
JAARVERSLAG DE SLOEP 2018

In 2018 stond het inloopteam klaar voor de 

kwetsbare gezinnen in onze buurt. De groeiende 

groep gezinnen en vooral de groeiende diversiteit 

aan gezinnen leert ons dat wie hier binnenkomt 

zich thuis voelt, gehoord en gezien weet. Het 

betekent helaas ook dat de kwetsbaarheid van de 

Gentse gezinnen een immense uitdaging is voor 

ons open huis. Met 1 op 5 kinderen die in een gezin 

in armoede wordt geboren en meer dan 1 kind op 2 

in de ons omliggende wijken is de toestand ronduit 

alarmerend. 

De SLOEP zet dan ook in op het versterken 

van de krachten van de gezinnen in de 

verschillende groepswerkingen, de spel- en 

ontmoetingsinitiatieven in de verschillende wijken 

en de gezondheidswerking Santé. Samen inzetten 

op positief ouderschap, leren door uitwisseling, 

versterken door kennis te delen, samen kansen 

durven zien, maken en vergroten.

In ons dagelijks onthaal en tijdens de trajecten 

gezinsondersteuning zetten we in dialoog met de 

gezinnen in op een integrale dienstverlening over 

alle levensdomeinen heen en streven we naar het 

uitputten en vergroten van hun rechten. Nieuwe en 

onbeantwoorde noden zetten ons aan tot innoveren 

en het uitwerken van nieuwe projecten, steeds in 

samenwerking met de juiste partners, op maat en 

ingebed in de wijken en levens van de gezinnen.

Partnerschap, netwerking en samenwerking vormen 

samen met een gedreven ploeg van medewerkers 

en vrijwilligers dé bouwstenen van een warm huis, 

waar een open geest en deur je verwelkomen. 

Ook in 2018 zijn we met zijn allen ervoor gegaan. 

Tegelijkertijd botsten we op de grenzen van De 

SLOEP. De hoge toestroom aan gezinnen en de 

grote complexiteit van armoede en kwetsbaarheid 

waarmee de gezinnen geconfronteerd worden, 

weegt zwaar door in ons klein SLOEPje. Enerzijds 

op de werking, gezien het onthaal en individuele 

gezinsondersteuning steeds een groter luik 

vormen in De SLOEP. Anderzijds op het team 

en de vrijwilligers, die dagelijks geconfronteerd 

worden met de schrijnende omstandigheden 

waarin sommige gezinnen moeten overleven en 

het gebrek aan perspectief op verbetering omwille 

van structurele problemen en hiaten zoals lange 

wachtlijsten, discriminatie, te lage uitkeringen en 

nog zo veel meer. Een bezinning maar ook een 

structurele versterking van De SLOEP is nodig.



BOUWEN AAN De SLOEP
Diversiteit en kansen creëren loopt als een rode draad doorheen de werking van De SLOEP, dus ook 

in onze medewerkersploeg passen we dit principe toe. We bouwen mee aan opleidingstrajecten, 

bieden stageplekken aan en blijven bouwen aan een stevige samenwerking met onze belangrijkste 

professionele partners, de regioverpleegkundigen en gezinsondersteuners van Kind en Gezin. Tot slot 

blijft een onmisbare radar in de motor van De SLOEP de groep vrijwilligers. Een groep die elk jaar 

uitbreidt en diverser wordt, onder meer dankzij de steun van het Burgerbudget van de Stad Gent.

Hier past dan ook een expliciet woord van dank voor die mensen, die De SLOEP maken tot wat hij 

is: een warm huis!

HET TEAM VAN DE SLOEP

Raad van bestuur ¹ (10) en Algemene Vergadering ² (12) 

coördinator (1), teamleden (9), art.60 medewerkers logistiek 

(2), stagiaires (8), dokters (2), regioverpleegkundigen Kind en 

Gezin/gezinsondersteuners (5), vrijwilligers in De SLOEP (80), 

Netwerkondersteuner Huis van het Kind (1).

¹ Nadia Merchiers (voorzitter), Coddens Rudy, De Mol Ann, Desmul 

Marie-Thérèse, Djait Badra, Hublé Frank, Kooyman Mil, Lampaert 

Piet, Merckx Veerle, Nijskens Els, Peeters Emilie, Van Asch Veronique

 ² Desmul Marie-Thérèse, Peeters Emilie

De SLOEP IN EEN NOTENDOP
De SLOEP vzw (°1996) is een onafhankelijke en 

pluralistische organisatie. De SLOEP is een open huis waar 

ouders met jonge kinderen in al hun diversiteit terecht 

kunnen met hun verhaal, vragen en bezorgdheden. De 

SLOEP richt zich tot gezinnen uit Gent Noord-Oost.

