
 

 

 

 

Nieuwsbrief De SLOEP     februari 2016 
 

Er heerst alweer een gezellige drukte in De SLOEP. Benieuwd wat we deze 

maand allemaal in petto hebben? Hier onze laatste nieuwtjes, lees gerust 

verder! 

Februari is traditioneel de maand waar winterbacillen en griepvirusjes de 

ronde doen. Daarom deze nieuwsbrief met een beetje vertraging. 

 
Welkom Nathalie, Yasemin, Nadine en Marina! 
 

Vanaf 8 februari is ons team alweer een stagiaire rijker: 

Nathalie! Nathalie zal zich vooral focussen op haar 

project rond taal en zal ook de kinderopvang doen. En 

dit gedurende 4 maanden. Wil je Nathalie graag leren 

kennen, succes wensen, een leuk welkomstwoordje 

sturen? Dit is haar mailadres: stage2@desloep.be. 

Alvast veel succes! 

 

Ook hebben we er drie nieuwe vrijwilligers bij. Yasemine is sinds januari 

werkzaam in de kinderopvang en als sociale gids. Nadine en Marina zullen als 

tandcoach en eveneens als sociale gids fungeren. 

Welkom alle drie! 

 

Peuterpraat 
 

Deze maand wordt het startschot gegeven voor Peuterpraat! 

Ouders met een peuter tussen 12 en 24 maanden, die met 

vragen zitten over de opvoeding en dit ook graag eens 

overleggen met andere mama’s en papa’s, zijn meer dan 

welkom! Er komen verschillende thema’s aan bod zoals aan 

tafel, mijn kindje groeit, school, taal, … Ouders kunnen 

vrijblijvend aansluiten. 

 

Er worden 8 sessies georganiseerd, telkens op maandag van 10u tot 12u: 

 

- op 15, 22, 29 februari 

- op 07, 14, 21 maart 

- op 11, 18 april 
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Zijn er ouders geïnteresseerd? Neem zeker contact op met 

nele.spiesschaert@desloep.be.  

 

 

Nieuwe open computerruimte  
 

Vanaf nu hebben we er een open computerruimte 

(OCR) bij.  Deze ruimte is bedoeld voor mensen die in 

het werkproject Go Between begeleid worden in het 

zoeken naar werk. Elke dinsdag tussen 13u en 16u 

kunnen zij vrijblijvend langskomen om intensiever te 

solliciteren, vragen te stellen, hulp bij het zoeken naar 

de juiste vacatures te krijgen, te telefoneren naar 

werkgevers en interimkantoren,.. Ook is het de 

bedoeling op termijn groepssessies te organiseren rond allerlei werk-

gerelateerde thema’s (kinderopvang, sollicitatietraining,..). 

Meer informatie? Contacteer ankie@desloep.be. 

 

 

Djuma express 
 

De Sloep heeft tijdelijk een nieuw activiteitenaanbod, ‘Djuma Express’. 

Vrouwen vinden hier de kans om te experimenteren met verschillende 

expressievormen: zingen, rollenspel, vertrouwensspelletjes,…Djuma Express 

bestaat uit vier sessies, telkens op maandagnamiddag onder begeleiding 

van onze stagiaire Carolina. 

Carolina startte dit initiatief op in het kader van haar opleiding 

Gegradueerde in de Orthopedagogie. 

Voor meer info, neem gerust op met stage@desloep.be. 

 

 

Benefietconcert STR8FW 
 

Op 6 maart organiseert de serviceclub STR8FW een 

benefietconcert ten voordele van De Sloep. Philip 

Defrancq ( tenor) en de sopraan Bea Desmet (Vlaamse 

Opera) brengen samen met 4 strijkers The Juliet Letters 

van Elvis Costello in de Parnassus in Gent. Het concert 

begint om 11u30. 

De tickets zullen over de toonbank gaan aan 15 euro en 

30 euro voor een viparrangement. 

 

Wil je mee genieten van dit prachtig concert en op die 

manier De Sloep steunen, stuur dan een mailtje naar 

concert@str8fw.be om kaarten te reserveren. 
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Op onderstaande kalender vinden jullie alle activiteiten terug voor de 

komende maand.  Kennen jullie gezinnen waarvoor de werking van De SLOEP 

geschikt lijkt? Geef ons een seintje! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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