
 

 
 

Nieuwsbrief De SLOEP          april 2016 
 

Normaal gezien is april een maand vol zonnestralen en paaseitjes zoeken. Nu 

is het echter nog even wachten op wat zonnestralen. 

Benieuwd naar wat er deze maand op het programma staat? Lees dan 

gerust verder! 

 

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:  

 

- 07/04 van 10u tot 12u: We praten en geven advies over de verzorging 

van de baby en al het papierwerk (kinderbijslag, kraamgeld,…). 

- 14/04 van 10u tot 12u: We praten over het geven van borstvoeding. 

- 21/04 van 10u tot 12u: We praten over de ontwikkeling van de baby en 

het belang van speelgoed. We sluiten deze sessie af met een bezoekje 

aan Spel-o-theek Baloe. 

- 28/04 van 10u tot 12u: Samen met een huisarts praten we over 

kinderziektes, EHBO en de huisapotheek. 

- 12/05 van 10 tot 12u: We praten over gezonde babyvoeding, het hoe 

en wat van fruitpap, groentepap, … 

- 19/05 van 10u tot 12u: Samen met een kinesist leren we de ouders 

postnatale oefeningen die ze ook thuis kunnen oefenen. We 

verwennen de baby met een echte babymassage. 

- 26/05 van 10u tot 12u: We 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!  

 

Babybabbel Dampoort / Sint-Amandsberg 

 
In samenwerking met Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg organiseren we 

een aantal sessies babybabbel op donderdag 14/04, 21/04 en 28/04.  
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De thema’s zijn: 

- 14/04 van 10u tot 12u: de bevalling en de ontwikkeling van het kind 

- 21/04 van 10u tot 12u: Gezonde babyvoeding en borstvoeding 

- 28/04 van 10u tot 12u: De huisapotheek en anticonceptie 

Zwangere -en kersverse ouders zijn welkom om de informatiesessies bij te 

wonen. Babybabbel gaat door van 10u tot 12u bij vzw Sivi (Doornakkerstraat 

52, Sint-Amandsberg). 

 

Ken jij ouders die hiervoor in aanmerking komen? Stuur ze gerust door! 

Zit je met vragen? Meer informatie kan je krijgen via Nele 

(nele.spiesschaert@desloep.be). 

 

 

Tandcoaches gezocht! 
 

Heel wat gezinnen vinden de weg niet naar de tandarts, 

hoewel tandzorg zo belangrijk is. Om een brug te zijn 

tussen de gezinnen en de tandzorg zijn we op zoek naar 

vrijwilligers die de functie als tandcoach op zich willen 

nemen. Concreet betekent dit om op regelmatige basis 

met een aantal gezinnen mee te gaan op 

tandartsbezoek. 

 

Heb je hiervoor interesse of ken je iemand die dit zou willen doen, neem dan 

contact op met  alcidia@desloep.be. 

 

 

Buitenspeeldag op 13 april 

 
Op woensdag 13 april van 13u tot 17u vindt voor de 

negende keer de Buitenspeeldag plaats. Die middag staat 

het buiten spelen helemaal centraal. Ook de Sloep 

promoot deze actie en zal die middag met de kinderen van 

de sportende mama’s van hartenlust buiten ravotten. Nu 

nog hopen dat de zon van de partij zal zijn!  
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En last but not least, hieronder de kalender voor de maand april:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warme 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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