Samen met ouders zoeken we een antwoord op velerlei 

vragen en zetten we stappen naar een sterkere positie als 

ouder, buur, Gentenaar en wereldburger.

In De SLOEP vind je een consultatiebureau. Samen met 

arts en verpleegkundige van Kind & Gezin, bieden we 

advies en ondersteuning inzake gezondheid, ontwikkeling, 

voeding, verzorging en veiligheid van het jonge kind, dit 

van bij de kinderwens tot aan de schoolpoort.

Het inloopteam van De SLOEP biedt laagdrempelige 

opvoedingsondersteuning aan kwetsbare gezinnen. 

Opvoeden in De SLOEP is een natuurlijk en positief proces 

dat ouder, kind en gemeenschap samen aangaan.

In samenwerking met de Stad Gent ontwikkelt De SLOEP 

een projectwerking rond toegankelijke gezondheidszorg, 

opvoeding en emancipatie.

Mensenrechten, armoedebestrijding, emancipatie, 

diversiteit en interculturaliteit vormen een rode draad 

doorheen de dagelijkse praktijk van De SLOEP. Ze 

staan centraal bij netwerkvorming, overleg en de actieve 

signaalfunctie die De SLOEP opneemt.

De SLOEP is met zijn verschillende deelwerkingen en lage 

drempel, een warm huis van vertrouwen voor iedereen 

die door de deur stapt. Ouders en kinderen ontmoeten er 

andere ouders en kinderen, vrijwilligers en professionelen, 

en krijgen naast professionele ondersteuning ook 

informele en sociale steun, die zich richt op hun kansen 

en sterktes. Ouders en gezinnen worden zo deel van een 

versterkende gemeenschap in een grote stad.



De SLOEP profileert zich als open huis, een plaats waar ouders met jonge kinderen met hun vragen, 

zorgen of hun verhaal terecht kunnen, en dit op elke dag van de week. Hieronder scheppen we 

een beeld van De SLOEP in cijfers. De legende geeft je meer uitleg over de vermelde symbolen.

FACTS AND FIGURES

Santé: Onder de noemer Santé hebben we in De SLOEP bijzondere 

aandacht voor het thema gezondheid. Met het ondertekenen van de 

convenant met de Gezondheidsdienst van Stad Gent, gaat De SLOEP 

immers het engagement aan om op verschillende niveaus in te zetten 

op de realisatie van een gezonde start voor elk kind in Gent. Het thema 

gezondheid vormt dan ook een rode draad doorheen onze verschillende 

groepen en projecten. Gezondheid bekijken we heel ruim: gezonde 

voeding, een gezond gewicht, bewegen, tandzorg… We hebben ook 

bijzondere aandacht voor de psychische gezondheid van gezinnen.

In samenwerking met: Het werk van De SLOEP is eveneens de verdienste 

van de vele samenwerkingsverbanden met alle partners van De SLOEP. 

Door de zoektocht naar samenwerking met meerwaarde en door 

gezamenlijke uitdagingen aan te gaan, kunnen wij met onze kleine 

ploeg dit breed palet aan projecten en activiteiten realiseren op een 

kwaliteitsvolle manier.

Kinderopvang voorzien: In De SLOEP stellen we het voorop om 

kinderen ook een plek te geven. Een plek die kinderen stimuleert in 

ontwikkeling, waar ze zich veilig en geborgen voelen rekening houdend 

met de gevoelens, de gewoontes, de behoeften en de socio-culturele 

achtergrond van de kinderen en hun ouders.

LEGENDE



ONTHAAL

Op weekdagen kunnen gezinnen in De SLOEP terecht met vragen, problemen of gewoon met 

hun verhaal. Aan de hand van vraag- en aanbodverheldering wordt nagegaan of ouders met 

hun hulpvraag in De SLOEP op de juiste plek zijn, of zij verdere ondersteuning willen vanuit het 

Inloopteam en/of gebruik willen maken van het ruimer aanbod van onze werking. Vaak wordt 

informatie gegeven aan de ouders, wordt doorverwezen naar andere diensten en zo nodig worden 

afspraken gemaakt rond opvolging. In 2018 vonden er in De SLOEP wekelijks 7 onthaalmomenten en 

2 onthaalmomenten werk plaats en tweemaandelijks een woononthaal. Daarnaast organiseerden 

we ook wekelijks, met projectsteun van het OCMW Gent, een onthaalmoment in Dampoort.

