- Persdossier -

Burgerinitiatieven in de kijker
Onderstaande burgerinitiatieven werden naar aanleiding van het onderzoek van
de Gezinsbond en Odisee geïnterviewd en zijn ook bereid om de pers te woord
te staan.

De Kast
De Kast is een initiatief van twee moeders en een directrice die in de kleuterschool van
de kinderen een kast met een gordijntje liet plaatsen. In de kast kunnen ouders
voedseloverschotten achterlaten voor de gezinnen van kleuters die het financieel
moeilijker hebben.
"Ik denk dat we nu honderd gezinnen hebben die ons voedseloverschotten schenken.
Daar komen regelmatig nog gezinnen bij. We hebben ook proffen die lezingen geven. Die
krijgen dan heel vaak een vergoeding, en die schenken ze ons ook. We hebben boeren
die het einde van hun oogst schenken, we hebben thuis ook heel oude fruit- en
notenbomen waarvan wij duizenden stuks kunnen geven. Het moet niet altijd geld
kosten. Er zijn echt veel mensen met een groot hart. Als je iets wilt bereiken in het
leven, dan vind je altijd mensen die dat ook willen, of die dat willen steunen of die op
hun eigen manier willen bijdragen", zegt Nele Rubens van De Kast.

De Egeltjes
De Egeltjes is een oudercrèche in Sint-Truiden die zich richt tot kinderen met een
ontwikkelingsachterstand, een moeilijke opvoedingssituatie of anderstalige kinderen en
hun gezin.
"Wij hebben een doorlopend visieproces in onze werking. Iedereen die hier werkt, zit
mee in dat denktraject en is mee aan het nadenken over onze toekomst. Daardoor heeft
iedereen een plek en kan die een bijdrage leveren. Natuurlijk moet je op een bepaald
moment wel keuzes maken op basis van de gemeenschappelijke visie. Ik voel wel dat
iedereen die gezamenlijke visie incorporeert en dat geeft wel vertrouwen om de juiste
keuzes te maken. We hebben ook een oudervergadering, en daar komen zinvolle dingen
uit, zoals recent omtrent het vrijwilligersbeleid. Daarnaast maken we echt tijd voor de
ouders die bij het brengen en halen een gesprek willen, we kunnen ons altijd even apart
zetten. We hebben ook een gezinsfestivalletje: Goegezind. Daar komen ook ouders
meehelpen, dus daar zijn ze betrokken. Ouders springen soms ook voor elkaar in, als de
nieuwkomers de taal nog niet helemaal machtig zijn", zegt Thomas Peeters van De
Egeltjes.

De Wereld van Rayaan
De Wereld van Rayaan is een inclusief atelier dat is opgericht door een Marokkaanse
moeder met een autistische zoon. Het atelier richt zich op kinderen met en zonder een
functiebeperking. De Wereld van Rayaan organiseert op regelmatige basis activiteiten en

workshops voor kinderen en jongeren met en zonder een beperking. Op die manier
proberen ze een brug te slaan tussen beide groepen.
"Iedereen is welkom, maar mensen met niet-Marokkaanse roots vinden nog moeilijk
aansluiting. Door het taboe is het niet gemakkelijk om allochtone gezinnen met een kind
met een beperking te benaderen. Dit proberen we te verminderen via huisbezoeken",
zegt Naida Aissa van De Wereld van Rayaan.

Weekends voor Mannen, Vaders en Zonen
Initiatief door vader die weekends organiseert voor vaders en zonen (en sinds korts ook
dochters).
"We hebben nog helemaal geen structuur en die behoefte is er ook nog niet. We doen dit
voorlopig maar twee keer per jaar, dus we vinden het niet echt nodig om daar iets meer
voor op te richten", zegt Wouter Wuyts van Weekends voor Mannen, Vaders en Zonen.
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Over Gezinsbond
De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land. We
verdedigen de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Los van religieuze,
ideologische of politieke opvattingen. En ongeacht de samenstelling van de gezinnen. Het
belang van de kinderen staat altijd voorop.
We zijn er voor kleine en grote gezinnen, jonge en oude gezinnen, tweeouder- en
eenoudergezinnen, traditionele en nieuw samengestelde gezinnen, voor ouders en
grootouders, voor pleeg- of adoptieouders en mantelzorgers...
We staan gezinnen bij met raad en advies op maat. Met activiteiten die gezinnen bij
elkaar brengen. Met voordelen en kortingen. En we voeren voor en achter de schermen
elke dag weer strijd voor een gezins- en kindvriendelijke samenleving.
We kunnen daarvoor rekenen op de steun van 13.000 vrijwilligers en 200
personeelsleden. 240.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.

Over Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen maakt deel uit van de
onderzoeksgroep Sociaal-Agogisch Werk van hogeschool Odisee en is gelinkt aan de
bacheloropleiding Gezinswetenschappen. Docenten en medewerkers van de opleidingen
Gezinswetenschappen, Psychosociale Gerontologie en andere opleidingen van Odisee
werken samen aan onderzoeksprojecten die de inhouden en methodieken van deze
opleidingen versterken. Studenten participeren vaak in het onderzoek. De resultaten
stromen door naar concrete vakken.
De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al
onze projecten. We volgen het gezinsbeleid op de voet en we stimuleren het debat over
gezin, relaties en opvoeding. De website www.hig.be stelt onze projecten in detail voor.

