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Ooh-Kaa-Haa-nieuws 

‘Als de zon niet wil schijnen, 
dan schijn je toch lekker zelf!’ 

Steunen kan door een online aankoop via 
www.trooper.be of de facebookpagina: 
Whydonate. Hoe dat werkt vind je terug op 

www.kinderhuis.net/meedoen. 
 

Giften aan Ons Kinderhuis zijn in België fiscaal 
aftrekbaar. Schenk je op jaarbasis meer dan 40 
euro aan Ons Kinderhuis, dan heb je recht op 
een fiscaal attest. 

 

 

 

Beste lezer, 

In deze wintereditie van onze nieuwsbrief laten we u kennismaken met meerdere 
aspecten van ons werk binnen Ons Kinderhuis. Het aanbieden van begeleiding op maat 
van  onze kinderen, jongeren en hun context is onze corebusiness. Toch zijn we ook 
voortdurend aan de slag met het verbeteren en optimaliseren van onze werking en 
zorgverlening.  

Elke collega binnen Ons Kinderhuis maakt dan ook deel uit van één of meerdere project- 
en/of werkgroepen, zowel intern als extern. We zommen in deze editie graag op een 
kleine selectie lopende projecten. We interviewden onder andere onze directeur Sylvie 
Van Vugt over ‘de Ideale Wereld’ en vroegen enkele van onze collega’s om een woordje 
uitleg bij de projecten waar zij hun schouders onder zetten.  

Veel leesplezier, 

Team Ooh-Kaa-Haa-nieuws 
 

 

 Suzanne zorgt er telkens weer voor dat onze buikjes  
gevuld worden met een lekkere, voedzame maaltijd.  
Een welgemeende ‘dankjewel’ Suzanne! 
Wat eten we? 
Dit hebben we allemaal al eens aan de schoolpoort of in de keuken gehoord! 

Het ‘mmmh lekker’ en ‘eikes, dat lust ik niet’ waarschijnlijk ook 😊 
Gelukkig is dit bij ons niet anders. 
Aan elke tafel wordt de sfeer dikwijls mee bepaald door wat er op het bordje ligt… 
Hier probeer ik aan te denken bij mijn menu keuze. 
Staat er vis, spruitjes of witloof op, dan  helpt een lekker dessertje wel… echt wel! 
Nog even aan het budget denken, de variatie in het oog houden, de seizoensgroenten en -fruit 
gebruiken, het eindeloze ontsmetten volhouden (HACCP, covid…), de passie voor het koken niet 
verliezen,… 
Zolang dit er is en het ‘als-God-’t belieft’ vul ik het juiste plekje in achter de kookpotten. 
Rest me nog jullie een lekkere, fijne, gezellige en gezegende feestmaand te wensen! 
Suzanne 

 
 

In de herfstvakantie zijn we in het kader van ons project ‘Iedereen 
verdient vakantie’ met elke Boomhut- gezinsbubbel op avontuur gegaan. 
We verbleven in een gezellig huisje in Durbuy en van daar trokken we 
erop uit. Zo gingen we bijvoorbeeld naar Adventure Valley! We 
slingerden daar als aapjes door de bomen, klommen op rotsen en 
trotseerden het gure herfstweer als echte avonturiers! Een leuk weetje: 
Enkele ouders en begeleiders overwonnen met hulp van onze moedige 
kinderen zelfs hun hoogtevrees! 

 
SINTERKLAAS 

Ook dit jaar mochten de kinderen en jongeren een 
attentie van de Sint verwachten. In zijn groot 
Sinterklaasboek stond dat ze dit zeker verdienden. 
Vooral voor de allerkleinsten uit ‘de Boomhut’ was 
dit een hele belevenis: zij werden zelfs verrast met 
een bezoekje van de Sint. 

DANK 
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Scan deze QR-code als u onze nieuwsbrief in de 
toekomst digitaal wil ontvangen! 

 

In de afgelopen periode hebben we veel warmte 
en steun gekregen van verschillende organisaties. 
Zo willen we graag Koozo bedanken, zij gaan onze 
leefgroepen voorzien van nieuwe zetels! In de 
volgende editie zullen er zeker foto’s volgen.  

