
 
 

Nieuwsbrief De SLOEP     Oktober 2016 
 

 

Oktober is een drukke maand met de Week van de Veerkracht, de Dag 

tegen Armoede, de Week van de Fairtrade, de Wereldborstvoedingsweek, ... 

Maar ook hier in De SLOEP hebben we heel wat op de agenda staan. Wil je 

weten wat er allemaal op onze boterham ligt? Smul dan snel verder! 

 

 

Helena, Silke, Winny en Manon: welkom aan boord! 
 

Ons team is, jawél, vier stagaires rijker! 

Helena versterkt ons onthaal, zal sociaal 

gidsen en werkt samen met Kimete rond 

kleuterparticipatie. Helena kan je bereiken via 

stage2@desloep.be  

Onze tweede stagiaire is Winny. Zij wordt 

ingezet in het onthaal, als sociale gids, tijdens 

het ontmoetingsmoment Djuma en helpt 

Alcidia met het werkproject. Vragen voor 

Winny? Stuur gerust een mailtje: stage3@desloep.be  

Silke wordt begeleid door collega Nele en werkt vooral rond ontmoeting en 

de kinderopvang en dit gedurende 4 maanden. Ze is te bereiken via 

Stage4@desloep.be  

Tenslotte werkt studente vroedkunde Manon gedurende een maand samen 

met Heleen rond het Babybabbelproject en het Prenataal Steunpunt. 

 

Wil je hen graag leren kennen, succes wensen of een leuk welkomstwoordje 

sturen? Stuur hen gerust een mailtje! Alvast veel succes! 

 

Babybabbel 
 

De Sleep en De SLOEP zijn volop bezig met de voorbereidingen van een 

nieuwe reeks babybabbel! Vrouwen die zwanger zijn en kersverse ouders 

zitten samen rond de tafel om antwoorden te zoeken op hun vragen en 

ervaringen uit te wisselen. 

Wat staat er op het menu:  
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06 oktober van 10 tot 12u: Verzorging van de baby en 

papieren 

Een verpleegkundige van Kind & Gezin komt spreken over 

de babyuitzet, hoe je een baby een bad geeft, … Ook zal 

ze uitleggen hoe er best kinderbijslag, kraamgeld, … moet 

worden aangevraagd. 

13 oktober van 10 tot 12u: De ontwikkeling van het kind 

Deze sessie zal gaan over de ontwikkeling van een baby en 

hoe spelen dit kan stimuleren.  

20 oktober van 10 tot 12u: Borstvoeding 

Een vroedvrouw komt praten over het geven van 

borstvoeding. 

27 oktober van 10 tot 12u: De huisarts 

Een huisarts komt praten over kinderziektes, EHBO en je huisapotheek. 

Wanneer is er sprake van koorts? Wanneer ga je best met je kind naar de 

huisarts? Wat met overgeven en diarree? Dit zijn een aantal vragen die 

tijdens de sessie worden verduidelijkt. 

03 november van 10 tot 12u: Gezonde Voeding 

Tijdens deze sessie wordt informatie gegeven rond het hoe en wat van 

babyvoeding, fruitpap, groentepap, ... 

10 november van 10 tot 12u: De kinesiste/babymassage 

Samen met de kinesist leren de ouders postnatale oefeningen die ze ook thuis 

kunnen oefenen. Ook  verwennen we de baby met een echte 

babymassage. 

19 november van 10 tot 12u: Anticonceptie 

Tijdens deze sessie komt er een huisarts uit het wijkgezondheidscentrum 

praten over anticonceptie. 

 

Ken je ouders die geïnteresseerd zijn? Geef gerust hun gegevens door via 

heleen@desloep.be en dan nemen wij graag contact met hen op! 
 

 

NIEUW: Sloebiedoe 
 

Sloebiedoe is ons tweede ontmoetingsinitiatief op 

de Dampoort in samenwerking met Spelotheek 

Kiekeboe. Het gaat elke eerste 

dinsdagvoormiddag van de maand door van 9u30 

– 11u30 in de Halvemaanstraat 92, 9040 Sint-

Amandsberg. Ouders kunnen hier terecht om te 

spelen met hun kind en andere ouders te ontmoeten. De feestelijke start vindt 

plaats op vrijdag 04/10. Alle kindjes tussen 0 en 3 jaar en hun ouders 

(opvoedingsverantwoordelijken) zijn welkom! Voor meer uitleg kan je terecht 

bij ankie@desloep.be of bij de verantwoordelijke van de Spelotheek Kathleen 

Fournier 09 254 22 65. 
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Leer fietsen! 
 

