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HART OP DE TONG
“Als iemand aan een 
wedstrijd deelneemt, 
krijgt hij geen krans 
als hij de spelregels 

niet in acht heeft 
genomen.”

2 Tim. 2:5 HSV

Voetbal, het verkeer, ganzenbord… Overal zijn spelregels. 
Sommige regels dienen alleen om een gezelschapsspel 

in goede orde te laten verlopen, zoals bij ganzenbord of 
monopolie. In andere gevallen, zoals het verkeer, staan er 
levens op het spel.

Soms dreigen regels ook een eigen leven te gaan leiden. 
Dat gevoel bekroop me toen ik vernam hoeveel moeite 
het kost om van de stad Genk een omgevingsvergunning 
te krijgen voor ons tuinproject (zie ook elders in deze 
nieuwsbrief). Waarschijnlijk is het om die reden dat Paulus 
ons oproept om voor onze overheid te bidden…

Bovenstaande dingen zette me aan het denken. 
Want ook als gelovigen dreigen we soms onze 
eigen regels belangrijker te vinden dan Gods 
doel met ieder mens. Dan worden onze regels een 
hindernis voor anderen om de weg naar God te vinden. 

Laten we elkaar daarom blijven aanmoedigen om steeds 
de regels in acht te nemen. Niet de onze, maar die van 
God, die ieder mens liefheeft. Onvoorwaardelijk!

SPELREGELS
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GEBEDSONDERWERPEN
Ons Kinderhuis heeft jullie gebed hard nodig! 
 

Dank voor
• de oplevering van de gerenoveerde trap

• de complimenten van de overheid voor onze 
reorganisatie van onze leefgroepen

Bid voor
• een stabiele financiële toestand en de nodige extra 

inkomsten, want de indexaanpassing voor onze 
werkingsmiddelen werd opnieuw voor vier jaar 
bevroren, hoewel de kosten van voeding, verwarming 
enzovoort stelselmatig blijven stijgen. Bovendien 
krijgen we zo’n € 10.000 minder subsidies voor 
contextbegeleiding 

• de goedkeuring van de omgevingsvergunning voor 
het tuinproject 

STEUN HET TUINPROJECT VIA TROOPER EN WHYDONATE

Koopt u wel eens iets online? Dan kunt u Ons Kinderhuis financieel 
helpen, zonder dat het u iets kost! Want sinds eind november kan 

iedereen die online aankopen doet, dat doen via www.trooper.be. Het 
is heel eenvoudig. Surf naar Trooper, klik op ‘Zoek jouw vereniging’. 
In de zoekbalk geeft u “Ons Kinderhuis” in. Klik vervolgens op het 
logo van Ons Kinderhuis, en je ziet waar we voor sparen (de aanleg 
van de pedagogische tuin). Geef in de zoekbalk daaronder jouw 
favoriete webshop in en bestel online wat je nodig hebt. Voor elke 
aankoop die je zo doet, ontvangt Ons Kinderhuis financiële steun. 
Doen!

Wil je nog meer doen? Dan kan een ook een gift geven. Dat kan 
rechtsreeks aan ons Kinderhuis, op de volgende rekeningnummers:

• Vanuit België: IBAN: BE66 0682 5222 1043  
(BIC: GKCCBEBB)

• Vanuit Nederland: GIRO 78.25.49

Vermeld bij je overschrijving steeds ‘Pedagogische Tuin’. Je gift 
vanaf € 40 is fiscaal aftrekbaar! 

Je kan ook steunen via Whydonate. Je vindt Whydonate 
op FaceBook. Daarvoor surf je naar (scan QR code):

Klik op de blauwe knop ‘doneer’ en geef het bedrag in dat je wilt 
doneren. Kies voor éénmalig, maandelijks of jaarlijks. Ook heb je 
hier de mogelijkheid om anoniem te doneren. 

Ondertussen wordt er door een aantal vrijwilligers ook nog een filmpje 
gemaakt om ook bedrijven aan te spreken voor eventuele steun voor het 
tuinproject. Wanneer deze video beschikbaar is, zal die op onze website te 
vinden zijn!

notities:
Links smaller,
midden gefixed;
vouw meer naar rechts

Gebed heeft kracht om dingen te veranderen. We staan 
daar niet altijd bij stil. Maar het is een geestelijke 

waarheid. God luistert, en Hij wil het beste voor ons. Gebed 
is daarbij een drijvende kracht. Een kracht die dingen in 
beweging zet. Ook dankbaarheid brengt verandering, vooral 
bij onszelf. Onze kijk wordt er positief door!