 
 
Van stad Genk hebben onze 
jongeren toegangstickets 
gekregen voor de vurige 
vijvers en de sprookjestocht, 
onze jongeren hebben hier 
van genoten. 
 
Ook zijn er verschillende giften binnengekomen 
die Sinterklaas een handje geholpen hebben met 
cadeautjes kopen voor onze jongeren. Bedankt! 

WIL JIJ ONS OOK STEUNEN? 

IN DE KIJKER 

Met gepaste trots 
en vreugde willen 
we meedelen dat 
we de wedstrijd 
wonnen en deze 
foto op canvas 
zullen ontvangen.  

 

Met deze foto, die we jullie ook al toonden in de 
vorige editie, namen we deel aan een wedstijd van 
de organisatie ‘iedereen verdient vakantie’.  

 

GEWONNEN 

Dit prachtexemplaar zal binnenkort ongetwijfeld 
blinken op een speciaal plekje in ‘De Boomhut’. 

VANUIT BELGIË 

IBAN BE66 0682 5222 1043 

(BIC GKCCBEBB) 

 

VANUIT NEDERLAND 

IBAN NL 63 INGB 0000 7825 49 

(BIC INGBNL2A) 

 

http://www.trooper.be/
http://www.kinderhuis.net/meedoen


 

DE IDEALE WERELD 

 Interview met directeur Sylvie Van Vugt:  

Dag Sylvie, kan je ons kort toelichten wat de “Ideale wereld” precies is. Wat is het doel?  

In februari lanceerde ‘Opgroeien’, samen met Vlaams minister van Welzijn, Wouter Beke, het project 
‘gedeelde verantwoordelijkheid en de ideale wereld’. Deze oproep sprak organisaties en partners 
binnen de Jeugdhulp aan om de handen in elkaar te slaan en samen de schouders te zetten onder het 
uitwerken van eenvoudigere samenwerkingsverbanden.  

Men merkt nu o.a. dat kinderen, jongeren en hun gezinnen regelmatig botsen op grenzen binnen de 
hulpverlening. Zo kan je bijvoorbeeld vaak maar hulp opstarten bij de ene organisatie als die bij de 
andere is afgesloten of zijn er enorm lange wachttijden. Dat is niet alleen omslachtig, maar gaat ook 
vaak ten koste van tijd en goede zorg. De bedoeling van dit project is daarom om in de toekomst veel 
meer continuïteit aan te bieden in de bestaande zorgverlening. Dit wekte meteen onze interesse. 
Uiteraard willen we met grote ambities en veel goesting onze schouders zetten onder een mooi 
project als dit. 

 
Welke rol speelt Ons Kinderhuis in dit grootse project? 

Ons Kinderhuis heeft , na het verschijnen van de oproep, samen met 
collega-organisaties uit de omgeving de handen in elkaar geslagen om 
op deze oproep in te gaan. Zo ontstond ‘Regio Plantrekkers’. Samen 
met een tiental andere regio’s uit Vlaanderen dienden we ons 
projectvoorstel in. Vervolgens werden wij één van de drie uitgekozen 
projecten die het mandaat kregen om hiermee verder aan de slag te 
gaan. Het agentschap opgroeien voorziet hiervoor een externe 
projectondersteuner. ‘iDROPS’ zal samen met ons op weg gaan en ons 
begeleiden in dit meerjarenproces. 

De ‘kick-off’ van onze regio vond alvast plaats op 23 september jl. in 
het bijzijn van minister Wouter Beke, samen met de nodige media-
aandacht.  

De reportage van TVL is te bekijken via deze QR-code! 

Waar hoop je binnen 2 jaar van te zeggen dat het project z’n vruchten afwerpt? Wanneer is het voor 
jou geslaagd? 

