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_______________________________________________________________________________________________________ 

1. Tweehonderd (200) aanwezigen op opening Huis van het Kind. Een thuis voor alle 
kinderen.  

 

Het Huis van het Kind opende op woensdag 24 februari onder een massale aanwezigheid officieel 
zijn deuren. ‘Het is onze bedoeling om ouders professioneel de ondersteunen bij het 
opvoedingsproces van hun kinderen’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. 
 

 
 
Het OCMW barste uit zijn voegen voor de opening van het Huis van het Kind. De hoofdzetel is ondergebracht op de 
gelijkvloerse verdieping van het OCMW aan de Kattestraat 27. Daarnaast wordt voor grotere manifestaties de zaal De 
Plage van het woonzorgcentrum De Populier gebruikt.  
 



Een ‘thuis’ voor kinderen 
Het Huis van het kind heeft de ambitie om uit te groeien tot een plek waar zowel ouders als kinderen zich ‘thuis’ 
kunnen voelen. Het is de bedoeling dat de kinderen blindelings de weg vinden naar de Spelotheek waar ze gratis 
speelgoed kunnen ontlenen en dat ook ouders zonder enige drempel de stap zetten naar de vele activiteiten.  
‘Er komt een universeel aanbod voor alle gezinnen met opvoedingsondersteuning tot de leeftijd van 24 jaar’, legde 
David Larmuseau uit. ‘In de lokalen bevindt zich het consultatiebureau van Kind en Gezin en de spelotheek. Daarnaast 
komen er ontmoetingsmomenten, vorming, opvoedingsondersteuning en groepswerking. En voor de kansarme 
gezinnen wordt er extra aandacht en zorg voorzien.’ 
 
De inhoudelijke invulling gebeurt in nauw overleg met alle partners die hun schouders onder dit initiatief hebben gezet: 
Kind en Gezin, de sociale organisaties en het onderwijs. Een stuurgroep waarin al die organisaties zitting hebben, volgt 
de werking op.’ 
 
Vanwaar die grote aandacht voor kinderen die worden geboren in kansarmoede? ‘In de binnenstad vertegenwoordigt 
die groep veertig procent van de bevolking’, vertelde de OCMW-voorzitter. ‘We voorzien dan ook in activiteiten die de 
achterstand van die kinderen in hun eerste levensjaren wil wegwerken. Het doel is dat alle kinderen gelijk aan de start 
komen wanneer ze naar het eerste leerjaar gaan.’ 
 

 
                  
(foto 1: Ocmw-voorzitter David Larmuseau.  
Foto 2: De medewerkers van het Huis van het Kind: Els Van Causenbroeck, Indra Fauconnier en Sarah Vanden Herrewegen) 

 
Kineke Baba 
Bij de inkom van de ingang van het Huis van het Kind fleurde de Geraardsbergse kindreus Kineke Baba de opening op. 
Hij danste op de tonen van het Reuzenlied: Kere weerom, reusken, reusken, Kere weerom, Reuzegom! 
Zijn aanwezigheid had een symbolische betekenis. Het ‘Thuis’ van het Kind is volgens Larmuseau een plek waar 
kinderen ‘groot’ mogen zijn. Dit wordt figuurlijk ook ‘hun’ plek, een ‘thuis’ ook waar kinderen met de professionele 
ondersteuning van velen worden begeleid in hun opvoedingsproces. 
 

 
(foto: Kineke Baba aan de ingang van het Huis van het Kind) 



Week van de opvoeding 
De komende weken wordt de spits afbeten door een project dat niet-Europese jonge mama’s intensief gaat begeleiden. 
En vanaf 2 maart opent de Spelotheek haar deuren. Er is op 15 maart een bijeenkomst voor de ouders van de 
kinderen die in de tweede jaarhelft van 2015 zijn geboren, waarbij zij hun geboorteondersteuning in ontvangst 
kunnen nemen. En op 5 april steekt een Oudercafé voor mama’s en papa’s van wal. 
 

 
 
Verder is voorzien in een bijeenkomst voor all welzijnswerkers van de regio. De opening voor het grote publiek vindt 
plaats tijdens de Week van de Opvoeding van 16 tot 23 mei. In het kader daarvan zal een waslijst van activiteiten het 
aanbod van opvoedingsondersteuning een grote bekendheid geven.  
 
