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Koning winter is nog lang het land niet uit. Maar niet 

getreurd, wij hebben genoeg om handen om ons 

warm te houden. Aan activiteit en bedrijvigheid 

ontbreekt het ons in elk geval niet want ook onze 

kalender voor februari ziet er aardig gevuld uit! Zin in 

een voorsmaakje? Schaats dan gerust eens door 

onze drukke agenda!   

 

 

Boekvoorstelling ‘Spelen in zwarte sneeuw’ 

 
Op 9 februari stelt het kinderrechtencommissariaat zijn 

nieuw boek over kinderarmoede 'Spelen in zwarte 

sneeuw' voor in het Vlaams Parlement. In dit kwetsbare 

manifest gaat de aandacht naar kinderen die opgroeien 

in armoede. 

 

Phara de Aguirre interviewt kinderrechtencommissaris 

Bruno Vanobbergen en modereert het panelgesprek 

met deskundigen. Aan De SLOEP werd gevraagd in het 

panel te zitten om onze visie en aanpak voor te stellen. 

Wij zijn dolenthousiast! Schrijf je snel in voor dit niet te 

missen event via 

http://www.kinderrechtencommissariaat.be/actueel/spe

len-zwarte-sneeuw  

 

Benefietconcert STR8FW 
 

Op 5 maart organiseert de serviceclub STR8FW een benefietconcert ten 

voordele van De SLOEP. Het concert van Day By Day Gospel Singers begint 

om 11u30 in de Parnassus in Gent. De tickets zullen over de toonbank gaan 

aan 20 euro en 40 euro voor een viparrangement. 

 

Wil je mee genieten van dit prachtig muziekstuk en op die manier De SLOEP 

steunen? Stuur dan een mailtje naar concert2017@str8fw.be om kaarten te 

reserveren.  

http://www.kinderrechtencommissariaat.be/actueel/spelen-zwarte-sneeuw
http://www.kinderrechtencommissariaat.be/actueel/spelen-zwarte-sneeuw
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Peuterpraat 

 
Deze maand zijn de voorbereidingen volop van start gegaan 

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, …  

 

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

- op 06, 13, 20 februari 

- op 06, 13, 20, 27 maart 

 

Zijn er ouders geïnteresseerd? Neem zeker contact op met Nele: 

nele@desloep.be.  

 

Openingsuren Krokusvakantie 

 
Tijdens de krokusvakantie zijn wij open op volgende momenten: 

 

- maandag 27 februari van 10u – 12u 

- dinsdag 28 februari van 10u – 12u 

- donderdag 2 maart van 10u – 12u 

- vrijdag 3 maart van 10u – 12u 

 

Vanaf maandag 6 maart 2017 ontvangen we je graag terug tijdens de 

gewone openingsuren. 
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Maandkalender en contactgegevens 
 

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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