Wanneer cliënten ervaren dat ze, mits de nodige support van professionelen, hun traject zélf in handen 
hebben, zélf aan het roer staan van hun proces. Dat dit mogelijk gemaakt wordt door 
samenwerkingsverbanden, gedeelde verantwoordelijkheid en vervaagde sectorgrenzen. Het zou mooi 
zijn als hulpverleningstrajecten en -processen geen vertraging meer oplopen door o.a. 
sectorbeperkingen, maar er dat er in de plaats een vlotte samenwerking kan aangesproken worden. 
Concreet zou dit kunnen betekenen dat we op een flexibele manier tegemoet kunnen komen aan de 
noden en vragen van onze cliënten. Hún traject, hun vraag en het bieden van optimale 
ontwikkelingskansen dàt is onze prioriteit. We willen dan ook met dit proces ernaar streven dit in de 
realiteit te kunnen verwezenlijken.  Het is alleszins enorm boeiend om mee aan de wieg te kunnen van 
een hopelijk vernieuwend en constructief hulpverleningslandschap. 

 Bedankt voor jouw tijd en deze interessante toelichting Sylvie! 

 

FRIETJES 

Wat een turbulent anderhalf jaar is het geweest! We hebben ons meermaals moeten aanpassen en 
flexibel moeten reageren op factoren waar we geen invloed op hadden. Iedereen is steeds het beste 
van zichzelf is blijven geven. We waren getuige van een enorm doorzettingsvermogen, van veerkracht 
en flexibiliteit.  In rustigere corona-wateren, hebben we even de tijd genomen om bij elkaar te komen, 
samen te zijn en even op adem te komen.  Dit vergezeld van een lekker frietje als traktatie van het huis, 
heeft dit onze batterijen weer opgeladen. 

 

Leefgroep het 
Kruispunt kreeg een 
heuse upgrade. 
Dankzij hun nieuwe 
decoratie toverden 
ze meteen heel wat 
huiselijkheid in hun 
leefruimte.  
10/10 voor sfeer en 
gezelligheid! 

 
DE DROOM 

In het kader van het project ‘Samen Sterk’ hebben het bestuur van Ons Kinderhuis en jeugdvereniging 
Paulus de handen in mekaar geslagen. Momenteel wordt de oude directeurswoning aan de Evence 
Coppéelaan verhuurd aan jeugdvereniging Paulus, waar zij activiteiten organiseren in functie van hun 
jeugdwerking. 

De bedoeling van het project is dat deze woning in de toekomst plaats zal maken voor een 
multifunctioneel gebouw. Zo zullen er polyvalente ruimtes zijn die ingezet kunnen worden voor de 
activiteiten van jeugdvereniging Paulus. Voor de jongeren van Ons Kinderhuis zullen er studiowoningen  
voorzien worden waaraan studiobegeleiding verbonden kan worden (CBAW). 

Met de polyvalente ruimtes hopen we ook voor verbinding te zorgen tussen beide partijen. Misschien 
met een gezellige koffiebar die op zijn beurt zou kunnen zorgen voor tewerkstellingen of 
samenwerkingen met buurtverenigingen,..  Geen idee is te gek! 

Omdat we ook onze jongeren hierin willen betrekken, werden zij uitgenodigd om samen te 
brainstormen over de bestemming, de toekomst en mogelijkheden van de oude directeurswoning. 
Tijdens een etentje in het gezelschap van directeur Sylvie Van Vugt en verantwoordelijke van 
Jeugdwerking Paulus, Lydia Alicata, konden de jongeren luidop dromen over mogelijkheden en de 
toekomst van het multifunctionele gebouw.   

De jongeren reageerden erg enthousiast en gaven te kennen dat ze het apprecieerden om hierin 
betrokken te worden. Ze vonden het fijn om na te denken over de toekomst en hebben genoten van 
het lekkere eten! 

 

SFEER EN GEZELLIGHEID 
 

 

In het Kruispunt zal David Sare Bio de IPH-middelen 
voor zich nemen. Hij zal instaan voor de individuele 
begeleiding van een van onze jongeren. Welkom! 

De Regenboog neemt afscheid van Shqipe Kraja en Thijs 
van der Have. Veel succes met de nieuwe uitdagingen 
op jullie pad! Tegelijk verwelkomt de Regenboog Jana 
Claes en Cato Wessaert die hun team terug zullen 
vervolledigen. We wensen hen een goede start toe. 

De technische dienst gaat tijdelijk versterkt worden 
door Bartolo Asaro, succes! 

 

PERSONEEL 