Totaal aantal unieke gezinnen

Aantal verschillende gezinnen

GLOBAAL BEELD

2017

1069 (anonieme contacten 
niet meegerekend)

2017

790

3651

263

Totaal aantal contacten onthaal

Aantal contacten Dampoort

3154

217

2018

1017 (anonieme contacten 
niet meegerekend)

2018

790

INDIVIDUELE GEZINSONDERSTEUNING

Wanneer een gezin vastloopt op verschillende levensdomeinen gaan we steeds na overleg in 

het team, een individueel traject met het gezin opstarten. Tijdens dit traject bieden we integrale 

ondersteuning. Dit verloopt o.a. met individuele gesprekken in De SLOEP, regelmatig telefonisch 

contact, huisbezoeken, en contacten met de betrokken diensten. Een intensieve en integrale 

begeleidingstraject met een gezin wordt exclusief door 1 medewerker opgevolgd.

Het aantal gezinnen is dit jaar met 50% gedaald. De daling is te wijten aan het feit dat meer en 

meer gezinnen een langer ondersteuningstraject nodig hebben en dus minder snel uitstromen. 

Bovendien zijn er in 2018 enkele medewerkers langdurig uitgevallen, waardoor gezinnen eerder 

werden opgevangen in het onthaal. Naast bovenstaande gezinsondersteuningen genieten 

daarboven ruim 40 gezinnen nog steeds een uitgebreide ondersteuning, zoals voorbije jaren, via 

het ‘Werk-En Welzijnsproject A-tiem en Go To Work’.

Aantal verschillende ouders

2017

89

2018

44



GROEPSWERKING

Groepswerking vormt het centrale onderdeel van onze werking. 

De inhoudelijke invulling verschilt van groep tot groep, afhankelijk 

van de samenstelling en de achtergrond van de groep. 

Opvoeding en gezondheid staan wel steeds centraal. We 

hanteren een integrale benadering en leggen verbanden tussen 

levensdomeinen om die twee thema’s bespreekbaar te maken. 

We geloven sterk in de kracht van het groepswerk. Het biedt 

mogelijkheden tot het overbrengen van inhouden zonder dat 

de deelnemer geviseerd wordt. Bovendien bewaken we het 

empowerende karakter van het groepswerk.

Aantal bijeenkomsten

Aantal bijeenkomsten

2017

9

2017

34

MOEDERGROEP:

Een groep met inhoudelijke en ontspannende sessies voor alle 
moeders uit De SLOEP, ongeacht hun afkomst of thuistaal. In de 
groep kwamen verschillende thema’s aan bod, zodat er een ruime 
keuze is voor de moeders. De groep is tweewekelijks doorgegaan 
op donderdagnamiddag, afgewisseld door 4 groepswerkers die 
telkens in duo aanwezig waren.

DJUMA:

Elke vrijdagnamiddag openen we onze 
deuren voor alle ouders uit de buurt. 
Djuma is een open ruimte waar ouders 
elkaar kunnen ontmoeten, waar ze samen 
initiatieven kunnen nemen, koken, lezen, 
praten, conversatielessen organiseren… 
Centraal staan ontmoeting, ontspanning 
en kansen creëren. 

132

1154 (33,9)

Aantal contacten ouders
(gemiddeld/sessie)

Aantal contacten ouders
(gemiddeld/sessie)

152 (10)

932 (29,1)

2018

15

2018

32



Aantal bijeenkomsten

2017

6

KLAAR VOOR SCHOOL:

Het belang van een vroegtijdige en regelmatige deelname aan het 
kleuteronderwijs komt aan bod in individuele contacten met ouders 
én in al onze oudergroepen.

Aantal contacten ouders
(gemiddeld/sessie)

22 (7,33)39 (6,5)

2018

3

Aantal bijeenkomsten

2017

DYNAMO bewegingsproject:

In dit project zijn er wekelijkse bijeenkomsten op woensdagnamiddag 
voor mama’s van De SLOEP. We brengen vrouwen samen die voor 
een gezonde levensstijl willen kiezen: samen sporten, gezond koken, 
ervaringen uitwisselen, ontspannen, zorgen voor jezelf… We maken 
de moeders bewust over het belang van bewegen en maken alsook 
contact met andere moeders.

Tegelijkertijd wordt er voor hun kinderen gezorgd in onze 
kinderopvang ‘Dynamo Junior’. Na de sportles wordt er een 
infosessie voorzien (groepswerk gezondheid). 

