
 

 

 

 
 

GESELECTEERDE PROJECTEN 2018 
 

FONDS IKEA 
 

 

Vlaanderen 
 

1. Provincie Antwerpen 
 

Mobiel Oudersalon 2030/2050 

Inloopteam Samik • De heer Bart Van Eeckhoven • Lange Lozannastraat 200 • 2018 Antwerpen 

• 03-236 08 00 • bart.vaneeckhoven@cawantwerpen.be 
 
Het aanbod van het “mobiel Oudersalon”toegankelijker maken door de aankoop van een 
bakfiets. Hiermee kunnen we dan naar evenementen, schoolpoorten, locale supermarkten, de hal 
of binnenplein van de sociale woonblokken,... We dromen er van de sociale cohesie in de sociale 
woonblokken, en ruimer gezien in de wijk, op Luchtbal en Linkeroever te vergroten. 
Gezelligheid, ontmoeting en ervaringen in de opvoeding staan centraal. 
 
 

Het Speelkabinet 

Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie vzw • Mevrouw Anneleen Peeters • 

Brusselsepoortstraat 8 • 2800 Mechelen • 015-20 13 75 • 
anneleen.peeters@samenlevingsopbouw.be 
 
De activiteit Speeltijd kadert binnen het project Schoolstart. Het is een wekelijks 
ontmoetingsmoment voor kansarme gezinnen in maatschappelijk kwetsbare woonwijken 
binnen Mechelen. Peuters maken er kennis met de werking van een kleuterklas en oefenen 
voorschoolse vaardigheden. Hun ouders worden versterkt in hun toekomstige rol als 
begeleider van een schoolgaand kind. Het Speelkabinet is tegelijkertijd een object in de ruimte 
en een beleving die hierbij ondersteuning biedt.  
 
 
 

2. Provincie Limburg 
 
Warme inrichting van speel- en ontmoetingsruimtes van het 'Proef'huis Ter Hilst-

Hasselt 

Domo Hasselt vzw • Mevrouw Agnes Vanstraelen • Oude Truierbaan 41 • 3500 Hasselt •  

011-87 32 51 • agnes@domohasselt.be 
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Enkele prikkelarme en verouderde ruimtes in ons wijkhuis inrichten tot warme en speel-en 
ontmoetingsplekken. Aankoop van spelmaterialen en activiteiten die de spelvaardigheden én -
mogelijkheden van de kinderen én hun ouders van de sociale woonwijk Ter Hilst Hasselt, 
versterken. Het proefhuis is een initiatief dat in het voorjaar van 2018 uit de startblokken schiet 
met een aanbod aan ouder-kindactiviteiten en proefopvang voor 0 tot 3 jarigen. 
 
 

KABAS zoekt uitdagend spelmateriaal, gericht op ontwikkelingsstimulering bij 

kansarme baby's en peuters 

Opvoedingswinkel Noord-Limburg • Mevrouw Tine Gutschoven • Bermstraat 9/2 • 3910 

Neerpelt • 011-39 32 72 • tine@opvoedingswinkelnoordlimburg.be 
 
Ontwikkeling van themaboxen, vol spel- en ontdekkingsmogelijkheden gericht op ouder-
kindrelatie, ontwikkelingsstimulering en verschillende pedagogische thema's m onze werking te 
ondersteunen. Deze boxen willen we zo mobiel mogelijk maken, zodat het materiaal ingezet kan 
worden waar nodig en de laagdrempeligheid van onze werking gegarandeerd wordt. Met onze 
tweewekelijkse ontmoetingsgroep 'Kabas' proberen we de kansen van 
maatschappelijk kwetsbare kinderen van 0-3 jaar bevorderen. 
 
 

Onki Hupsakee! 

Stekelbees vzw • Mevrouw Marleen Lefevre • Remylaan 4B • 3018 Leuven - Wijgmaal •  

03-248 49 19 • mlefevre@landelijkekinderopvang.be 
 
Onki, al meer dan 10 jaar de buurtgerichte kinderopvang voor kwetsbare gezinnen in Heusden, 
heeft eindelijk de kans om uit te breiden en meer kinderen op te vangen. Onki werkt hiervoor 
samen met Hupsakee van de gemeentelijke dienst Welzijn. Hupsakee is de organisatie die de 
ontmoeting organiseert. Door deze krachten te bundelen en te verhuizen bereiken we meer 
ouders in de kinderopvang en ondersteunen we de ontmoeting op 1 locatie, in het centrum van 
Heusden, waar deze gezinnen wonen. 
 
