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 begon met strenge coronamaatregelen. Het land en de hulp- en 

dienstverlening zaten nog steeds op slot. We probeerden te 

roeien met de riemen die we hadden, maar deze bleken veelal te 

kort. Vaak konden we gezinnen met simpele onthaalvragen niet 

verder helpen, omdat diensten en organisaties slechts minimaal bereikbaar waren. 

Groepswerk was niet toegestaan. 

Stilaan begon de druk en het appèl op de groepswerkers zijn tol te eisen. De vereiste, 

aanhoudende flexibiliteit, zowel privé als op het werk, wogen zwaar, evenals het niet 

weten wat de toekomst zou brengen. We trachtten op verschillende manieren de 

groepswerkers hierin te ondersteunen, bij voorbeeld door het aanbieden van specifieke 

vorming, het inlassen van een extra teamdag, het opstarten van een 

ondersteuningstraject met HoGent, … Toch vielen verschillende groepswerkers langdurig 

uit door ziekte. Tegelijk bleven we niet bij de pakken neerzitten: een besloten 

instagrampagina zette ouders aan om thuis te bewegen mét de kinderen, gaf feelgood 

tips, en deelde recepten rond gezonde voeding. Met de deelnemers van de vader- en 

moedergroep hielden we contact via Whatsapp-groepen, onthaal ging door op afspraak 

en via het delen van foto’s verdeelden we (winter)kledij. Dankzij het Kinderarmoedefonds 

van de Koning Boudewijnstichting konden we heel wat MBGA-cadeaucheques verdelen. 

Met de lente kwamen de eerste versoepelingen in beeld. Spel en Ontmoeting Bambino 

kon in heel kleine groep terug opstarten. En ook een fysieke moedergroep kon weer. We 

trachtten ook De SLOEP én vooral de kwetsbare gezinnen waarmee we werken in beeld 

te houden, door het geven van signalen naar Stad, OCMW en partnerorganisaties en 

werkten mee aan wetenschappelijke onderzoek, zoals het onderzoek van EXPOO rond 

ouderschapsbeleving. Tijdens de zomer leken we even het Rijk Der Vrijheid bereikt te 

hebben en wilden we hiervan gebruik maken door diverse ontmoetingsactiviteiten voor 

de gezinnen te organiseren. Dankzij extra middelen van het Vlaams Departement 

Opgroeien kon een jobstudent aan de slag. Zij organiseerde activiteiten in De SLOEP en 

uitstappen, zoals een bezoek aan Zoo Antwerpen met 100 deelnemers en een uitstap 

naar een binnenspeeltuin. Daarnaast leidde zij actief mensen toe naar het 

vrijetijdsaanbod in de buurt. De zomer sloten we af met een – zowaar droog – Zomerfeest, 

waarin vrijwilligers, gezinnen, bestuur en groepswerkers elkaar konden ontmoeten. 

Kinderen konden genieten van toneel, volksspelen, grime en springkastelen. 

In september startten we dan even onze werking op als tevoren. Djuma, de vader- en 

moedergroep en Dynamo, beweeglessen voor moeders gingen opnieuw van start. De 

positieve energie was duidelijk voelbaar. Helaas was dit opnieuw van korte duur. In het 

najaar ging het land weer op slot. Opnieuw moesten we het meeste groepswerk 

stopzetten. Het colloquium, dat gepland stond op 9 december 2021 ter gelegenheid van 

25 jaar De SLOEP vzw, kon niet doorgaan. Maar niet getreurd, dit werd verplaatst naar 

30 maart 2022 en zal des te meer gevierd kunnen worden. 

Met een beperkt aanbod, maar stevig verankerde alternatieven, zoals een sneukeltoer 

voor de vrijwilligers, onthaal op afspraak en een Sint 2.0-feest, … sloten we het jaar af. 

De getoonde veerkracht en creativiteit bewijst de grote gedrevenheid van het team. Ook 

in moeilijke tijden staan zij klaar om verder te zoeken dan de gebaande wegen en verder 

te gaan dan het normale. Bedankt iedereen, om hiervoor steeds naar het beste te streven. 

2021 
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GROEPSWERKING 
 
MOEDERGROEP 
Hoewel de Moedergroep in 2021 maar in beperkte kring kon doorgaan, werd dit opnieuw 

een succes. De nood bij de moeders om ervaringen te delen en elkaar te ontmoeten, 

blijkt groot. Op hun vraag brachten we interessante thema’s zoals opvoeding, voor het 

eerst naar school, anticonceptie en seksualiteit, gezonde brooddoos, ...  We 

organiseerden twee uitstappen, namelijk een boottocht in historisch Gent en een uitstap 

naar het S.M.A.K. 
 