441 (13,8)

32

426 (13,31)

32

Dynamo

26

Aantal ouders
(gemiddeld/sessie)

Aantal bijeenkomsten

Dynamo Junior

Aantal kinderen
(gemiddeld/sessie)

282 (10,8)

26

134 (4,96)

2018

Aantal bijeenkomsten

2017

7

BABYBABBEL:

Groepsreeks, gemengd met kersverse ouders en 
toekomstige ouders over verschillende thema’s: 
verzorging van de baby, administratie, babymassage… In 
2018 ging de groepsreeks nog maar 1 keer door (ipv 2) 
omwille van beperkte financiële middelen.

38 (5,43)Aantal contacten ouders
(gemiddeld/sessie)

74 (9,25)

2018

8



Aantal bijeenkomsten

Aantal bijeenkomsten

2017

2017

Groepswerk gezondheid SANTÉ:

Santé in De SLOEP is laagdrempelige ondersteuning geven aan 
gezinnen met aandacht voor gezondheid. In samenwerking en 
afstemming met verschillende partners, zet De SLOEP in op 
gezondheidspromotie en projectmatige gezondheidswerking voor 
kwetsbare gezinnen rond diverse gezondheidsthema’s.

Groepswerk OUDERKOOKATELIER:

Aan de Dampoort ging in 2018 de eerste reeks van een ouder-kook-
atelier van start. Elke sessie is opgedeeld in een drieluik. We starten 
met het praten rond gezonde voeding, daarna koken en eten we 
samen om ook informeel opvoeding en gezondheid bespreekbaar 
te maken. We sluiten af met een gedeelte rond de opvoeding zelf. 

117 (11,7)

nvt

10

nvt

9

3

Aantal ouders
(gemiddeld/sessie)

Aantal ouders
(gemiddeld/sessie)

88 (9,78)

25

2018

2018

Aantal bijeenkomsten

2017

10

VADERGROEP:

De vaderwerking van De SLOEP 
brengt vaders met jonge kinderen van 
diverse afkomst samen. In overleg met 
de deelnemende vaders wordt een 
programma samengesteld dat info- 
en debatavonden rond opvoeding 
combineert met ontspannende activiteiten 
voor vaders en hun kinderen.

117 (11,7)Aantal contacten ouders 88 (9,78)

2018

9



Aantal bijeenkomsten

2017

OP WEG MET DE FIETS:

De SLOEP organiseerde een fietslessenreeks van 10 sessies, die 
doorging in het najaar van 2018 telkens op dinsdagnamiddag. Mensen 
die nog niet konden fietsen kregen de kans om te leren fietsen. Dit 
bevordert niet alleen de gezondheid van de ouders, maar zet ook 
aan om hun eigen kinderen te leren fietsen. Bovendien vergroot dit 
de mobiliteit naar werk aanzienlijk. Deze reeks was dan ook enorm 
succesvol.

86 (8,6)

10

Aantal contacten ouders 116 (11,6)

2018

10

Aantal bijeenkomsten

2017

BADOEkaDEe:

Dit zijn ontmoetingsmomenten die plaatsvinden aan de Dampoort in 
samenwerking met verschillende partners. Vanaf dit jaar zijn er twee 
ontmoetingsmomenten samen gesmolten tot één op de Dampoort. 
BaDOEkaDEe gaat door in de nieuwe gebouwen van de speelotheek. 
De intrek in het nieuwe gebouw van de speelotheek liet echter op 
zich wachten waardoor de activiteiten noodgedwongen uitgesteld 
moesten worden en de opstart en toeleiding van nieuwe gezinnen 
pas laat in het jaar kon beginnen. 

27

8

37

Aantal ouders

Aantal kinderen

13 (2,16)

15

2018

3

ONTMOETING

De SLOEP kiest daarnaast voor een ontmoetingsplaats als specifieke werkvorm: ontmoeting 

tussen ouder en kind, tussen ouder en ouder en tussen kinderen en kinderen staan centraal. 

Kinderen en ouders leren immers veel uit de sociale interactie met andere kinderen en ouders. 

Enerzijds is er de gedeelde ervaring, die versterkend werkt, onzekerheid wegneemt en de moed 

geeft om zelf beslissingen in handen te nemen. Anderzijds is er de confrontatie met andere 

opvoedingsstijlen. Daarenboven krijgen kinderen de kans om in een andere omgeving met 

ander speelgoed te spelen en wordt de ontwikkeling van de kinderen zo vanuit een andere hoek 

gestimuleerd.



