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INHOUD 

1. Huis van het Kind krijgt 560.000 euro subsidies “Nieuwe impuls in strijd tegen 

kinderarmoede”.   

2. Vier accenten van Huis van het Kind – “Bezoek Minister Jo Vandeurzen op 14 december 

2017”. 

3. Concert Hunnegem 18/2/2018 : “Repertoire Ulisses Rocha 2018” 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tiebreak. 

De tiebreaks die reeds werden gepubliceerd kan men vinden op de onderstaande link:  
http://www.davidlarmuseau.com/tiebreak 

 

1. Huis van het Kind krijgt 560.000 euro subsidies. “Nieuwe impuls in strijd tegen 

kinderarmoede”.  

De Vlaamse overheid erkent en subsidieert het Huis van het Kind van het OCMW-Geraardsbergen voor de organisatie 
van kind- en ouderactiviteiten in het kader van de strijd tegen de kinderarmoede. ‘Het OCMW krijgt de komende tien 
jaar een subsidie van € 560.000’, zegt een tevreden OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Bovendien komen er extra 
plaatsen in de kinderdagverblijven.’   

560.000 euro subsidies 
Vlaams minister Jo Vandeurzen zette onder impuls van de Koning Boudewijnstichting met het Fonds Vergnes een 
publiek-private samenwerking op het getouw. Dat luistert naar de naam KOALA,  een afkorting van Kind- 
Ouderactiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding. ‘Dat project ondersteunt een vernieuwend aanbod van 
basisvoorzieningen dat ouders sterker maakt en kinderen zoveel mogelijk kansen op ontplooiing geeft’ verduidelijkt 
OCMW-voorzitter David Larmuseau trots. ‘De samenwerking loopt over de volgende 10 jaar. Daarmee is een bedrag 
gemoeid van € 560.000. Bovendien krijgt Geraardsbergen een 20 inkomstengerelateerde plaatsen bij in de 
kinderdagverblijven.’  

 

http://www.davidlarmuseau.com/tiebreak


Deze overeenkomst treedt in werking op 1 maart 2018 en de bijkomende middelen zullen worden ingezet in de 
preventieve gezinsondersteuning. 

Tweede plaats op 52 kandidaten 
Deze goedkeuring is de kroon op het werk van het Huis van het Kind. ‘Dat ontplooit sinds zijn oprichting in februari 
2016 een ongeziene positieve dynamiek’, vervolgt de OCMW-voorzitter. ‘Zo is het aantal medewerkers verdrievoudigd 
van drie naar negen.’ Het was dan ook geen toeval dat de aanvraag op alle criteria hoog scoorde en uiteindelijk als 
tweede werd gerangschikt bij de 52 aanvragen. Uitschieters in de werking zijn de Focusgroep met kwetsbare ouders, 
het gebruik van vernieuwende methodieken en de inschakeling van gynaecologen, wat uniek is in Vlaanderen.  

 

Foto: Minister Vandeurzen in het gezelfschap van Ocmw-voorzitter 

David Larmuseau, Secretaris Veerle Alaert en de medewerkers van het Huis van het Kind 

Kinderopvang instrument tegen kinderarmoede 
‘Kinderopvang is een krachtig instrument in het voorkomen van kinderarmoede als in het helpen van gezinnen om uit 
de armoede te geraken’, zegt schepen van Jeugd Fernand Van Trimpont. ‘Kinderopvang biedt gezinnen de kans om 
arbeidsactief te zijn of te worden en stimuleert ook de ontwikkeling van kinderen, biedt opvoedingsondersteuning en 
zorgt voor ontmoeting tussen ouders en betrokkenheid van de buurt.’ 
‘Deze bijkomende middelen stellen ons in staat om een bijkomende impuls te geven aan de strijd tegen de 
kinderarmoede’, besluit David Larmuseau. 

 

2. Vier accenten van Huis van het Kind – “Bezoek Minister Jo Vandeurzen 14 december 

2017”. 

Huis van het Kind vervult de lokale regierol voor acties rond gezinnen met kinderen. 
Huis van het Kind wil de krachten bundelen van iedereen die in Geraardsbergen werkt voor kinderen en gezinnen. We 
zetten in op overleggen, partnerschappen en projecten en willen bovendien de verschillende levensdomeinen die voor 
gezinnen van belang zijn verbinden: opvoeding, sociale cohesie, gezondheid, onderwijs, opvang, vrije tijd en praktische 
ondersteuning. 
 
Diensten en actoren die elkaar soms nauwelijks kenden, krijgen via de regierol van Huis van het Kind de kans om elkaar 
aan te vullen en hun krachten te bundelen, wat versterkend is voor iedereen.  
Daarnaast hebben we een signaalfunctie in het kader van welzijn voor gezinnen in Geraardsbergen en ondernemen we 
gericht acties, samen met zoveel mogelijk partners, om hiaten op te vullen.  



