.  Dat is een goede zaak.  We hopen dat die ambitie kan worden omgezet in 
concreet beleid met het Huis van het Kind als de voornaamste katalysator. 
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Ontmoeting, de moeite waard 

Sint-Truiden is een superdiverse samenleving. Bij De Egeltjes zien we een instroom aan wel héél verschillende 
verhalen. Migranten uit Indië of Polen, net hier of al enkele generaties. Kansarme gezinnen met één of twee ouders, 
al dan niet nieuw samengesteld, soms verwikkeld in een juridisch kluwen. Kinderen op allerlei ontwikkelingsniveaus 
en ouders, de één al steviger in de schoenen dan de ander. Gezinnen uit het asielcentrum met diverse perspectieven. 
Ouders die worstelen met hun genderidentiteit. Enzovoort. 

De maatschappelijke uitdaging die superdiversiteit met zich meebrengt is groot, zeker in tijden van sociale media-
bubbels en populistische politici. Vaak heerst het onbegrip.  

Aan de basis zijn er veel mogelijkheden. Ontmoeting creëert begrip. Maar ontmoeten is moeilijk. De kloof tussen 
leefwerelden is vaak groot. Bruggen zijn nodig. Tussen jonge ouders gaat het vaak makkelijker. Het prille ouderschap 
en de gedeelde vreugdes en zorgen die ermee gepaard gaan, duwen de verschillen naar de achtergrond. Er is 
gemeenschappelijke grond. Gemeenschap wordt gevormd. In het klein. 

Onze samenleving heeft meer van dit soort plekken nodig, kruispunten van leefwerelden. Laat ons die samen 
creëren! 
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Crisisopvang 

Opvang van kinderen in crisissituaties is een vraagstuk waar we als samenleving mee worstelen. We zagen bij De 
Egeltjes al een resem aan situaties: huiselijk geweld, uithuiszettingen, ouders die medische ingrepen moeten 
ondergaan, kinderen die moeten worden opgevangen in afwachting van een plaatsing bij een pleeggezin, enz. 
Daarnaast zijn er heel wat gezinnen die nood hebben aan ontlasting, maar het netwerk missen om er zelf even 
tussenuit te kunnen. Eén avond of weekend zonder de kinderen geeft ademruimte en houdt het ouderschap 
draaglijk.  

Van mei tot december (op 244 dagen) vingen we bij De Egeltjes 157 keer kinderen op buiten de openingsuren 
(dus avond, nacht of weekendopvang: zie pagina 58).  We doen dat graag en beschouwen dit als een 
fundamenteel onderdeel van ons werk.  

Het mag echter nooit een oplossing op lange termijn worden.  Dan zou dit aanbod haar doel voorbij schieten. 
Spijtig genoeg zien we het vaak gebeuren dat bij andere betrokken diensten de urgentie om naar structurele 
oplossingen te zoeken afneemt op het moment dat een kindje bij De Egeltjes terecht kan. ‘Tijdelijke’ situaties 
slepen soms maanden aan in afwachting van een geschikte datum voor overleg tussen diensten.  

We roepen alle welzijnsdiensten op om de energie niet te laten zakken als een kindje bij De Egeltjes in crisis wordt 
opgevangen. We roepen overheden op om te zorgen voor een vruchtbare bodem waarin dit soort van crisisopvang 
meer kan ontkiemen. “It takes a village”, niet? 
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Steun De Egeltjes 

2019 en 2020 zullen in het teken staan van de verbouwing van ons nieuwe nest, de pastorie van Sint-Pieter.  Die 
zal onderdak bieden aan: 

 Kinderopvang De Egeltjes met 22 plaatsen in twee leefgroepen. Het gelijkvloers worden speel- en 
leefruimtes, op de eerste verdieping komen zes slaapkamers met telkens drie bedden. 

 De Koala-ruimte, inclusief keuken.  Hier zal wekelijks het spel- en ontmoetingsmoment de 
speelb(r)abbel plaatsvinden. Daarnaast wordt dit lokaal een multifunctionele ruimte die kan dienst doen 
als vergaderlokaal, ontmoetingsruimte, feestzaal, kook- en eetruimte, enzovoort.  We willen ze zo veel 
mogelijk ter beschikking stellen van organisaties, initiatieven en mensen uit de buurt, zodat de pastorij 
kan uitgroeien tot het kloppend hart van Sint-Pieter.  

 Het inwonende gezin. Het feit dat een gezin inwoont in de opvang zorgt voor een huiselijke sfeer en laat 
ons toe crisis- en flexibele opvang aan te bieden. Daarom zal de dakverdieping tot een appartement 
worden verbouwd.  

Voor deze verbouwing zijn we nog op zoek naar financiële steun. Dat kan via onze projectrekening bij de Koning 
Boudewijnstichting: 

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan dit project.  De giften vanaf 40€ per jaar 
aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte 
bedrag (art. 145/33 WIB). 

Storten kan op rekening IBAN: BE10 0000 0000 0404, BIC: BPOTBEB1 van de Koning 
Boudewijnstichting met vermelding ***128/3065/00022*** (opgepast: gestructureerde mededeling). 

Iedereen die bijdraagt aan het project krijgt een eervolle vermelding.  Lees er meer over in ons uitbreidingsdossier 
op http://www.egeltjes.be/publicaties/ 
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