 

2. Geraardsbergen krijgt proeftuin. 
Intensief Integratietraject voor niet-Europese jonge mama’s.  

 

Voor de integratie van laaggeschoolde, niet-Europese jonge mama’s start het OCMW van 
Geraardsbergen een proeftuin. ‘Een intensieve begeleiding heeft tot doel om hun  integratie sneller 
en grondiger te laten verlopen’, legt OCMW-voorzitter David Larmuseau uit. ‘Na vier maanden 
krijgen de deelnemers een getuigschrift van Maatschappelijke Oriëntatie.’ 

 
Op initiatief van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) van Geraardsbergen, een adviesraad die alle partners rond de 
kinderopvang rond dezelfde tafel brengt, koos het Agentschap Inburgering en Integratie Oost-Vlaanderen 
Geraardsbergen uit als locatie voor organisatie van een proeftuin voor de integratie van laaggeschoolde niet-Europese 
jonge vrouwen. Het dossier, dat door de OCMW-raad van 15 juli 2015 werd goedgekeurd, krijgt een uitvoering vanaf  
eind februari. 
 
Isolement doorbreken 
Waarover gaat het? ‘Het concept lijkt eenvoudig’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Jonge moeders worden 
met hun pas geboren kinderen bij elkaar gebracht over de grenzen van talen, nationaliteit, cultuur en religie heen. De 
kinderen komen mee en breken letterlijk het ijs. Zij zorgen er immers voor dat de jonge moeders zich niet terugtrekken 
in isolement, maar samenkomen om onder begeleiding hun ervaringen te delen, van elkaar te leren en met elkaar te 
praten.’ 
 
Daardoor zullen niet alleen nieuwe sociale netwerken en vriendschapsbanden ontstaan. Bovendien maken zij ook 
kennis met de kinderopvang tijdens de cursus. Last but not least bieden deze bijeenkomsten een uitstekende 
gelegenheid om in de diepte te werken aan hun integratie en hen te helpen bij het leren van het Nederlands. 
 



Getuigschrift 
Wat gebeurt er concreet? Vanaf 23 februari geeft een medewerkster van Kind en Gezin, bijgestaan door een 
werknemer van Leerpunt en de dienst Inburgering en dinsdagvoormiddag en donderdagvoormiddag les. Er is een 
volledig programma uitgewerkt. En na vier maanden krijgen de acht deelnemers een getuigschrift van 
Maatschappelijke Oriëntatie. Na de vakantie staat een tweede cyclus met andermaal acht deelnemers in de steigers. 
‘Die werking wordt geïntegreerd in ons Huis van het Kind dat op 24 februari zijn deuren opent’, verduidelijkt de OCMW-
voorzitter. ‘De verwachtingen zijn hoog gespannen. Ik ben ervan overtuigd dat door die doorgedreven aanpak de 
integratie van jonge moeders veel vlotter kan doen verlopen. Daarvan zal iedereen op termijn de vruchten plukken: 
niet alleen die moeders, maar ook de samenleving.’ 
 

 
 
 

3. Afsprakenkader versterkt slagkracht OCMW en VDAB 
Intensieve samenwerking helpt leefloners aan job. 

 

Een afsprakennota tussen het OCMW van Geraardsbergen en de VDAB helpt leefloners bij 
hun bemiddeling, begeleiding en opleiding naar werk. ‘Dit betekent een grote stap, 
verduidelijkt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Want de slagkracht van zowel het OCMW 
als de VDAB worden versterkt.’ 
 
De OCMW-raad heeft een afsprakennota goedgekeurd voor een intensieve samenwerking bij de bemiddeling, 
begeleiding en opleiding van de leefloners naar werk.  
 
OCMW doet begeleiding op maat 
Het OCMW krijgt via deze overeenkomst toegang tot het programma Mijn Loopbaan van de VDAB. Dit stelt haar in 
staat om op maat van de leefloners een traject voor hun loopbaan uit te stippelen. In functie van de meervoudige 
problematieken waarmee ze worden geconfronteerd, zal tijdens hun zoektocht naar werk vanuit het OCMW een 
aangepaste ondersteuning en begeleiding gebeuren.  
 