Er vonden 6 moedergroepen plaats met in totaal 38 aanwezigen. In vergelijking met 2020 

blijft het aantal aanwezige moeders in evenwicht. 
 

VADERWERKING 
Enerzijds, organiseren we groepswerk en vader-kind activiteiten, waar de focus ligt op 

kwalitatieve interacties tussen vaders (en hun kinderen). Deze werking is sporadisch 

doorgegaan. We maakten ook een uitstap naar het gravensteen en de plantentuin in 

Gent.  

 

Anderzijds is het verspreiden van expertise via workshops en lezingen voor ons 

belangrijk. Als coördinator van het Lerend Netwerk Vaderrijk blijven we ons actief inzetten 

voor vaders!  Met steun van de Vlaamse Overheid, plannen we in 2022 de verdere 

professionalisering van dit lerend netwerk. Gedurende twee jaar krijgen we extra 

middelen. We organiseren een reclamecampagne en een congres rond vaderschap in 

2023. Daarnaast zullen we jaarlijks tien gratis workshops geven, waarin we onze 

opgebouwde expertise delen met geïnteresseerde organisaties. 
 

Er vonden 5 vadergroepen plaats met in totaal 21 vaders. Hier zien we een verdubbeling 

in aantal aanwezige vaders in vergelijking met 2020. Het Lerend Netwerk kwam één keer 

online samen. 
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De Vaderwerking van De SLOEP werd geselecteerd 

als 'duurzame held' in het ‘Gents 

Duurzaamheidsrapport 2021: People’ voor zijn 

inzet op vlak van SDG 5: Gendergelijkheid! Een 

leuke erkenning voor onze blijvende inzet voor 

vaders! 

 

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

(SDGs) – gelanceerd door de VN - brengen de 

meest dringende en universele behoeften in de 

wereld van vandaag onder de aandacht via een actieplan. Het is aan overheden, 

organisaties of individuen om inspanning te leveren om deze te behalen. We zijn 

blij dat onze vaderwerking hier zijn steentje kan bijdragen. 
 

DYNAMO 
Dynamo is een bewegingsproject in samenwerking met de sportdienst van Stad Gent. 

Dankzij de grote turnzaal van de school en mits kleine aanpassingen, zoals het opsplitsen 

in twee groepen en het continu ventileren van de ruimte, kon Dynamo blijven doorgaan. 

  

Een andere aanpassing, namelijk het stopzetten van de kindactiviteiten en dus het 

opvangen van de kinderen terwijl de mama’s sporten, bleek moeilijker voor de moeders. 

We willen zo snel mogelijk terug kindactiviteiten kunnen aanbieden tijdens Dynamo. Dit 

verlaagt de drempel voor moeders om deel te nemen aan de beweegles aanzienlijk.  

Dynamo vond 17 keer plaats met in totaal 270 deelnemers! 

 

Het Dynamo-project werd dit jaar als inspirerende praktijk opgenomen in de ‘Eerste 

praktijkgids voor het sociaal-sportief werk’. Dit vormt een leuke erkenning voor dit 

groepswerk. 
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DYNAMO JUNIOR 
Dankzij subsidies van het Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie 

Voedingsindustrie kregen we middelen om o.a. tijdens Dynamo beweegactiviteiten voor 

kinderen te organiseren. Moeders die komen sporten, mogen op die momenten hun 

kinderen meebrengen. Vrijwilligers van Sportaround vzw laten hen kennismaken met 

allerlei in- en outdoorsporten.  

 

Tussendoor bieden we fruit aan. Hiermee laten we de kinderen kennismaken met 

verschillende sporten en beweegspelletjes en wordt een gezonde levensstijl 

gestimuleerd. 

 
 

BABYBABBEL 
Babybabbel zijn sessies waar zwangere en kersverse ouders samenkomen om ervaringen 

uit te wisselen en informatie te krijgen over relevante thema's. Onderwerpen zoals 

gezonde voeding bij zwangerschap, borst – en/of flesvoeding, de bevalling, 

anticonceptie en seksualiteit, postnatale depressie en babymassage komen aan bod.    

 

Babybabbel kon in het voorjaar in de Muide niet doorgaan. We organiseerden echter in 

het najaar samen met wijkgezondheidscentrum Kapellenberg Babybabbel aan Dampoort. 