Aantal bijeenkomsten

2017

31

BAMBINO:

Dit is een ontmoeting in De SLOEP om ouders en kinderen de kans 
te geven samen te spelen, met nieuwe en uitdagende elementen. 
Dit ontmoetingsmoment wordt wekelijks georganiseerd op 
dinsdagvoormiddag van 10u tot 12u. 

143

145

Aantal ouders

Aantal kinderen

108 (4,5)

112

2018

24

Aantal bijeenkomsten

2017

ONTMOETING IN BALOE:

De SLOEP organiseerde tweemaandelijks op dinsdagvoormiddag 
(voorjaar 2018) of donderdagvoormiddag (najaar 2018) een 
ontmoetingsmoment in speelotheek Baloe. In 2018 kozen we ons 
specifiek te richten naar ouders met een kindje tussen 0 en 2,5 jaar. 
Door te focussen op niet-schoolgaande kinderen, is er (tov 2017) 
uiteraard een lagere opkomst, maar de kwaliteit van de ontmoeting 
tussen ouder en kind en kinderen onderling is versterkt. 

165

24

297

Aantal ouders

Aantal kinderen

53 (3,3)

56

2018

16



MATERIËLE HULP

In De SLOEP kunnen gezinnen die door groepswerkers intensief 

begeleid worden, beroep doen op materiële hulpverlening: de kledij – 

en speelgoedbeurs, het luierproject en het project eersteleeftijdsmelk. 

De eerste werkvorm tracht op laagdrempelige wijze tegemoet te komen 

aan een grote nood aan kleren en speelgoed. De laatste twee houden 

in dat gezinnen op regelmatige tijdstippen luiers (15 gezinnen) en melk 

komen halen. Dit gaat natuurlijk steeds hand in hand met onthaal en 

gezinsondersteuning op maat omdat we erin geloven dat er naast het 

caritatieve karakter van het geven, ook een vorm van begeleiding nodig is 

om hulpverlening effectief, doortastend en duurzaam te maken.

PRENATAAL STEUNPUNT

Tweemaal per maand op donderdagvoormiddag van 9u tot 12u worden kwetsbare zwangeren 

ontvangen en op intensieve basis begeleid door een verpleegkundige van Kind & Gezin. Op 

maat van de aanstaande ouders wordt er onthaal, vraag- en aanbod verheldering, psychosociale 

begeleiding, gezondheidsvoorlichting en –opvoeding aangeboden. Er wordt steeds gewerkt op 

afspraak.

Kind en Gezin heeft besloten om de subsidies voor het psycho-sociaal prenataal steunpunt stop 

te zetten vanaf 2019, wat De SLOEP ten zeerste betreurd, gezien de precaire gezinnen die we over 

de vloer krijgen.

CONSULTATIEBUREAU

Het consultatiebureau van Kind & Gezin (CB) vormt het kloppend hart binnen de 

werking van De SLOEP. Ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar kunnen in het consultatiebureau 

terecht bij een arts en verpleegkundige van Kind & Gezin voor preventieve opvolging. Er wordt 

advies en ondersteuning gegeven rond de gezondheid, voeding, verzorging, opvoeding en 

veiligheid van jonge kinderen. De consultaties gaan door elke dinsdagvoormiddag en/of -avond 

en donderdagnamiddag.

Aantal ouders

Aantal zittingen

2017

2017

2018

18

2018

98

21

95

32Aantal contacten 36



ACTIVITEITEN

Tijdens de schoolvakanties neemt de reguliere werking steeds een adempauze maar organiseren 

we naast een beperkt onthaal wel nog een aantal leuke en toegankelijke gezinsactiviteiten. Dit 

biedt onze gezinnen de mogelijkheid om te genieten van de vakantie, een moment van rust te 

scheppen, hen de kans te geven samen met hun kinderen te spelen en nieuwe dingen te ontdekken. 

Ook tijdens het schooljaar nemen we met gezinnen deel aan allerhande activiteiten in de buurt, 

zoals een ontbijt op de dag tegen armoede, een gezonde picknick in Dampoort… 

Aantal bijeenkomsten

2017

KLEDIJ- EN SPEELGOEDBEURS:

67

2

Aantal ouders 47 (23,5)

2018

2

Aantal bijeenkomsten

2017

14

456Aantal ouders en kinderen 200

2018

10



PROJECTWERKING

INSTAPWONEN - LEEGSTAND

Binnen het Project Instapwonen worden gezinnen eerst een tijdelijke woning aangeboden om 

daarna in te stappen in een intensieve begeleiding. Enkel op deze manier kan het 

hoofd geboden worden aan de problemen op verschillende levensdomeinen en kan er 

gestreefd worden naar een kwaliteitsvolle leefomgeving. Het project krijgt de steun 

van Stad Gent. De SLOEP ondersteunde in het kader van dit project één gezin in 2018, 

dit met de steun van Zonder Naam Niet Zonder Hart die een huis ter beschikking stelt. 