Warme overdracht van dossier 
Een tweede pijler van deze overeenkomst is de ‘warme overdracht’ van alle gegevens. Enkele weken voor het einde 
van de tewerkstelling van de leefloner in Artikel 60 zal een Driegesprek plaatsvinden tussen enerzijds de begeleider van 
het OCMW en de consulent van de VDAB en anderzijds de leefloner.  



‘Het doel is het opstellen van een concreet actieplan op maat voor elke leefloner’, weet OCMW-voorzitter David 
Larmuseau. ‘En die overdracht van informatie houdt ook in dat alle gegevens worden opgeladen in het programma 
Mijn Loopbaan, waarbij ook de competentieprofielen worden aangepast.’ 
 
Uitbreiding dienstverlening VDAB 
Het OCMW gaat verder een beroep op de dienstverlening van de VDAB in het kader van de arbeidsbemiddeling. Zo 
worden de bemiddelbare leefloongerechtigden met een kennis van het Nederlands onmiddellijk doorverwezen naar de 
VDAB, waardoor hun zoektocht naar werk onmiddellijk begint.  
Hetzelfde gebeurt bij de doorstroming naar opleidingen die aansluiten bij het gekozen jobdoelwit en de screening 
wanneer nog onduidelijkheid bestaat over hun afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
Overleg 
Last but not least voorziet de overeenkomst in een periodiek overleg tussen de VDAB en het OCMW. De ervaring leert 
dat plaatselijk cliëntoverleg een zeer goede methodiek is om de werkzoekenden vooruit te helpen in hun zoektocht 
naar werk. Een bijkomend voordeel is dat in dat overleg ook andere instanties zoals het CAW of collectieve 
schuldbemiddelaars worden betrokken.  
 
Voorzitter Larmuseau is zeer in zijn nopjes over dit akkoord. ‘Bij de begeleiding van de leefloners zetten we een zeer 
grote stap vooruit. Deze overeenkomst is ook een uitstekend voorbeeld van een geïntegreerde werking. Het OCMW en 
de VDAB behouden hun identiteit,  maar hun slagkracht wordt aanzienlijk versterkt.’ 
 
 

 
(Foto: Jeroen Baro (VDAB) en Ocmw-voorzitter David Larmuseau) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Eetfestijn David Larmuseau, Ocmw-voorzitter en Schepen van Sociale Zaken 
en Welzijn op 15/4 – 16/4 en 17/4/2016. 

 

Op vrijdag 15 april 2016 (18 uur tot 21 uur), zaterdag 16 april 2016 (17u30 tot 21 uur) en op 
zondag 17 april 2016 (11u30 tot 14u30) gaat mijn eetfestijn door in 

zaal Die Crone te Idegem. 

 
Op het menu staan: 
 
- Kipfilet “fine champagne” met fruit en frietjes 
- Zalm op Normandische wijze met frietjes 
- Varkenshaasje met verse groenten en frietjes 
 
Prijs volwassenen: 14 euro. 
Prijs kinderen -12 jaar: 7 euro. 

De opbrengst  ten voordele van Vzw Kinderkankerfonds  

 
 

5. Meer aankondigingen. 
 
Op 19 maart 2016 om 14 uur in De Spiraal, Zakkaai 29 te Geraardsbergen gaat een initiatie lachyoga door. 
Inkom gratis. 
 
Lachen is gezond.  
 
Overal ter wereld worden lachclubs opgericht. Kom rustig mee lachen op onze initiatie lachyoga. 
 

 



 

Op 7 april 2016 om 20 uur in Het Koetshuis, Abdijstraat 10 te Geraardsbergen gaat een toelichting door 
“Verborgen suikers ontmaskerd”, toelichting door Siska Dejonghe, diëtiste – diabeteseducator. De toegang is 
gratis. 
 

 
 
 
Bijkomende vragen zijn steeds welkom. 
 
Tevens vindt u de nieuwsbrief voor de maand februari 2016  op mijn website www.davidlarmuseau.com. 
 
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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