Ben je op zoek naar kinderopvang in Alken?
Zit je met bepaalde opvoedingsvragen?
Wat is het aanbod voor jongeren en vrijetijdsbesteding?
Waar bevindt zich het consultatiebureau Kind en Preventie ?

Met al deze vragen kan je terecht bij ‘ het Huis van het Kind in Alken’

Het Huis van het Kind in Alken is een samenwerkingsverband tussen de
diverse diensten in Alken die kinderen en jongeren willen bereiken met hun
dienstverlening. Ook wordt er 2 X per jaar een overleg georganiseerd met
alle partners om te kijken of er aandacht moet zijn voor specifieke problemen
of noden. Door ouders te betrekken in dit overleg willen we een Huis van het
Kind realiseren dat tegemoet komt aan de behoeften van alle gezinnen in
Alken.
Het Huis van het Kind zal speciaal aandacht besteden aan maatschappelijk
kwetsbare ouders om de weg te vinden in de veelheid van informatie.

In deze folder willen wij graag de dienstverlening van alle betrokken partners
bekend maken.

Kind en Gezin brengt gratis dienstverlening aan elke ouder van bij de zwangerschap tot het
kind 3 jaar is en doet dit via verschillende kanalen.
Er zijn persoonlijke contacten met een regioverpleegkundige, een gezinsondersteuner of een
arts via huisbezoeken en consulten.
Er wordt telefonische dienstverlening geboden via de Kind en Gezin-Lijn en er is de website
voor basisinformatie, folders en het beheer van je eigen Mijn Kind en Gezin.
Tijdens elk contact maakt Kind en Gezin tijd voor wat je wil bespreken. Dit kan gaan over de
voeding, gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van je baby en over hoe je je als ouder voelt,
maar ook over hulp, moeilijke financiële omstandigheden, …
Kind en Gezin stimuleert en ondersteunt de kinderopvanginitiatieven. Verder ziet ze toe op de
kwaliteit van de opvang, geeft vergunningen en betaalt subsidies uit. Kind en Gezin informeert
ouders over kinderopvang.
Contact www.kindengezin.be Kind en Gezin-lijn: 078/150 100

vzw De Bambi’s groepeert een aantal onthaalouders in Alken, Borgloon, Heers, Kortessem en
Wellen. Zij staan in voor de voorschoolse opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar.
Info:
Dorpsstraat 24A bus 3 - 3830 Wellen - info@debambis.be
http://www.debambis.be
Gemeente Alken participeert in Huis van het Kind via de dienst
Vrije Tijd. Deze gemeentelijke dienst organiseert o.a.
vrijetijdsactiviteiten voor jongeren (bv. themakampen en
speelpleinpleinwerking)
Info:




011/59.99.70
vrije.tijd@alken.be
www.alken.be

OXO (Ondersteunende Vorming Voor Ouders) is een
samenwerkingsverband tussen scholen, ouders, vormingsorganisaties uit Alken, met de steun
van gemeente en OCMW Alken.
Wij geven opvoedingsondersteuning aan ouders door het aanbieden van vorming.
Info:
Telefoonnummer: 0474/76.83.51
E-mailadres: oxo.alken@telenet.be
Website: www.oxoalken.be

Opvoedingswinkel Alken-Diepenbeek-Hasselt-Zonhoven
Wij willen ouders snel, anoniem en gratis helpen met al hun opvoedingsvragen voor kinderen
van -9 maanden tot 21 jaar. Je kan bij ons ook terecht voor verschillende informatieavonden
over allerhande thema’s. Daarnaast hebben we een info- en spelotheek, ontmoetingsruimtes
op verschillende locaties en een ruilwinkel.
Wil je graag meer informatie over onze werking, kan
je inschrijven voor onze nieuwsbrief via
opvoedingswinkel@hasselt.be.
Maastrichterstraat 65
3500 Hasselt
011/21.14.17
www.opvoedingswinkelhasselt.be
opvoedingswinkel@hasselt.be
https://www.facebook.com/opvoedingswinkel

Kind en Preventie vzw zorgt voor de organisatie van het
consultatiebureau in Alken. Samen met Kind en Gezin streven
wij ernaar om (toekomstige) ouders met hun kindjes actief bij
te staan in de ontwikkeling van hun kinderen en van hun
ouderlijke competenties.
Een ervaren en multidisciplinair team zorgt voor de opvolging en onze vrijwilligers staan in
voor een warm en hartelijk onthaal op het consultatiebureau, het wegen en meten van de
kindjes en het informeren van ouders over het aanbod.
Onze vrijwilligers werken ook nauw samen met provincie Limburg en de gemeente rond het
project boekbaby’s.
In ons consultatiebureau in Alken kan je ook terecht voor een gratis sessie babymassage, een
aanbod van CM Limburg, waar onze vrijwilligers mee zorg voor dragen.

gsm 0478/91.88.09
greta.philippaertsf@kindenpreventie.be

Prins Bisschopssingel 75
3500 Hasselt
www.kindenpreventie.be

De kerntaak van het OCMW is ieder mens de mogelijkheid te geven een menswaardig leven te
leiden. Het OCMW neemt de coördinatierol waar van Huis van het Kind. Daarnaast participeert
het OCMW op volgende wijzen:

Sociale dienst van het OCMW: binnen de werking van de sociale dienst is er
specifieke aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en dit
door het Fonds socio-culturele participatie en het Fonds kinderarmoede

Buitenschoolse kinderopvang ’t Molentje: opvang voor kinderen van 2,5-12 jaar in
de 3 Alkense deelgemeenten

Kinderdagverblijf De Speelvogel: voorschoolse opvang voor kinderen van 0-3 jaar in
de Koutermansstraat 2A, 3570 Alken
Info:





011/59.06.70 (sociale dienst) – sigrid.sauwens@ocmw-alken.be
011/59.06.83 (buitenschoolse kinderopvang) – bko-molentje@ocmw-alken.be
011/31.62.27 (De Speelvogel) – despeelvogel@ocmw-alken.be
www.alken.be