Verder zetelt De SLOEP in de project- en stuurgroep. 

Daarnaast werkt De SLOEP mee aan het project leegstand van het CAW Oost-

Vlaanderen. Het project leegstand heeft als doel leegstaande (sociale) woningen tot 

aan de start van hun renovatieproject op een zinvolle manier in te zetten door er 

mensen met een woningnood tijdelijk in te huisvesten. De aanmelder staat in voor 

de begeleiding van het gezin. In 2018 heeft De SLOEP maar liefst 7 gezinnen, die een 

acute woningnood ervaarden, aangemeld en begeleid in het project leegstand. Zij 

konden zo gedurende 1 jaar een leegstandswoning betrekken in afwachting van het 

vinden van een huurwoning op de privémarkt.

Aantal bijeenkomsten

2017

MAMAMEE

Dit samenwerkingsproject met Leerpunt en IN-Gent rond de inburgering van 

laaggeletterde moeders dat als doel heeft een doorstroom naar het reguliere 

inburgeringscircuit te faciliteren. Een medewerker van De SLOEP geeft de sessies 

rond opvoedingsondersteuning. In maart 2018 zijn we gestart met een 3e en laatste 

groep, die liep tot eind juni 2018. De lessen gingen door op maandag-, dinsdag- 

en donderdagvoormiddag. De volgende cijfers gaan enkel over de lessen waar de 

medewerker van De SLOEP op aanwezig was.

ToGetTher(e)

In samenwerking met de VDAB startten we in september 2017 met een nieuw 

experimenteel mentoringproject. Voor jongeren in precaire situaties wierven, 

ondersteunden en coachten we mentoren. Dit zijn vrijwilligers die samen met de 

jongeren op stap gingen en zo de kloof tussen hen en de dienstverlening in hun traject 

naar werk verkleinden.

216 (12,7)

23

Aantal contacten ouders
(gemiddeld/sessie)

232 (19,28)

2018

25



VRIJWILLIGERS

Maar liefst 1000 gezinnen vinden elk jaar hun weg naar De SLOEP. De SLOEP is de voorbije jaren 

als werking gegroeid maar niet zo snel als de groei van het aantal gezinnen. De kinderarmoede 

stijgt en dus ook het appèl van de gezinnen. Om dat warm en open huis te blijven bieden, kunnen 

we gelukkig rekenen op de steun van vrijwilligers. Met de steun van het Burgerbudget van de 

stad Gent hebben we in 2018 hier verder op ingezet en de inzet van vrijwilligers uitgebreid naar 

volgende deelwerkingen: materiële hulp, vaderproject, woononthaal, onthaal, werkonthaal, 

fietslessen, beweeglessen Dynamo, Djuma, mentoring, … In 2018 hadden we maar liefst 80 

vrijwilligers in De SLOEP. Daarnaast doen we inspanningen om onze doelgroep uit te nodigen om 

vrijwilligerswerk te doen in De SLOEP, onder meer als ambassadeur. 

AMBASSADEURS

In 2018 zijn we gestart, samen met een stagiaire Ervaringsdeskundige in Armoede en Sociale 

Uitsluiting, om enkele ouders uit de doelgroep op te leiden tot “Ambassadeur van De SLOEP”. De 

SLOEP wordt vaak gevraagd door andere organisaties, hogescholen, universiteit Gent, etc. om 

uitleg te geven rond de werking van De SLOEP. Op dit moment betrekken we onze ambassadeurs 

hierin. We willen namelijk niet enkel spreken óver de doelgroep, maar willen hen ook leren om zelf 

het woord te nemen. Ze vertellen waarom ze naar België zijn gekomen, hoe ze De SLOEP leerden 

kennen en wat De SLOEP voor hen betekent. In 2018 hebben we een groepje van 5 ambassadeurs 

opgeleid, elk met hun eigen achtergrond en waarden, dit met de steun van het Burgerbudget van 

de Stad Gent.