 
 

3. Provincie Oost-Vlaanderen 
 
Kom uit je flat en zet je wat! Een buurtgericht kinderdagverblijf bouwt een brug en 

werkt aan toegankelijkheid 

Kinderdagverblijf Tierlantuin • Mevrouw Katrien Reynaert • Botermarkt 1 • 9000 Gent • 09-225 

59 70 • katrien.reynaert@stad.gent 

 
Vergroten van de toegankelijkheid met een outreachende werking naar de gezinnen en 
bewoners uit de buurt Rabot. KDV Tierlantuin zet reeds sterk in op de sociale cohesie maar 
wenst hier een stap verder te zetten door mobiele ‘zet je wat’ momenten te organiseren in het 
kinderdagverblijf én in de buurt. Tijdens deze ontmoetingsmomenten wordt sterk ingezet op 
actieve dialoog tussen kwetsbare gezinnen en een breed veld van organisaties die actief zijn in 
de buurt. 
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4. Provincie West-Vlaanderen 
 

Ontmoeten in het speeldorp: een verbinding tussen kinderopvang en Kind en Gezin 

Kind en Gezin • Mevrouw Ilse Huys • Hallepoortlaan 27 • 1060 Sint-Gillis • 078-15 01 00 • 
ilse.huys@kindengezin.be 
 
De doelstelling van ons voorstel is om de samenwerking tussen het 
ontmoetingsmoment en het kinderdagverblijf Heilig Hart in Kortrijk te verbeteren. Hierdoor 
komen ouders van het ontmoeten meer in contact met de kinderopvang en krijgen ouders van de 
kinderopvang meer kans om deel te nemen aan het ontmoetingsmoment. 

 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 

Ontmoeten en taal in een Brussels Kinderdagverblijf 

De Molenketjes vzw • Mevrouw Annelies Racquet • Henegouwekaai 29/12 • 1080 Sint-Jans-

Molenbeek • 02-412 72 41 • aracquet@demolenketjes.brussels 
 
In KDV Het Molentje komen veel kinderen die leven in kwetsbare gezinnen, vaak met een 
beperkt sociaal netwerk. We willen binnen ons ouderbeleid inzetten op een grotere 
betrokkenheid van ouders en toegankelijkheid van de opvang voor ALLE ouders. We willen 
een aangename, 'eigen' plek creëren waar ouders mekaar kunnen ontmoeten tijdens formele 
ouderactiviteiten (vb ons nieuw taalbox-project), voor spontane ontmoetingen of voor een 
kennismaking met ons kinderdagverblijf en onze werking. 
 
 

Ontmoetingsplek voor kinderen (0-5 jaar) en ouders met artistieke, culturele, 

motorische en sensoriële ontwaakworkshops voor jonge kinderen en 

ouderschapsondersteuning 

La Bulle d’Air • Madame Mélanie Wallyn • rue Servandoni 27 • 1130 Bruxelles – Haeren •  

0477-05 30 91 • melanie.bulledair@hotmail.com 
 
Wij ondersteunen de globale ontwikkeling van jonge kinderen (0-5 jaar), het ouderschap en een 
goede kind-ouderrelatie. Wij bieden in Haren diverse activiteiten aan (ontmoetingsplek, 
ontwaakworkshops en activiteiten voor ouders). In de gemeente bestaat er geen enkele dienst 
voor dit jonge publiek en voor ouderschapsondersteuning, hoewel er vraag naar is. Wij willen 
graag steun om de kwaliteit van de opvang en de activiteiten te waarborgen.  
 
 

Speloase 

KDV Lutgardisschool Elsene Nieuwkinderland vzw • Mevrouw Nathalie Vandenbosch • 

Naamsesteenweg 355 • 3001 Leuven – Heverlee • 02-511 10 17 • nathaliev.d.b@hotmail.com 
 
Nieuwkinderland is gelegen nabij het Brusselse zuidstation. Vele van onze gezinnen zijn klein 
behuisd en hebben geen buitenspeelruimte; ook in de publieke ruimte zijn deze nauwelijks 
aanwezig. We willen van ons terras een groene oase in de buurt maken. We creëren een 
ontwikkelingsgerichte speel- en leerplek voor kinderen, onze kindbegeleidsters kunnen hierdoor 
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een ruimer palet van activiteiten benutten. Ons terras wordt een ontmoetingsplek voor kinderen 
en ouders uit de buurt. 

 
Wallonië 
 

1. Provincie Henegouwen 
 

De woordenwinkel 

Ecoles libres de Farciennes • Monsieur Stéphane Duvivier • rue Amion 14 • 6240 Farciennes • 

071-38 53 34 • direction@ecoles-libres-farciennes.be 
 
Openstellen van de 1ste kleuterklassen voor gezinnen uit de buurt (sociale woningen, kwetsbaar 
publiek, school met gedifferentieerde coaching) om ‘een verhaal per week’, ‘een spel per week’ te 
delen... en waarom ook niet ‘per dag’, als het project een succes is! 
 