Zo willen we ons huis verder uitbouwen als een instrument voor een geïntegreerd lokaal gezinsbeleid.  
 

Specifieke acties: 

 Een gedragen ‘partnerschap Huis van het Kind’ over verschillende beleidsdomeinen heen met een 50-
tal partners 
Het samenwerkingsverband wilden wij zeer concreet en zichtbaar maken in onze stad. We zijn daarom 
bij de opstart begonnen met het voeren van gesprekken met verschillende diensten over hoe zij een huis 
van het kind zagen. Na de officiële opening zijn we gestart met het verzenden van onze missie en visie 
en engagementsverklaring naar onze partners, gestart met de meest voor de hand liggende waaronder 
kind en gezin, caw, scholen, clb,… we zijn iedere partner gaan bezoeken en overhandigden ons label. Op 
die manier willen het bloemetje van ons Huis zichtbaar maken in Geraardsbergen en hopen we de 
burgers mee te nemen in het ‘SAMEN’ verhaal. In de uitbouw van ons partnerschap vinden we vooral de 
betrokkenheid van partners belangrijk, we proberen onze partners zo veel mogelijk te betrekken door 
een jaarlijkse studiedag, door de samenkomsten met onze stuurgroep, door informele momenten ( 
kertkaartje, uitnodiging instuif bureau’s,…) We willen in ons Huis van het Kind vooral het ‘SAMEN’ 
verhaal een grote plaats geven en de meerwaarde van samenwerken steeds benadrukken. Op dit 
moment hebben een 50-tal partners waarvan u al een heleboel hebt zien hangen in de ingang van ons 
Huis van het Kind. Iedere partner moet een plaats kunnen hebben in ons Huis van het Kind. Het mooie 
aan deze partnerschappen is dat wij als Huis van het Kind het mandaat krijgen om de verschillende 
actoren bij situaties bij elkara te roepen, we krijgen dit mandaat van vele partners hier in 
Geraardsbergen. Wij roepen mensne rond de tafel op basis van eigen detecteren van noden of op basis 
van noden die partners detecteren.  

 Een perinataal partnerschap met alle actoren actief rond de geboorte (inclusief gynaecologen, 
kraamzorg, ..)  

 Partnerschap met de jeugddienst om het label ‘kindvriendelijke gemeente’ binnen alle 
beleidsdomeinen waar te maken 

 Deelname aan het LOP en acties rond onderwijs (taalcoach, schoolkostenplan) 

 Deelname aan het LOK en acties rond kinderopvang  

 Traject ervaringsdeskundigen met partners jeugdwelzijnsoverleg 

 Mede-initiatiefnemer van voorstel regionaal samenwerkingsverband binnen jeugdhulp Zuid-Oost-
Vlaanderen (werf 1)  

 Partnerschap preventieve gezinsondersteuning (n.a.v Koala) 

 Samenwerkingsproject tussen SVK (realiseren bijkomende gezinswoningen) en CAW (woonbegeleiding) 
 
 
Huis van het Kind wil elk kind, elk gezin gepast preventief ondersteunen.   
Alle gezinnen hebben nood aan ondersteuning. Die vinden ze vooral bij elkaar, bij andere gezinnen, in de buurt en in de 
gehele samenleving. Daarom zetten we als Huis van het Kind in op projecten die de sociale cohesie bevorderen en 
gezinnen de nodige energie kunnen geven, zoals ontmoetingsmomenten, positieve projecten, informatiedeling en 
praktische hulp.  
 
Huis van het kind wil ook specifieke hulpvragen van gezinnen, kinderen en jongeren oppikken en daarmee aan de slag 
gaan. Hierbij vertrekken we steeds vanuit de kracht van het gezin  en de noden die het gezin zelf ervaart. De regie van 
de ondersteuning blijft in handen van het gezin.  
 
Kwetsbare gezinnen geven aan nood te hebben aan een langdurige en continue ondersteuning door een 
vertrouwenspersoon die werkt vanuit de kracht van het gezin. Om dit te bieden zetten we brugfiguren, buddy’s en 
vrijwilligers in. Deze ondersteuning is steeds preventief en vervangt niet de professionele gezinsbegeleidingen, 
psychologische hulpverlening, financiële begeleiding, … die specifieke welzijnsdiensten aanbieden en waar we de 
gezinnen wel kunnen naar toeleiden. 



Specifieke acties: 

 Brugfiguur om kwetsbare jonge gezinnen te ondersteunen die via Kind en Gezin worden toegeleid. 