GO BETWEEN

Ook in 2018 bouwt De SLOEP mee aan de brug naar werk met de werk-welzijnsprojecten A-tiem 

en Go 2 Work, dit in samenwerking met verschillende partners (VDAB, Gent Stad in Werking, 

Groep intro, Compaan, CAW) gedurende 2 jaar. 21 à 28 Intra Europese Migranten (IEM) en 15 niet- 

IEM’ers worden individueel intensief begeleid en opgevolgd in het traject naar werk. Dit project 

wordt mede mogelijk gemaakt met de steun van het Europees Sociaal Fonds voor het project 

A-Tiem en van de Vlaamse overheid voor het project Go2work. Op maandag in de voormiddag 

van 10u tot 12u en dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u30 kunnen de ouders terecht in het 

werkonthaal om hun sollicitatietrajecten op te volgen. 

Aantal bijeenkomsten

2017 2018

5230
129Aantal ouders 216



SIGNALEN
De SLOEP gaat zelf actief aan de slag met signalen. 

Ze worden meegegeven in de signaalprocedure van het 

Lokaal Welzijns Beleid, via Huis van het Kind, of direct 

gesignaleerd aan de daarvoor bevoegde instanties. 

Het eerste signaal en dit is een herhaling van vorig 

jaar, maar jammer genoeg een acuut probleem, is 

het significante tekort aan betaalbare/kwaliteitsvolle 

huurwoningen op de privémarkt als een gebrek 

aan sociale woningen. Dit leidt naar dakloosheid en 

thuisloosheid voor vele kwetsbare gezinnen met kleine 

kinderen die steeds in sneller tempo op straat belanden. 

Vervolgens op gebied van kwaliteit zien we dat zowel 

sociale als private woningen vaak in verwaarloosde en 

ongezonde toestand (bvb. door schimmel) verhuurd 

worden. Anderzijds wordt opgemerkt dat kwetsbare 

personen vaak slachtoffer worden van huisjesmelkerij. 

Zo zijn er huisbazen die mensen zonder papieren 

tewerkstellen en aan hen onderkomen (ongezonde) 

woningen verhuren. Doordat de huisbaas optreedt als 

huisbaas én werkgevers, zijn huurders afhankelijk van 

zijn good will en kunnen ze geen stappen zetten om hun 

woonprobleem aan te pakken. De SLOEP tracht tegemoet 

te komen aan de prangende woonproblematiek d.m.v. het 

aansturen en participeren aan verschillende projecten 

namelijk het Woononthaal, Project Leegstand en project 

InstapWonen. Hieruit zijn positieve resultaten gebleken, 

maar het geeft een extra belasting aan De SLOEP 

doordat de problematiek ook steeds sneller evolueert en 

de middelen beperkt zijn.

Een ander belangrijk signaal vinden we terug in onze 

onthaalwerking. Deze barst uit zijn voegen. We stellen 

vast dat meer en meer gezinnen hun weg niet meer vinden 

naar de reguliere dienst- en hulpverlening en verloren 

geraken in de administratieve rompslomp. Dit is te wijten 

aan de centralisering van diensten en organisaties zoals 

VDAB, CAW, banken, vakbonden, mutualiteiten … (uit 

de wijken) maar ook de digitalisering. Meer en meer 

administratie of facturaties kunnen enkel nog digitaal. 

Vervolgens vangen we in De SLOEP nog een belangrijk 

signaal op rond de problemen tot de toegang tot de 

geestelijke gezondheidszorg. De aanmeldingsprocedure 

voor het CGG is hoogdrempelig. Mensen die op 

intakegesprek willen komen, krijgen een brief thuis 

over wanneer ze gebeld zullen worden voor een 

intakegesprek. Bij een eerste gesprek wordt er geen 

tolk ingeschakeld, wat de communicatie bemoeilijkt 

voor toekomstige cliënten die onvoldoende kennis 

hebben van het Nederlands. Daarnaast merken we op 

dat mensen in financiële nood moeilijke terecht kunnen 

in de geestelijke gezondheidszorg. Dit omwille van hun 

beperkte middelen en lange wachtlijsten voor goedkope 

psychologische ondersteuning.

VADERPROJECT

De SLOEP stond in 2018 in het teken van de papa’s, dankzij de ondersteuning van 

een collectief van vrienden. In mei trokken we met 11 papa’s en 15 kinderen naar 

de Ardennen voor een weekend op de boerderij. Samen wandelen, voetballen, 

spelletjes en de avonden afsluiten met een barbecue… Het verliep allemaal van 

een leien dakje en dat mede dankzij de steun van een grote groep vrijwilligers 

die instond voor het transport, het verblijf, het eten en talloze zaken meer… 

Het weekend was een perfect moment om vaders en kinderen in een positieve 

context te plaatsen zonder stressoren. In zulke setting kunnen ze veel van elkaar 

leren: kinderen van vaders, maar ook vaders van kinderen.