 

Spelotheek ‘Au Temps Jouer’ 

Bibliothèque communale ‘Au Temps Lire’ • Madame Claude Gorowoy • rue Debast 6 • 7380 

Quiévrain – Baisieux • 065-52 96 30 • bibliotheque@quievrain.be 
 
Inrichten van een spelotheek die tegelijk een ontmoetingsplek is voor ouders uit kwetsbare 
milieus en hun kinderen. Deze plek zal de intergenerationele en interculturele mix bevorderen. 
De spelotheek zal dienst doen als ‘referentiedienst’ voor bevolkingsgroepen uit de buurt en zal 
bijdragen tot het ontwikkelen van sociale banden tussen gezinnen uit verschillende milieus. Via 
het speelgoed zal ze kinderen helpen om zich te ontwikkelen en zich te leren uitdrukken, en zal 
ze ouders en kinderen dichter bij elkaar brengen. 
 
 

Uitlenen van boeken aan de allerkleinsten in het kader van de lessen Frans voor 

gezinnen van nieuwkomers 

Anama • Madame Martine Ome • rue Montifaut 5 • 7500 Tournai • 069-54 52 19 • 
omemartine@gmail.com 
 
Inzamelen van kinderboeken en creëren van een permanente uitwisseling van boeken in de marge 
van de lessen Frans voor nieuwkomers, telkens op woensdagnamiddag. 
Ouders van erg jonge kinderen kunnen boeken lenen voor hun kinderen in de kleuterklas en 
vrijwilligers reiken hen de nodige woordenschat aan om de inhoud van de geleende boeken te 
begrijpen en te vertellen aan hun kinderen.  
 
 

Les Galopins 

CPAS de Péruwelz (service Le Galion) • Madame Marie-Anne Jottard • rue de Roucourt 85 • 

7600 Péruwelz • 069-59 04 85 • marie-anne.jottard@cpas.peruwelz.be 
 
Inrichten van een psychomotoriekruimte voor kinderen van 0 tot 3 jaar, die vergezeld zijn door 
een ouder of iemand die een affectieve band heeft met het kind (grootouder). De 

mailto:omemartine@gmail.com
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psychomotorieksessies richten zich bij voorrang tot kwetsbare milieus en worden begeleid door 
een psychomotoriektherapeute en een teamlid van de cel gezinsopvoeding Le Galion van het 
OCMW, in partnerschap met ONE (Kind en Gezin). De sessies worden gegeven in de 
woonzorgcentrum om de intergenerationele relaties te bevorderen. 
 

2. Provincie Luxemburg 
 

De natuur in dienst van het ouderschap 

Le 210 asbl • Monsieur Joël Kinif • rue Arc-en-Ciel 32 • 6680 Sainte-Ode – Tillet • 061-26 70 90 

• direction@lamoisson.net 
 
Inrichten van de tuin als een psychomotorische buitenruimte om de ouderschapsbegeleiding te 
bevorderen. 
De natuurlijke omgeving ervaringsgericht laten ontdekken door kinderen en centraal stellen in de 
opvoedingsactiviteit. 
Daarom willen we in de tuin afgebakende themaplekken creëren (een veilige plek, een plek voor 
zintuigelijke ervaringen, een creativiteits- en verwonderingsplek) door gebruik te maken van de 
troeven van de natuur. 
 
 
 

3. Provincie Namen 
 

‘Mamans et bébés du monde’ – een begeleidingsformule voor de allerkleinsten en hun 

mama van buitenlandse afkomst, die, met respect voor de moedertaal, een 

onderdompeling in het Frans volgen, om al op vroege leeftijd tweetalig te worden 

Ville d’Andenne • Madame Marie-Rose Auquier • place des Tilleuls 1• 5300 Andenne •  

085-25 15 69 • marie-rose.auquier@ac.andenne.be 
 
De workshops ‘Mamans et bébés du monde’ willen inspelen op de nood van de niet-Franstalige 
bewoners van de sociale woonwijken van Andenne: aanbieden van een innovatieve 
begeleidingsformule ‘ouder toegelaten’ waar kinderen en hun mama samen bezig zijn met het 
Frans. Het gaat om een partnerschap met de dienst Frans vreemde taal die werd ontwikkeld in 
het Plan Sociale Cohesie, waar moeders en kinderen samen hun kennis van het Frans 
ontwikkelen. 
 
 

Inrichten van ‘kinderruimtes’ voor ouderschapsondersteuning en de ontwikkeling van 

kinderen zo goed mogelijk begeleiden 

Ferme de l’Aubligneux • Madame Katia Cabooter • chemin de l’Aubligneux 1 • 5660 Couvin – 

Dailly • 0487-39 70 67 • katiacabooter@gmail.com 
 
Herinrichten van plekken voor jonge kinderen om het ouderschap van hun ouders te 
ondersteunen en ook om deze kinderen uit kansarme of gewelddadige milieus toe te laten zich zo 
goed mogelijk te ontplooien met aangepast en veilig materieel. We willen een nieuwe plek creëren 
om de kinderen in een geschikte omgeving te begeleiden bij hun psychomotorische ontwikkeling. 

mailto:marie-rose.auquier@ac.andenne.be
mailto:katiacabooter@gmail.com
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De zintuigelijke en motorische ervaringen en ook de symbolische spelletjes helpen deze kinderen 
bij hun parcours.  
 


