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Samen kunnen we meer

Jij kan 
 helpen



Een huis met een hart
dat de liefde van God 

wil laten schijnen 
op kinderen, jongeren

en gezinnen

Contactgegevens
Ons Kinderhuis vzw - Samen kunnen we meer.

Erfstraat 10, 3600 Genk, BE.
info@kinderhuis.net - +32 89 410 610

www.kinderhuis.net



Even voorstellen...
In deze folder nemen Lore, Wouter, Amira, Robin, Jessie en 
Kevin het woord. Heel normale kinderen en jongeren, die tóch 
een bijzonder verhaal hebben. Ze wonen namelijk niet thuis, 
maar in Ons Kinderhuis.

Want opgroeien loopt niet altijd zoals je zou willen. Soms komen 
gezinnen in moeilijke situaties terecht. Meestal komen ze daar 
op eigen kracht doorheen. Maar af en toe is er meer nodig. 
Soms maakt een problematische leefsituatie dat kinderen en 
jongeren tijdelijk niet thuis kunnen verblijven.

In die gevallen biedt Ons Kinderhuis hulp. Lore (3), Wouter 
(11] en Amira (13) verblijven in een leefgroep. Robin (16) 
volgt kamertraining. Jessie (17) gaat binnenkort begeleid 
zelfstandig wonen. Kevin (18) staat op het punt Ons Kinderhuis 
voorgoed te verlaten.

Luister mee naar hun verhaal en ontdek wat jij kunt doen om 
één van hen te helpen!



WORD BIDDER WORD VRIJWILLIGER

   Lore (3)
Nog één nachtje slapen, dan 

komt mijn mama 

Mijn mama is vaak heel 
verdrietig.Dan kan ze niet 

goed voor mij zorgen.

Nu woon ik in de Boomhut. 
Hier zijn veel kindjes om 

mee te spelen. Ik speel 
vaak met de barbies. 

Als het slaaptijd is, mis ik mijn 
mama. Soms moet ik wenen. 

Dan pak ik mijn knuffel heel 
stevig vast.

Ik heb een kalender boven mijn 
bed. Ik plak elke dag een sticker.

Nog één nachtje slapen. Dan komt 
mijn mama!

Wil jij voor mijn mama bidden, dat 
ze niet meer verdrietig zal zijn?

Wouter (11 )
Straks mag ik voetballen, maar 

nu eerst huiswerk maken

Voetbal is supertof. Mijn 
papa neemt me soms 
mee naar Racing Genk. 
Thomas Buffel is de 
beste!

Van de begeleiding 
moet ik na school eerst 

huiswerk maken. Net als 
van mama. Huiswerk is 
stom. Maar als ik klaar ben, 

mag ik voetballen.

Mama en papa maken heel 
veel ruzie. Soms gaat papa 
weg. Ik hoop dat ze het weer 
goed maken. Dan kunnen we 

samen naar het voetbal gaan.

Kom jij eens met me voetballen op 
woensdagnamiddag?



WORD BEGELEIDER WORD BONDGENOOT

 Amira (13)
Soms moeten ze me 

gewoon met rust 
laten!

Iedereen zaagt altijd zo. 
Op school, thuis, in de 

leefgroep…  “Doe dit. Doe 
dat. Dat mag niet, hoor”  
Waarom laten ze me niet 

met rust? 
   

Af en toe ben ik het 
kotsbeu!  Dan sluit ik 

me op in mijn kamer. 
Of ik loop weg.

Als ik dan terugkom zijn 
de begeleiders meestal boos. 

Maar niet echt heel boos. Ik 
krijg altijd toch eten.

Ik wou dat mijn ma nog eens 
belde. Kan het haar dan niks 
schelen dat ik hier ben? 

Kan jij horen wat ik echt nodig 
heb? Zonder te bemoeien of  te 

veroordelen?

Robin (16)
Koken vind ik tof, maar 

ik haat afwassen

Sinds kort volg ik 
kamertraining Ik heb een 

piepklein keukentje en een 
eigen TV. 

Je moet zelf je 
boodschappen doen.
Maar je krijgt wel weinig 

geld!  En zelf koken. 
Dat vind ik tof. Maar ik 
haat afwassen. 

Dan komt één van de 
begeleiding klagen. 

“Je moet dringend eens 
opruimen!” Soms helpen ze 
mij met de afwas. 

Als ik hier weg mag, ga ik 
alleen wonen. Want terug 
naar huis, dat wordt niks.