Daarom roepen we u op om met ons mee te danken voor 
wat er goed gaat in Ons Kinderhuis, en om te blijven bidden 
voor nog meer verandering ten goede!

Welkom op de dagelijks bidstonde tijdens de schooldagen 
om 9:00.

4. je bent er! 
Klik op jouw gewenste 
shop/website.

3. Klik op het logo.

1. Surf naar trooper.be en klik op 
het onerstaande knop:

2. Klik op het zoekbalk en typ:



OPENING VAN DE TRAPPENHAL
n onze nieuwsbrief van het najaar 

2018 kon u lezen dat we van start 
gingen met de renovatie van onze 
centrale trappenhal. Zoals dat 
soms gaan met verbouwingswerken 
verliep ook dit project niet helemaal 
volgens de planning. Er zat niets 
anders op dan opnieuw te wachten, 
totdat een leuning op de juiste maat 
geleverd kon worden.

Maar uiteindelijk werd ons geduld 
toch beloond: op donderdag 30 
februari jongstleden was het 
eindelijk zover dat de vernieuwde 
trappenhal officieel geopend kon worden. Die heuglijke 
gebeurtenis wilden we zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
’s Middags knipte onze directeur Sylvie Van Vugt in aanwezigheid 
van het voltallige personeel het lintje door, en ’s avonds deed ze 
dat nog eens over in het bijzijn van alle kinderen en jongeren. Om 
deze opening te vieren was er voor deze laatste groep zelfs een 
kleine, officiële receptie voorzien. In de fotocollage hieronder 
kunt u het fraaie resultaat met eigen ogen bewonderen.

We zijn blij en dankbaar dat dit project nu is afgerond. Nu heeft 
elke leefgroep effectief een eigen voordeur, wat de veiligheid 
voor de kinderen en jongeren aanzienlijk verhoogt! 

Uiteraard heeft deze wijziging een grote impact op de inzet van 
het personeel. Om een zo groot mogelijke gedragenheid van 
alle medewerkers te krijgen, werden zij bevraagd welke nieuwe 
leefgroep hun voorkeur heeft. Met enige trots kunnen we zeggen 
dat we voor alle medewerkers hun eerste of tweede keuze konden 
respecteren. Om dit project in de praktijk te kunnen draaien 
wordt ook extra personeel aangeworven: er komt in totaal 1,5 VTE 
begeleiding bij. Om te zorgen dat iedere medewerker optimaal 
kan starten in de nieuwe teams worden er vooraf per team nog 
twee intensieve teamdagen van training georganiseerd rond de 
methodiek ‘positief leefklimaat’.

U begrijpt dat deze reorganisatie een heel gepuzzel was en dat de 
verhuis van de verschillende afdelingen, kinderen en jongeren nog 
wel wat voeten in aarde zal hebben. Eén ding is echter in ieder geval 
zeker: de cliënten worden hier beter van! Dat laatste feit wordt 
ook ten zeerste gewaardeerd door het agentschap Opgroeien, 
die de werking van Ons Kinderhuis erkent en subsidieert. 
Een van de leidende figuren van het agentschap nodigde een 
vertegenwoordiging van Ons Kinderhuis uit voor een toelichting op 
de administratie in Brussel op dertien maart, omdat ze ‘… onder 
indruk zijn van de bewuste, doorgedreven keuze voor het belang 
van de cliënten’ (einde citaat). Ook de manier waarop de jongeren 
zelf betrokken werden bij dit besluit, kon op waardering rekenen.

Ons Kinderhuis gaat honderd procent voor zo optimaal mogelijke 
begeleiding van elk kind en elke jongere!