Doorheen het jaar worden in verschillende 

Gentse wijken fietslessen georganiseerd. In 10 

lessen leer je fietsen in je eigen buurt. Onder 

begeleiding van ervaren lesgevers begin je met 

je fiets aan de hand en eindig je met een 

fietstocht in groep op de openbare weg. Ook in 

De SLOEP zijn we van start gegaan met 

fietslessen. Inschrijven is jammer genoeg niet 

meer mogelijk voor deze reeks, maar misschien kan je er volgend jaar bij zijn! 

Wil je graag weten wanneer en in welke wijken nog fietslessen worden 

georganiseerd. Neem gerust contact op via 09 234 38 58 of 

kimete@desloep.be  

 

 

Klaar voor School! 
 

In het kader van onze opdracht rond kleuterparticipatie organiseren we 

informatiesessies in groep. Ouders van een toekomstige kleuter worden 

geïnformeerd over de kleuterschool en de 

inschrijvingsprocedure. De sessies gaan telkens door op 

donderdagnamiddag van 13u – 15u: 

 

6 oktober: Ochtendstress vermijden 

27 oktober: Huiswerk: kan het ook leuk zijn? 

24 november: Gezonde tussendoortjes: vol energie op school! 

1 december: Je kindje gaat naar school: hoeveel kost het? 

8 december: Tijdig aanmelden en het belang van 

kleuteronderwijs 

 

Ken jij iemand met nog vragen? We staan steeds paraat met raad en daad! 

Je kan ons contacteren via 09 234 38 58 of  kimete@desloep.be. 

 

 

Steun onze Sintactie! 

Wij organiseren in oktober/november 2016 opnieuw 

een grote Sintactie! We bieden speculozen Sinten 

voor 2,00€ per stuk. Het betreft artisanale speculaas 

met ingrediënten uit eerlijke handel (Fair trade 

ingrediënten en bio, via Oxfam Wereldwinkel 

Mariakerke).  
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Met de opbrengst zullen we allerlei basisproducten (Zeep, babyvoeding, 

luierzalf, ...) aankopen voor gezinnen met jonge kinderen die overleven 

zonder inkomen.  

Wil je deze actie mee ondersteunen? Bestel je speculozen via 

karima@desloep.be of telefonisch: 09/234 38 58. De Sinten kunnen in De 

SLOEP afgehaald worden vanaf 7 november. 

 

Kledij en speelgoed tegen een prijsje! 

 
Ook dit jaar organiseren we opnieuw een grote kleding –

en speelgoedbeurs. Iedereen is welkom om tussen 

kinderkledij (van 0-4 jaar) en speelgoed te snuisteren op 

woensdagmiddag 2 november van 13u30 tot 15u30. Heb 

je nog vragen? Neem dan zeker contact op met 

arne@desloep.be 
 

 

17 okt 2016: Werelddag van Verzet tegen Armoede 

 

 
 

17 oktober is al meer dan 25 jaar de Werelddag van Verzet tegen Armoede. 

In Gent slaan verschillende organisaties de handen in elkaar om elk jaar een 

brede verzetsdag te organiseren en het onrecht dat armoede is, meer onder 

de aandacht te brengen. Er vinden activiteiten plaats onder de Stadshal en 

het Sint-Pietersplein. Het volledige programma vind je op facebook en 

www.armoedebeleidgent.be. Ook De SLOEP zal aanwezig zijn! 

 

http://www.armoedebeleidgent.be/


Hieronder vind je een overzicht terug van alle activiteiten in oktober. Heb je 

vragen? Kennen jullie gezinnen waarvoor de werking van De SLOEP geschikt 

lijkt? Geef ons een seintje! Onderaan deze nieuwsbrief vind je onze  

contactgegevens.  

 

 

 

Vriendelijke groeten,  

Het team van De SLOEP 

 
De SLOEP VZW - Open huis voor ouders met jonge kinderen 

Bevelandstraat 26 

9000 Gent 

tel. 09 234 38 58 

fax 09 234 04 55 

openhuis@desloep.be 

 
Als je deze nieuwsbrief in de toekomst liever niet meer ontvangt, stuur dan een mailtje naar 

openhuis@desloep.be. 

 Denk aan het milieu vooraleer je mails print. 
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