Het weekend was tevens de aanzet om de productie op te starten van een boek 

en een documentaire over vaderbetrokkenheid. Meer van dat in…. 2019!



PUBLICATIES EN ONDERZOEK

De SLOEP is en blijft een netwerkorganisatie, dus ook nationaal en internationaal proberen we 

actief te participeren in relevante netwerken waar mogelijk.

Zo ging een medewerker in de herfst van 2018 naar Zagreb voor ISSA (International step by step 

association) en de workshop ‘dialogue, sharing and learning on Quality’.

We leerden meer rond het Europees quality framework en dachten na hoe we dit kunnen gebruiken 

als kapstok om onze eigen werking aan op te hangen. Daarnaast werden er veel interessante 

contacten gelegd met verschillende gelijklopende organisaties zoals een familycenter in Slovenië. 

Vanuit de netwerkorganisatie ISSA is ook De SLOEP een tijd geleden gevraagd deel te nemen aan 

een grootschalig Europees onderzoek ISOTIS (Inclusive education and social support to tackle 

inequalities in society). Wij waren een van de vele case studies waar een kwalitatief onderzoek 

is op gebeurd aan de hand van enkele interviews rond het samenwerken met verschillende 

partnerorganisaties binnen de early childhood education and care. Van daaruit zijn we gevraagd 

om ook in Utrecht De SLOEP te gaan voorstellen op een studiedag waar de eerste resultaten van 

het ISOTIS onderzoek voorgesteld werden. 

Tevens, mede dankzij de komst van Maki Hashimoto, een Japanse Professor of School of Education 

at the Kwansai Gakuin University, en het bezoek van haar collega-professor kreeg De SLOEP de 

eer om een aantal lezingen over armoede, migratie en de werking van De SLOEP te gaan geven in 

Osaka, Japan. In november 2018 vertrok een medewerker naar het verre Oosten en gaf daar in totaal 

drie lezingen, zowel voor studenten als professionelen. Dit werd met veel enthousiasme en interesse 

onthaald, ook al leunt de migratie- en armoedeproblematiek niet helemaal aan de realiteit die we hier 

in Vlaanderen en meer bepaald in De SLOEP ervaren.



Ons volgen via digitale wegen?
Surf naar www.desloep.be of

like       https://www.facebook.com/De-

SLOEP-vzw/

Een gift aan De SLOEP? 
U kan via het Fonds Vrienden van De SLOEP, 

beheerd door de Koning Boudewijnstichting, 

op BE10 0000 0000 0404 mét 

mededeling: 016/1790/00014 een gift 

storten.

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Contactgegevens:
De SLOEP vzw

Bevelandstraat 26 Gent
 

T: 09 234 38 58
openhuis@desloep.be

www.desloep.be

MET FINANCIËLE STEUN VAN

De werking van De SLOEP wordt al vele jaren gerealiseerd 

met structurele steun van Kind & Gezin en de Stad Gent. 

Daarnaast doen we voor innovatie en actielijnen beroep 

op projectsubsidiëring. Doorheen de jaren hebben we 

dankzij projectsteun tal van deelwerkingen kunnen 

uitbouwen, deze staan nu echter onder druk omwille van 

de tijdelijkheid van de projectsteun. In 2018 konden we 

met projectsteun volgende deelwerkingen en activiteiten 

organiseren: woononthaal, werkonthaal, onthaal, 

fietslessen, Djuma, zomerfeest, het vader-kindweekend, 

ambassadeurswerking, vrijwilligersactiviteiten, materiële 

hulp... 

De realisaties van De SLOEP zijn echter ook niet mogelijk 

zonder sponsering allerhande via verenigingen, service-

clubs, organisaties, bedrijven, scholen, particulieren, 

sociale fondsen uit velerlei hoeken. 

In 2018 mochten we rekenen op financiële steun van onder 

meer: Lions Club Ghent, Markant Fifty One Ladies Club, E. 

De Craene asbl, Teiresias vzw, Sol I Dar Gent vzw. Daarnaast 

hebben tal van organisaties, scholen, particulieren diverse 

inzamelacties georganiseerd (in kader van Music for Life 

of naar aanleiding van andere evenementen) ten voordele 

van De SLOEP. 

Andere sponsors waren Belfius Bank, Music For Life, 

Koning Boudewijn Stichting. Daarnaast kregen we steun 

van enkele gulle kersverse ouders die hun pamperrekening 

aan De SLOEP schonken en vele zoetekauwen die 

deelnamen aan onze jaarlijkse speculoosactie.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in op de 

maandelijkse nieuwsbrief via 

openhuis@desloep.be




