
 

 
 

Nieuwsbrief De SLOEP          maart &april 2017 
 

Wegens onvoorziene omstandigheden is de nieuwsbrief van maart en april 

samengevoegd. Kom te weten wat we allemaal in de maand maart gedaan 

hebben en wat we nog in petto hebben in april! 

 

Week van de vrijwilliger 

 
Vrijwilligers zijn een essentiële schakel binnen De 

SLOEP. Via deze weg willen we tevens al onze 

vrijwilligers nogmaals bedanken voor hun motivatie, 

gedrevenheid en enthousiasme! Aan jullie allen: een 

dikke pluim voor je inzet! 

Van 4 maart tot en met 12 maart was het de week 

van de vrijwilliger. In het kader hiervan organiseerde 

De Sloep op maandag 13 maart voor alle vrijwilligers van het 

consultatiebureau een ontbijt om 9u30 als bedanking voor hun loyaliteit en 

inzet. Alle vrijwilligers kregen eveneens een zoetje per post in de bus.  

 

Zet je tanden erin! 

 
Naar goede traditie stond maart in het teken van 

tandzorg.  In samenwerking met het 

Wijkgezondheidscentrum De Sleep organiseerden we 

dan ook verschillende ludieke informatiemomenten. 

Tijdens de kinderopvang op woensdag werd er gewerkt 

met de tandenkoffer en tijdens Dynamo werden 

infofolders en tandpasta uitgedeeld.  

 

Jeugdboekenmaand in maart 

 
In Bambino, Dynamo junior en Djuma gingen we 

volop aan de slag met boekjes voor de 

jeugdboekenmaand. We maakten een gezellig 

leeshoekje met kussens en dekens, in de Nederlands 

les leerden de ouders nieuwe woorden aan de 

hand van deze boekjes. Grote dank aan de dienst 



cultuur want via hen konden we vele boekjes uitdelen tijdens deze periode. 

Dit zorgde voor veel  blije gezichten bij zowel jong als oud. 

 

Nieuwe moedergroep 

 
Vanaf april starten we met een nieuwe moedergroep. Deze moedergroep 

brengt alle moeders samen, ongeacht hun afkomst of thuistaal. Deze groep 

zal de huidige Arabischsprekende en Turkstalige 

moedergroep vervangen. Er zullen verschillende 

thema’s aan bod komen, zodat er een ruime keuze is 

voor de moeders. De groep zal tweewekelijks 

doorgaan, afwisselend door 4 groepswerkers die 

telkens in duo aanwezig zullen zijn. Dit voorjaar zal de 

groep samenkomen op 20/04, 4/05, 18/05, 1/06 en 

15/06 telkens van 13u30 tot 15u. 

Ken je moeders die interesse zouden hebben om 

deel te nemen, neem gerust contact op met Soetkin 

via soetkin@desloep.be.  

 

Babybabbel 

 
In maart ging alweer een nieuwe reeks Babybabbel van start. Vrouwen die 

zwanger zijn en kersverse ouders zitten samen rond de tafel om antwoorden 

te zoeken op hun vragen en ervaringen uit te wisselen/ Dit staat er op het 

programma:  
- 23/03 van 10u tot 12u: Samen met een huisarts praten we over kinderziektes, 

EHBO en de huisapotheek.  

- 30/03 van 10u tot 12u: We praten over het geven van 

borstvoeding.  

- 20/04 van 10u tot 12u: We praten over anticonceptie 

- 27/04 van 10u tot 12u: We praten en geven advies 

over de verzorging van de baby en al het papierwerk 

(kinderbijslag, kraamgeld,…). 

- 04/05 van 10 tot 12u: We praten over gezonde 

babyvoeding, het hoe en wat van fruitpap, 

groentepap, …  

- 11/05 van 10u tot 12u: We praten over de ontwikkeling van de baby en het 

belang van speelgoed. 

- 18/05 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.  

 

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

via heleen@desloep.be en dan nemen wij graag contact met hen op! 
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Buitenspeeldag op 19 april 
 
Op woensdag 19 april van 13u tot 17u vindt voor de tiende 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!  

 

 

 

Nieuwe uren BadoeKadee 
 

BadoeKadee, het ontmoetingsmoment in de lokalen van 

SIVI vzw (Wittemolenstraat 91, 9040 Sint-Amandsberg), zal 

vanaf nu niet meer doorgaan op maandagvoormiddag, 

maar wel op dinsdagnamiddag van 13u30 tot 15u30, 

aansluitend op de sociale kruidenier. De ontmoeting op 

vrijdagnamiddag blijft, met op elke laatste vrijdag van de 

maand het spel-en beweegparcours in het buurtcentrum. 

Voor meer info kan je terecht bij ankie@desloep.be.  
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En last but not least, hieronder de kalender voor de maand april:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CB: consultatiebureau 

PSP: prenataal steunpunt 

OCR: open computerruimte 

MG: moedergroep 

 

 

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. 
 

 

mailto:openhuis@desloep.be
mailto:openhuis@desloep.be