Gelet op het succes van deze ontmoetingen zullen we komend jaar Babybabbel 

uitbreiden. 

 
Er vonden 3 sessies plaats met 11 aanwezige ouders. We merkten hier opnieuw op dat 

ouders nood hebben aan informatie en ontmoeting. 

 
 
KLEUTERPARTICIPATIE EN HET VOORSCHOOLS TRAJECT 
In 2021 kregen we specifieke middelen voor kleuterparticipatie en het voorschools traject,  

Groepssessies konden niet altijd doorgaan, omwille van de strikte maatregelen, maar 

dankzij de inzet van een extra groepswerker konden we alle gezinnen die dit wensten 

individueel bereiken. Ouders die dit wensen, werden begeleid in hun schoolkeuze, in het 

digitaal aanmelden en vervolgens het inschrijven in de school. Er werden 36 unieke 

gezinnen bereikt verspreid over 108 contacten. 

 

 

DJUMA 
Op vrijdagnamiddag organiseren we een ontmoetingsnamiddag. We focussen op elkaar 

ontmoeten en Nederlands oefenen. Er zijn vier conversatietafels, ingedeeld op niveau, 

waar de deelnemers hun Nederlands kunnen oefenen. Deze conversatietafels worden 

geleid door vrijwilligers. Samen met stagiaires en vrijwilligers zorgen we voor kind 

activiteiten zodat ouders met kleine kinderen ook aanwezig kunnen zijn. We merken een 

hoge nood aan ontmoeting bij de ouders. We hopen in 2022 de draad terug te kunnen 

opnemen.  
 

Djuma vond 23 keer plaats met in totaal 209 aanwezigen. We zien een aantal vaste 

waarden terugkomen en registeren in het algemeen totaal 73 unieke gezinnen. 
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SPEL EN ONTMOETING 
 
De Spel- en Ontmoetingsmomenten brengen ouders met kindjes onder 2,5 jaar samen. 

Voor de kinderen is het een fantastische kans om te spelen met speelgoed op maat en 

te wennen aan spelen met andere kindjes. We bieden uitdagend speelgoed op maat aan 

en stimuleren de fijne en grove motoriek. Het is een mooi observatiemoment waardoor 

er spontane babbels en tips rond opvoeding en ontwikkeling ter sprake komen. Voor de 

ouders is het een fijn moment om hun netwerk uit te breiden en ervaringen te delen. Het 

gezamenlijk fruitmomentje schept een gezellige sfeer. Eens per jaar organiseren we ook 

een activiteit om er samen op uit te trekken. 

 

In 2021 werd extra aandacht besteed aan het uitwerken van een draaiboek rond Spel en 

Ontmoeting. Daarin wordt de focus gelegd op gendersensitief en risicovol spelen, met 

veel natuurlijke en duurzame materialen. Hier gaan we in 2022 actief mee aan de slag. 

Wegens de aanhoudende coronamaatregelen waren samenwerkingsverbanden moeilijk. 

Deze worden in 2022 opnieuw opgepikt 

 

 

BAMBINO 
Bambino, het Spel en Ontmoetingsmoment in de SLOEP zelf, lieten we als eerste 

groepswerking, in beperkte groep opnieuw doorgaan. Weliswaar de nodige 

coronamaatregelen indachtig. Vaak lieten we slechts 2 of 3 gezinnen per moment toe. 

Tijdelijk werd een tweede spelmoment in de week georganiseerd, maar we merkten dat 

dit niet goed aansloeg.  

 

Dit moment vond 25 keer plaats in 2021.  

 
 

SPEL EN ONTMOETING SCHELDEOORD 
Sinds januari 2021 hebben we dankzij Huis van het Kind Gent extra budget om een Spel 

en Ontmoetingsmoment in te richten in Dampoort. We kozen hierbij om dit in Scheldeoord 

in te richten. Deze buurt heeft namelijk een hoge concentratie sociale woningen. Dit zorgt 

ervoor dat een groot aantal kwetsbare personen dichtbij elkaar wonen. Demografisch 

gezien wonen hier voornamelijk oudere mensen en jonge gezinnen. Deze combinatie 

zorgt soms voor moeilijkheden.  