 Rechtenverkenner die de onderbescherming in jonge gezinnen aanpakt (vanaf 1/1/18) 

 Laagdrempelige ontmoeting in een wekelijks ‘Kaddeekeskaffee’ 

 Hulpvragen detecteren in een wekelijks ‘Infopunt’ 

 SAM-project dat via een buddywerking positieve vrijetijdsbeleving in gezinnen brengt (vanaf 1/1/18)  

 IONA-project werkt verbindend voor jonge gezinnen met een niet-Belgische achtergrond 

 Infonamiddagen en –avonden rond gezinsthema’s 

 Cursus voor koppels tijdens zwangerschap 

 Cursus rond positief opvoeden 

 Geboortefeest voor alle gezinnen waar het afgelopen jaar een kindje geboren werd 
 

 
 
 
Het Huis van het Kind is er voor ALLE (aanstaande) gezinnen, met extra zorg voor wie meer nood heeft. 
We vinden het belangrijk om van het Huis van het Kind een plaats te maken waartoe alle gezinnen in Geraardsbergen 
zich aangesproken voelen. Niet omdat ze problemen hebben, maar omdat ze kinderen hebben. Dit zorgt ervoor dat ons 
Huis van het Kind breed gedragen wordt in onze stad. Dat een bezoek aan het Huis van het Kind niet stigmatiserend is 
en dat we een breed draagvlak hebben om de specifieke ondersteuning te bieden aan gezinnen die meer zorg nodig 
hebben.  
 
Dit principe van proportioneel universalisme passen we toe sinds de opstart van het Huis van het Kind en is niet altijd 
evident. We bevinden ons in een OCMW-context en hebben de regierol van de strijd tegen kinderarmoede gekregen. 
Maar in de spelotheek, ruilwinkel, infoavonden en andere activiteiten merken we een mix van gezinnen en dit blijven 
we nastreven. 
 

Specifieke acties: 

 Traject met opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en uitsluiting om uitsluitingsmechanismen te 
detecteren en aan te pakken 

 Consultatiebureau Kind en Gezin 

 Ruilwinkel 

 Spelotheek 

 Brooddoos-actie voor iedere 2,5-jarige 

 Samenwerkingen met Sociale dienst, wijkcentrum, … om kwetsbare gezinnen via een warme 



doorverwijzing te bereiken in de werking 

 IONA project moet geïsoleerde doelgroep aansluiting doen vinden bij de werking 

 Opmaak en uitvoer schoolkostenplan in alle scholen 

 Infonamiddagen en –avonden rond gezinsthema’s 
 
 
Huis van het Kind neemt de lead in de strijd tegen de kinderarmoede. 
Geraardsbergen scoort slecht op de kinderarmoede-index van Kind en Gezin. De opstart van Huis van het Kind werd 
expliciet gezien als een actie om hieraan iets te doen. Doorheen de gehele werking ligt bijgevolg de focus op de meest 
kwetsbare gezinnen. 
In November 2016 werd een grootse ‘rondetafel kinderarmoede’ georganiseerd. Op basis van de aanbevelingen van 
deze rondetafel werden specifieke acties opgezet die de strijd tegen kinderarmoede als doel hebben. 
  

Acties kinderarmoede:: 

 Brugfiguur om kwetsbare jonge gezinnen te ondersteunen die via Kind en Gezin worden toegeleid. 

 Schoolkostenplan en schoolkostenfonds voor alle scholen in Geraardsbergen 

 Ondersteuningsacties kinderopvang (locatiepremie en opstartpremie) 

 Rechtenverkenner die de onderbescherming in jonge gezinnen aanpakt (vanaf 1/1/18) 

 SAM-project dat via een buddywerking positieve vrijetijdsbeleving in gezinnen brengt (vanaf 1/1/18)  

 Samenwerkingsproject tussen SVK (bijkomende gezinswoningen) en CAW (woonbegeleiding) 

 Ondersteuning renovatie gezinswoningen voor kwetsbare gezinnen 

 Uitbreiding vrijetijdspas  

 Tussenkomst revalidatiekosten 

 Tussenkomst eerste leeftijdsmelk 

 Tussenkomst kosten gynaecoloog 

 Toeleiding kwetsbare gezinnen naar kinderopvang  
 
 

*** 
 
 

3. Concert Hunnegem 18/2/2018 : “Repertoire Ulisses Rocha 2018” 

Op 18 februari 2018 kan u een concert bijwonen “Repertoire Ulisses Rocha 2018” in Hunnegem. 
 
Het concert is een combinatie van Braziliaanse classics (eigen en andermans werk), pop (Isley Brothers, Stevie Wonder, 
…) rock (Pink Floyd, Led Zeppelin, …) tango (Astor Piazolla)… 
 
Het concert start om 14u30 en gaat door in de Paxzaal van Hunnegem, Gasthuisstraat 100 in Geraardsbergen. 
 
De toegang is gratis.  
 
Iedereen van harte welkom! 
 

 



 
 

 
 
 
Bovenstaande info vindt u ook terug op mijn website www.davidlarmuseau.com. 

 

Bijkomende vragen en opmerkingen zijn steeds welkom. 

 

Veel leesplezier!  

David Larmuseau 

 

E-mail: david_larmuseau@hotmail.com  

Telefoon : 0486/544 285  

Web: http://www.davidlarmuseau.com  

www.facebook.com/david.larmuseau 

Uitschrijven + (Naam invullen) 
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