Vrienden zijn belangrijk voor 
mij, maar waar vind ik die?



Wij hebben
 jou nodig

 Jessie (17)
Alleen zijn. Dat vind ik echt het 

moeilijkste.

Ik ga graag uit met mijn vriendinnen. 
Ik ben bijna klaar voor begeleid 

zelfstandig wonen. Ik 
bepaal nu meestal zelf 

wanneer ik ga.

Ik ben een 
appartementje aan 
het zoeken. Dat is 

heel moeilijk, want 
ik heb weinig geld. 

Maar het gaat me 
lukken. Dat weet ik 

zeker!

Het lijkt me heerlijk om 
écht alleen te wonen. 
Geen regeltjes meer! 
Behalve het alleen zijn. Daar zie ik 

wel tegen op. Het is echt moeilijk om 
alleen te zijn.

Wordt jij deel van mijn netwerk, 
zodat ik niet altijd alleen hoef te zijn?

Kevin (18)
Eindelijk achttien… En nu?!

Eindelijk achttien! Weg hier. Vrij! Ik 
ben hier al bijna vier jaar. Weet je 

hoe lang dat is?

Begeleid zelfstandig 
wonen? Dat is niks voor 

mij. Ze hebben zich al 
genoeg bemoeid met 
mij! Ik zorg wel voor 
mezelf

Voorlopig slaap ik wel 
bij een vriend. Ik werk 

nu in een pizzeria. Weinig 
uren,  maar beter dan niks.  

Ik zoek een job in een 
echt restaurant. En dan 

huur ik een huisje. Wees 
gerust, ik red me wel!

Kijk jij naar me om als ik misschien 
toch niet zo volwassen blijk als ik 
denk?

WORD DEELGENOOT WORD REISGENOOT



Wij hebben
 jou nodig

JA, IK WIL HELPEN!

Word bidder
Een bidder steunt het werk van ons Kinderhuis in gebed. Bid mee dat kinderen en jongeren 
in Ons Kinderhuis de liefde van Jezus mogen ervaren. Schrijf je in en ontvang vier keer per 
jaar de nieuwsbrief met gebedspunten.

Word vrijwilliger
In Ons Kinderhuis is altijd meer werk dan we met onze professionele medewerkers gedaan 
krijgen. Heb jij nog wat vrije tijd over en wil jij jouw talent inzetten voor praktisch werk dat 
de kinderen en jongeren van Ons Kinderhuis ten goede komt? Bezorg ons een motivatiebrief 
en maak een afspraak voor een verkennend gesprek.

Word begeleider
Heb je een pedagogische opleiding en een verlangen om de de liefde van God door te geven 
aan kinderen, jongeren en gezinnen die het moeilijk hebben? Op onze website vind je de 
openstaande vacatures. Stuur ons je motivatiebrief en CV om in aanmerking te komen voor 
onze wervingsreserve.

Word bondgenoot
Wil jij wat tijd investeren in een kind of jongere die in Ons Kinderhuis verblijft? Een spelletje
komen doen, huiswerkbegeleiding geven, of gewoon af en toe een gezellige babbel komen 
doen? Stuur ons je motivatiebrief en maak een afspraak voor een verkennend gesprek.

Word deelgenoot
Jongeren in kamertraining hebben vaak een klein netwerk. Ben jij bereid om deel uit te gaan 
maken van het netwerk van een jongere die aan het leren is om zelfstandig te worden? Stuur 
ons je motivatiebrief en neem deel aan een vorming om de mogelijkheden te onderzoeken.

Word reisgenoot
Wat na achttien? Als de hulpverlening stopt, staan jongeren er soms echt alleen voor. Wil jij 
voor zulke jongeren beschikbaar zijn en indien nodig deel uitmaken van hun vangnet? Ben je 
bereid om er te zijn voor een jongvolwassene met een rugzak? Bezorg ons je motivatiebrief 
en neem deel aan een vorming om de mogelijkheden te onderzoeken.

Meedoen? 
Wil je meedoen of heb je nog vragen? Bel naar Ons Kinderhuis op het nummer 089-41 
06 10, mail naar info@kinderhuis.net of vul het contactformulier in op www.kinderhuis.net. 
Vermeld steeds het project ‘Samen kunnen we meer’.



Alléén kan ik de toekomst niet aan. . .
Wie wil mij helpen?

www.kinderhuis.net 
info@kinderhuis.net 

089-410610