 

Deze Spel en Ontmoeting gaat door in de polyvalente zaal aan de Wolterslaan. We werken 

voor deze activiteit samen met de speelotheek van Dampoort. Eén keer per maand 

begeleiden zij een activiteit. Na enkele maanden uitstel door corona, begonnen we in 

september echt met de activiteiten. In de periode hiervoor deden we regelmatig 

outreachende activiteiten: huisbezoeken, buurtbabbels (i.s.m. buurtwerk) en een 

zoektocht.  

 

In 2022 hopen we nog meer ouders te bereiken en maandelijks tijdens Spel en 

Ontmoeting een activiteit, zoals babymassage, te organiseren. 
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INDIVIDUELE DIENSTVERLENING 
 
BUDDY BIJ DE WIEG 
Binnen het Buddy bij de Wieg XL-project worden vrijwillige buddy’s gekoppeld aan 

zwangere of pas bevallen vrouwen.  Sinds 2020 is dit een Gent breed project en werken 

we daarvoor samen met de inloopteams van Wiegwijs en I-mens. Een buddy is een 

vrijwilliger die de gezinnen kan bijstaan tijdens de zwangerschap, bij het uitbreiden van 

hun sociaal netwerk, administratieve ondersteuning, opvoeding, gezondheid, oefenen 

van het Nederlands en nog zoveel meer.  

 

Voor deze gezinnen betekenen de buddy’s vooral een vriend die voor hen klaar staat. De 

vrijwilligers worden klaargestoomd via vormingen en krijgen coaching vanuit De SLOEP. 

Er werden verschillende informele bijeenkomsten georganiseerd voor de buddy’s en 

activiteiten voor buddy’s en de gezinnen die ze begeleiden samen. Het project bewijst 

al sinds de start zijn meerwaarde. In 2021 kregen 11 gezinnen ondersteuning van een 

vrijwilliger. 

 
 

CONSULTATIEBUREAU KIND EN GEZIN 
In het consultatiebureau werd het afgelopen jaar het aantal kindjes per 

consultatiemoment beperkt, zodat zo veel als mogelijk besmetting vermeden kon worden. 

Daarom konden dus minder kindjes dan gewoonlijk door de dokter of verpleegster 

worden gezien, maar de dienstverlening bleef wel doorlopen. 

 

Met de vaststelling dat ouders met hun kindje onverwacht niet kwamen opdagen op de 

consultatie gaan we in 2022 de consultatiemomenten anders inplannen. Dankzij de 

goede samenwerking tussen de medewerkers van het consultatiebureau en het onthaal 

van De SLOEP zijn er veel doorverwijzingen en vragen voor materiële ondersteuning. 
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ONTHAAL IN DE SLOEP 
Het Onthaal van De SLOEP staat sinds jaar en dag bekend als warm en laagdrempelig. 

Tijdens de coronajaren werd hierop enigszins ingeboet. De tas soep of kop koffie als 

troost bij moeilijke vragen konden niet meer en we werkten grotendeels op afspraak. 

Desondanks stelden we vast dat gezinnen nog steeds de weg naar het onthaal vonden. 

De onthaalafspraken zaten snel vol. De vragen in Onthaal werden steeds diverser en 

complexer. Tijdens crisismomenten – zoals de opstand in Afghanistan – merkten we dat 

we meer vragen omtrent de gevolgen van deze problematiek voor gezinnen kregen.  

 

Door de toenemende diversiteit en complexiteit van de vragen zijn we genoodzaakt stil 

te staan bij het Onthaal en te (her)definiëren wat binnen de scope van De SLOEP valt. 

Dit is een moeizaam proces, zeker daar waar doorverwijzen niet vanzelfsprekend of 

onmogelijk is. Dit vormt een uitdaging die we in 2022 aangaan. 

 

Er zijn in 2021 maar liefst 6262 onthaalvragen gesteld aan de groepswerkers. Bijna 700 

unieke gezinnen kwamen langs in De SLOEP tijdens onze onthaalmomenten. De meest 

gestelde vragen zijn materiële hulp, gezondheid, betalingsproblemen en 

woonproblemen. We zien hier voor het derde jaar op rij een lichte daling. 

 
 

ONTHAAL IN DAMPOORT 
Elke dinsdagnamiddag van 13.30 - 16.00 ontving een medewerker van De SLOEP ouders 

in het flex-bureau van het Stedelijk Buurtcentrum in de wijk. Gelijktijdig verzorgde Kind 

en Gezin een consultatiemoment voor kinderen in een aanpalend lokaal. Dit zorgt voor 

een hechte samenwerking aangezien de verpleegsters, dokters en vrijwilligers 

doorverwijzen naar het Onthaal of groepswerkingen van De SLOEP. Tevens is er steeds 

terugkoppeling naar de medewerkers van Kind en Gezin.  

