
 

 
 

Nieuwsbrief De SLOEP      maart 2017 
 

De vogels beginnen te fluiten, de bloemen beginnen te bloeien en de eerste 

zonnestralen komen tevoorschijn. De maand maart is een maand vol actie. 

Ook in De SLOEP staat er weer heel wat op het programma. Lees snel verder 

en kom te weten wat er jullie te wachten staat! 

 

Welkom terug Ann-Sofie! 
 

Sinds eind februari is onze collega Ann-Sofie terug van bevallings-en 

moederschapsrust. Zij zal de sportgroep Dynamo alsook de andere 

gezondheidsprojecten terug op zich nemen. 

We zijn blij haar terug in het team te hebben. 

 

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 is het de week van de 

vrijwilliger. In het kader hiervan organiseert De Sloep op 

maandag 13 maart voor alle vrijwilligers van het 

consultatiebureau een ontbijt om 9u30 als bedanking voor 

hun loyaliteit en inzet.  

 

Zet je tanden erin! 

 
Naar goede traditie staat maart in het teken van 

tandzorg.  In samenwerking met het 

Wijkgezondheidscentrum De Sleep organiseren we 

dan ook verschillende ludieke informatiemomenten. 

Tijdens de kinderopvang op woensdag wordt er 

gewerkt rond (on)gezonde voeding voor de tanden. 

Tijdens het onthaal en Dynamo worden infofolders en 

tandpasta uitgedeeld. Ook bij Djuma komt het thema 

ruimschoots aan bod.  



Babybabbel 

 
In maart gaat 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! 

 

 

Benefietconcert STR8FW 
 

Op zondag 5 maart organiseert de 

serviceclub STR8FW een benefietconcert ten 

voordele van De Sloep. Het concert door het 

koor Day by Day Gospel Singers vindt plaats 

in de Parnassuskerk en begint om 11u.  

De tickets zullen over de toonbank gaan aan 20 euro en 40 euro voor een 

vip-arrangement (gereserveerde plaatsen, inclusief programmaboekje en 

receptie met hapje achteraf). 

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. Ook aan de ingang op de dag zelf kan je nog tickets verkrijgen. 
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En als kers op de taart: een overzicht van alle activiteiten. Heb je vragen? 

Aarzel niet om ons te contacteren, alle gegevens vind je onderaan deze 

nieuwsbrief.  

 

 
 

 

 

 

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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