TUIN OMGEVINGSVERGUNNING
n onze vorige nieuwsbrieven berichtten we over ons grootschalige 

project om een pedagogische tuin aan te leggen. Op het moment 
dat deze nieuwsbrief verschijnt, zijn we – helaas! – nog steeds aan 
het wachten op de omgevingsvergunning. De bevoegde dienst van 
de stad Genk keurde de aanvraag hiervoor af op basis van een A4 
vol met opmerkingen over allerlei details, zoals hoogteverschillen, 
afstanden van bomen tot de afscheiding en de schaal van de 
plannen. Door uren hard werk door de intern verantwoordelijke 
voor het project zijn al die opmerkingen inmiddels  weggewerkt. 
Momenteel ligt het dossier opnieuw bij de stad Genk, gelukkig met 
de toezegging het dossier met spoed te behandelen. We vragen 
jullie gebed voor een spoedige goedkeuring van ons dossier, zodat 
we jullie hopelijk in de volgende nieuwsbrief kunnen melden dat we 
gestart zijn met de aanleg van de pedagogische tuin.

.

REORGANISATIE VAN DE LEEFGROEPEN

Er staat een grote verandering op til. In een ver verleden schakelde 
Ons Kinderhuis over van vier naar drie leefgroepen: één gemengde 

kindergroep van nul- tot twaalfjarigen, één tienermeisjesgroep en 
één tienerjongensgroep, telkens van twaalf tot achttien jaar, met een 
aantal kamertrainingskamers. De belangrijkste reden daarvoor was 
vooral dat we op die manier meer personeel beschikbaar kregen per 
leefgroep.

Maar de tijden veranderen, evenals de noden en 
behoeften van de kinderen en jongeren die we 
opvangen. Komend voorjaar voeren we daarom 
opnieuw een belangrijke organisatorische wijziging 
door. Vanaf 6 april 2020 organiseren we opnieuw vier 

leefgroepen, die allemaal gemengd zullen zijn. Door het creëren van 
een aparte leefgroep voor alle kamertrainers (jongens en meisjes 
vanaf 16 jaar) kunnen we het aantal plaatsen per leefgroep drastisch 
omlaag brengen.

Waar de kindergroep ‘De Boomhut’ tot nu toe minstens elf en 
maximaal twaalf kinderen herbergde, zullen er na de reorganisatie 
acht kinderen worden opgevangen, en zal er één plaats gereserveerd 
worden voor crisisopvang. De maximale leeftijd voor deze groep 
wordt verlaagd van twaalf naar tien jaar. Leefgroep ‘De Regenboog’, 
waar nu maximaal elf jongens van tien tot achttien verblijven, zal 
veranderen in een gemengde leegroep voor meisjes en jongens van 
tien tot veertien jaar met zeven plaatsen. Leefgroep ‘Het Kruispunt’ 
herbergt tot nu toe maximaal elf meisjes van twaalf tot achttien jaar, 
maar zal evolueren naar een gemengde groep van zeven jongeren 
van vijftien tot zeventien jaar. De vierde groep tenslotte, is een nieuwe 
aparte entiteit, die twaalf plaatsen voor kamertraining aanbiedt voor 
jongens en meisjes vanaf zestien jaar. Zowel het personeel als de 
jongeren mochten kiezen uit drie mogelijkheden: ‘De Schakel’, ‘De 
Trap’ of ‘De Route’. Na de stemming door het personeel lagen de 
voorkeuren heel dicht bij elkaar, zodat de stemming van de jongeren 
uiteindelijk de doorslag gaf. Zij kozen vrijwel unaniem voor ‘De 
Route’, de naam die ze ook zelf bedacht hadden.

Deze organisatorische verandering werd niet lichtzinnig doorgevoerd. 
Ze vloeit rechtstreeks voort uit een doorgedreven bevraging van 
zowel de kinderen en jongeren als het voltallige personeel.  Deze 
bevraging wees uit dat het voorstel door alle betrokkenen als een 
verbetering wordt gezien. Ook de kinderen en jongeren zijn vragende 
partij voor kleinere groepen, en voor gemengde leefgroepen. 
De medewerkers van hun kant benadrukken dat het maximum 
van zeven of acht minderjarigen per groep meer begeleiding en 
toezicht mogelijk maakt en dat het maken van gemengde groepen 
onder andere een effect heeft. Een laatste voordeel van de nieuwe 
werkwijze is, dat we tegelijkertijd een sterkere nadruk kunnen 
leggen op trajectbegeleiding van elke minderjarige.
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