 

In 2021 werd dit opgenomen door een nieuwe collega. Het heeft een aantal maanden 

geduurd om een band op te bouwen met de ouders maar ook met de partners, maar 

sinds september barst het onthaal uit zijn voegen. Gelukkig had de medewerker in 2021 

ondersteuning van een stagiaire. In het Dampoort onthaal beantwoordde de 

groepswerker 578 vragen van 73 unieke gezinnen. Hier werden vooral vragen gesteld 

over wonen, gezondheid en materiële hulp. 

 

12 



 

 

JOBTEAM 

Het ESF-project Jobteam Gent is een opvolging van het ESF-project A-tiem en 

GO2WORK  die in het jaar 2018 - 2019 actief waren. Jobteam Gent is een project 

waaraan tien partnerorganisaties deelnemen. De Sloep vzw is één van die tien 

partnerorganisaties en is lid van de stuurgroep Jobteam Gent.  

 

De Sloep vzw zet sinds december 2021 twee groepswerkers in binnen het project van 

Jobteam Gent. Één groepswerker wordt ingezet in het ondersteuningsteam. Deze 

groepswerker ondersteunt bij Digipacks, zelfzorg en het Voorportaal: 

 
1. Digipacks: bestaat uit een digitale screening en begeleiden van personen die 

permanent uit de digitale wereld uitgesloten zijn omwille van hun leeftijd, 

analfabetisme, taalbarrière... en ook het opleiden van beginners die in staat zijn 

te leren, zodat ze de belangrijkste digitale vaardigheden onder de knie krijgen. 

Daarnaast geven we een duwtje in de rug aan die personen die er al gebruik van 

maken om hen te motiveren en om hun zelfvertrouwen te verhogen. 

 
2. Zelfzorg op het werk: De missie is zowel het verhogen van het begrip voor elkaar 

als het op gang brengen en ‘warm’ houden van de communicatie tussen 

medewerkers, het team, leidinggevenden en de ganse organisatie. Alleen op die 

manier kan werk ‘werkbaar’ blijven voor iedereen.  

 

3. Zelfzorg voor de doelgroep: organiseren van groepswerk, specifiek om aandacht 

aan zelfzorg te geven bij de deelnemers. 

 
4. Voorportaal: Binnen Jobteam is er een lange wachtlijst waar mensen blijven op 

staan tot er een mobiel arbeidsbegeleider vrij is. In het ‘voorportaal’ wil Jobteam 

toch al een aanbod doen.  Op dinsdagen is er daarom een moment voor mensen 

die toegeleid zijn door verschillende organisaties, om hen wat meer uitleg te geven 

over het aanbod van Jobteam Gent, gekoppeld aan een kort 

kennismakingsgesprek. Mensen die tijdens die ‘wachttijd’ toch al verder willen 

gaan, kunnen onmiddellijk een vervolgafspraak krijgen om een week of 2 later een 

uitgebreidere intake te krijgen. Tijdens deze vervolgafspraak worden alle 

levensdomeinen in kaart gebracht.  

 

De tweede groepswerker is fulltime ingezet als Mobiel Arbeidsbegeleider om 

maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden te begeleiden op een laagdrempelige, 

aanklampende, outreachende en vraaggerichte wijze. In De SLOEP is er wekelijks één 

‘Onthaalmoment Werk’ voorzien op woensdagnamiddag. Hier kunnen mensen terecht 

met vragen rond werk.   Vanuit het algemeen onthaal in De SLOEP kunnen mensen die 

werkzoekend zijn toegeleid worden naar de Mobiele Arbeidsbegeleider van Jobteam 

Gent. Deze mensen worden vooral ondersteund bij de verschillende randvoorwaarden en 

de drempels die hun traject naar werk belemmeren. 

 
In 2021 waren er 19 individuele ondersteuning. Hiernaast kwamen er 23 unieke gezinnen 

naar het onthaalmoment werk. Enkele van deze gezinnen stromen door naar individuele 

ondersteuning in 2022. 
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PROJECT LEEGSTAND EN INSTAPWONEN 
Project leegstand, in samenwerking met het CAW, zet leegstaande sociale woningen (in 

afwachting van de renovatie) ter beschikking van kwetsbare gezinnen.  

 

Het project Instapwonen, in samenwerking met Stad Gent en het OCMW, geeft kwetsbare 

gezinnen uit specifieke doelgroepen een tijdelijke en voorwaardelijke woonoplossing. In 

dit traject gaat een groepswerker van De SLOEP samen met het gezin en een buurtwerker 

aan de slag op verschillende levensdomeinen met als uiteindelijke doel zelfredzaamheid 

en een structurele woonoplossing. 

 
De SLOEP ondersteunde in 2021 drie gezinnen in deze projecten. 

 
 

GEZINSONDERSTEUNING 

Als een hulpvraag dermate uitgebreid is en verschillende levensdomeinen beslaat, kan 

beslist worden deze vraag en het gezin op te nemen in Gezinsondersteuning. Hierbij 

maakt een vaste en vertrouwde groepswerker samen met het gezin een toekomstplan op 

waarbij samen korte en/of langere termijn doelstellingen op verschillende 

levensdomeinen besproken en gepland worden en gepoogd wordt deze te realiseren.  

 

Het tijdsbestek per gezin in ondersteuning per groepswerker is klein en ruim 

onvoldoende. Bovendien overtreft de vraag naar gezinsondersteuning onze 

mogelijkheden. Dit betekent niet alleen een tekort aan ondersteuning voor de betreffende 

gezinnen, ook voor de betrokken groepswerkers is dit moeilijk werken. Het is niet 

eenvoudig hierop een antwoord te bieden. Samen met bemiddeling van de Hogeschool 

Gent hopen we methodieken voor deze ondersteuning beter te definiëren en te 

structureren, opdat we een kwaliteitsvolle ondersteuning aan gezinnen kunnen bieden.  

 
In 2021 waren er 29 gezinnen in Gezinsondersteuning. 

 
MATERIËLE HULP 
 
ALGEMEEN 
Materiële hulp bieden is een belangrijke dienstverlening van De SLOEP. Gezinnen die hier 

om vragen konden we het nodige babymateriaal, kleding- en speelgoedpakketjes 

aanbieden. Dit zijn vragen die we tijdens Onthaal-afspraken binnen krijgen. Maar we 

proberen hier ook proactief op in te spelen. Als we tijdens groepswerk of onthaal 

vaststellen dat er materiële noden zijn bij de gezinnen, openen we dit gesprek. 

 

We kregen in 2021 veel materiële en/of financiële giften voor de gezinnen. Zo kregen we 

onder meer: cheques van €50 van Make Belgium Great Again, welke we onder de 

gezinnen konden verdelen. Hiermee waren de ouders in de mogelijkheid zelf kledij en 

speelgoed te kopen in bepaalde winkelzaken. Van Stad Gent, van vzw Zonder Naam Niet 

Zonder Hart en van het Gents Solidariteitsfonds kregen we mondmaskers, 

schoonheidsproducten en luiers, wat van zeer groot nut was in deze coronaperiode. We 

konden dit jaar ook sinterklaas- en kerstcadeaus uitdelen, geschonken door de jongeren 

van Atheneum Wispelberg en van een lokale partijafdeling. In 2021 werden er 1033 

vragen naar materïele hulp gesteld. Hier zien we een daling van 394. 
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FOODSAVERS 
Twee keer per week komt Foodsavers langs met voedseloverschotten. Dankzij hen 

kunnen we gezinnen die naar groepswerkingen of het onthaal komen een pakket gezonde 

voeding meegeven. Ook bieden we hiermee fruit aan tijdens de activiteiten. Er werden 

afgelopen jaar 786 voedselpakketten uitgedeeld. 

 

 
EERSTELEEFTIJDSMELK EN LUIERS 

15 gezinnen kunnen in De SLOEP luiers ontvangen tot hun kind de leeftijd van 2,5 jaar 

bereikt. Wanneer het kind op die leeftijd nog niet zindelijk is, helpen we indien gewenst 

met de potjestraining. Daarnaast bieden we eerste leeftijdsmelk aan een aantal gezinnen 

die er nood aan hebben, maar niet aan de voorwaarden voldoen om hiervoor een 

terugbetaling te krijgen via het OCMW. Deze materiële ondersteuning gaat altijd hand in 

hand met onthaal, gezinsondersteuning en/of deelname aan het groepswerk. We hadden 

de mogelijkheid 20 gezinnen te ondersteunen. 
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SPECIFIEKE THEMA’S 
 
EEN KIND IN DE SLOEP 
Wie werkt met ouders, werkt met kinderen, en omgekeerd. Vanuit deze ingesteldheid en 

een nieuw theoretisch kader organiseert De SLOEP kindactiviteiten tijdens en naast de 

groepswerkingen voor hun ouders. We faciliteren een uitdagende omgeving afgetoetst 

aan de noden van de kinderen. Op woensdagnamiddag, gelijklopend met Dynamo, staat 

dit moment steeds in functie van sport en beweging. In 2022 proberen we deze nieuwe 

kaders te implementeren in alle andere deelwerkingen. 

 
 

VRIJETIJD EN VAKANTIEAANBOD 
Deelname aan het vrijetijdsaanbod kreeg in het voorjaar van 2021 weer rake klappen. In 

de zomer konden we gelukkig herademen. We trakteerden de gezinnen op een uitstap 

naar de zoo en naar de binnenspeeltuin. En sloten, gelukkig droog, onze zomer af met 

een Zomerfeest, voorzien van toneel, springkastelen, grime en andere spelen. We 

konden de gezinnen in het najaar ook blij maken met een bioscoopvoorstelling op het 

FilmKINGfestival in Sphinx en een sinterklaasshow bij kindertheater 4Hoog. 

 

We blijven daarnaast inzetten op het laagdrempelig maken van inschrijvingen voor 

kampen en hobby’s in groepsverband. Dankzij subsidies van vrijetijdsparticipatie van de 

Stad Gent kunnen we dit waarmaken. Hierbij betalen gezinnen slechts 20% van het 

inschrijvingsgeld. Het blijft echter een uitdaging deze noden te detecteren bij de gezinnen 

of hen hier attent op te maken. 

 

Verder kunnen gezinnen bij ons Uitpassen ontlenen. Hierdoor genieten gezinnen, die zelf 

nog niet in bezit zijn van een Uitpas aan kansentarief, van het goedkoop tot kosteloos 

vrijetijdsaanbod in Gent, zoals schaatsen en museumbezoeken. 

 
 
DIGITALE INCLUSIE 
Het Digipunt is een samenwerking tussen District09 (Stad Gent) en De SLOEP. Een 

Digipunt is een plek waar mensen terecht kunnen met digitale vragen en gratis gebruik 

kunnen maken van computers en internet. Er zijn één of meerdere vrijwillige begeleiders 

aanwezig die mensen op weg helpen met basisvragen rond computer, tablet, 

smartphone, internet en andere e-diensten. Het Digipunt gaat wekelijks door op 

dinsdagnamiddag en donderdagvoormiddag. We hopen in 2022 deze momenten verder 

uit te breiden.  

 

Naast het Digipunt is digitalisering en de onmiskenbare digitale kloof zelf een belangrijk 

aandachtspunt in de algemene werking van De SLOEP. Door interne vormingen en 

opleidingen, georganiseerd ism District09, gaan alle groepswerkers aan de slag om de 

werking e-inclusief te maken voor alle gezinnen. Om dit nog beter en kwaliteitsvoller 

vorm te kunnen geven, tekenden we meerdere malen in op projectoproepen, doch 

hebben dit niet behaald. We blijven zoeken naar een concrete subsidiëring voor de 

verdere uitbouw van deze basiskennis voor onze doelgroep om zo de digitale kloof te 

verkleinen. 
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GEZONDHEID 
In De SLOEP schenken we aandacht aan gezondheidsbevordering in alle deelwerkingen. 

Hierbij spelen we in op de gezondheidsacties en -campagnes die Stad Gent, Logo 

Gezond+ en de wijkgezondheidscentra opzetten. Een voorbeeld hiervan is de actie ‘Hou 

je kot gezond’. Andere onderwerpen waar we mee aan de slag gaan zijn bijvoorbeeld 

tandzorg, gezonde voeding, beweging, roken en geestelijke gezondheid. Deze 

onderwerpen worden behandeld tijdens Santésessies, waar we laagdrempelig informatie 

over gezondheid geven. Evenzeer worden de thema’s aangehaald tijdens de 

oudergroepen en de Nederlandse conversatietafels. 

 

In 2022 willen we nog meer inzetten op geestelijke gezondheid. Zo houden we in 

samenwerking met CAW ‘Mindspring ouderkracht’-sessies in De SLOEP, alsook een 

cursus ‘veerkrachtig ouderschap na scheiding’ georganiseerd in samenwerking met de 

HerstelAcademie. 

 
 
DAMPOORTWIJK 
Stad Gent lanceerde in september 2021 een oproep aan de wijken, burgers en 

organisaties, om te onderzoeken waaraan zij nog nood hadden. De SLOEP diende een 

project in om onze doelgroep uit deze wijk uitgebreider te kunnen ondersteunen, 

groepswerk aan te bieden en nieuwe gezinnen te bereiken. In de laatste ronde stemden 

de inwoners van de wijk op die projecten welke volgens hen belangrijk waren voor hun 

wijk.  Spijtig genoeg haalden we toen net niet genoeg stemmen en kwamen we op de 

reservelijst.  De SLOEP stelde zich wel vragen bij de bereikbaarheid van de doelgroep 

door de ingewikkelde wijze van stemmen via computer. Gelukkig was er budget over en 

kunnen we toch een deel van dit project uitvoeren tijdens de komende twee jaren door 

een onthaalmoment en ontmoetingsmoment te voorzien in deze wijk. 

 

Dampoort en Sint-Amandsberg vallen binnen ons werkingsgebied, maar we merken dat 

de ouders in deze wijk niet altijd tot bij onze werking in de Bevelandstraat geraken. 

Daarom brengen we sinds tien jaar onze dienstverlening naar deze ouders, telkens met 

andere en tijdelijke projectsubsidies. Dit is echter wel een handicap voor de continuïteit 

van deze dienstverlening. 

 
VRIJWILLIGERS IN DE SLOEP 

2021 was een jaar van ‘het mag weer wel en het mag weer niet’. Ook voor onze 

vrijwilligers was dit steeds een aanpassing. Maar het was mooi om te zien dat onze 

vrijwilligers steeds klaar stonden voor de gezinnen als het nodig was. Om onze 

vrijwilligers te bedanken werd er in het najaar van 2021 een ontmoetingsactiviteit 

georganiseerd voor alle actieve vrijwilligers. Met een 30-tal gingen we met een gids van 

Vizit op sneukeltocht in Gent. We lieten ons meevoeren door opvallende verhalen en 

werden meerdere keren verwend met een hapje of drankje. 

 

We krijgen regelmatig bericht van geïnteresseerde mensen die een engagement bij ons 

willen opnemen. Het is mooi om te zien hoeveel vrijwilligers klaar staan om onze gezinnen 

te ondersteunen op eender welke manier. In 2021 gingen we van start met het nieuwe 

project Digipunt dat niet kon slagen zonder de inzet van vrijwilligers. We zijn heel blij dat 

we hiervoor zo snel nieuwe vrijwilligers hebben gevonden. 
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DE DRIJVENDE KRACHT 

 
HET TEAM 
 

2021 was geen gemakkelijk jaar voor het team 

 

De aanhoudende coronamaatregelen vergden vergaande flexibiliteit van het team. De 

positieve flow na groepswerk bleef vaak uit. Het takenpakket van de groepswerker 

verschoof naar voornamelijk individuele dienstverlening. De vragen binnen Onthaal zijn 

vaak complexer en uitzichtlozer. Ze beslaan meerdere levensdomeinen, waardoor de 

nood aan gezinsondersteuning groter werd. De gezinnen leggen een groot appèl op de 

teamleden. Dankzij de grote inzet en betrokkenheid van de groepswerkers kunnen we 

hier vaak aan tegemoetkomen. Net daarin schuilt het gevaar dat de groepswerkers over 

hun grenzen gaan. We moeten hierin zoeken naar een evenwicht. 

 

We namen afscheid van enkele vaste waarden binnen De SLOEP. Zij gingen op zoek 

naar nieuwe uitdagingen. We verwelkomden heel wat nieuwe medewerkers. Dit zorgde 

voor een nieuwe dynamiek.   

 

 
BESTUUR EN ALGEMENE VERGADERING 
 
Nadia Merchiers (voorzitter)  

Piet Lampaert (ondervoorzitter) 

 

Badra Djait 

Ann De Mol 

Veerle Merckx 

Els Nijskens 

Emilie Peeters 

Veronique Van Asch 

 

Aangevuld in de Algemene Vergadering met: 

Rudy Coddens 

Resul Tapmaz 

Marie-Thérèse Desmul 

 
 
ALLES OP EEN RIJ in 2021 
 
 

Groepswerkers: 8 - Administratie: 1 - AMA Trajecten: 2 - Art. 60: 2 - Coördinatie: 2 

Stagiairs: 4 - Consultatiebureau: 5 - Raad van bestuur: 7 - Algemene vergadering: 11 

 

 
én 80 fantastische vrijwilligers. 
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MET STEUN VAN 
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