
 

 
 

 

Nieuwsbrief De SLOEP     Januari 2018 

 

Een nieuw jaar staat voor de deur, een jaar vol nieuwe voornemens en 

wensen. De SLOEP wenst u dan ook een fantastisch 2018, met menselijke 

verbinding, solidariteit en een betere wereld voorop! Ook bedankt om ons 

allen een warm hart te blijven toedragen! 

 

 
 

Bedankt Ine en Ben! 
Op 12 januari nemen we afscheid van onze twee stagiaires Ine, studente 

pedagogie van het jonge kind en Ben, student 

sociaal werk. Ine zette zich met volle overgave in 

op de kinderopvang, Bambino en de 

moedergroep. Ben werkte mee als sociaal gids 

en het onthaal. Bedankt, Ine en Ben voor jullie 

inzet en enthousiasme! 

Zij worden vervangen door respectievelijk 

studente Nurdan en studente Hannelore. 

Welkom, allebei! 

 

 

Acties ten voordele van De SLOEP 
Zowel tijdens de Warmste week van Music for Life als nadien werden er tal 

evenementen en inzamelacties georganiseerd, waarbij de opbrengst telkens 



aan De SLOEP geschonken werd. Bovendien hebben heel wat individuen hun 

hart voor De SLOEP getoond door een gift te schenken via het Fonds 

Vrienden van De SLOEP, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Jullie 

steun is hartverwarmend, maar ook nodig. Met jullie steun kan De SLOEP 

immers de meest kwetsbare gezinnen de nodige gezinsondersteuning bieden 

via materiele hulp (luiers, eersteleeftijdsmelk, baby-uitzet, speelgoed…), het 

voorzien van kinderopvang (tijdens de deelwerkingen), het organiseren van 

gratis (ouder-kind)activiteiten en een aanbod op maat. Een dikke merci dus 

aan alle organisatoren, deelnemers, en sponsors!  

 

Klaar voor school 
Het is bijna zover, kindjes geboren in 2016 kunnen 

vanaf 05/02/2018 tot en met 22/02/2018 

elektronisch aanmelden voor een plaatsje op 

school. Heb je wat hulp nodig? Spring gerust 

binnen tijdens de openingsuren van het onthaal. 

We helpen je graag verder! 

 

Attest Inkomenstarief kinderopvang 
Vanaf januari vraagt elke kinderopvang/onthaalouder aan elke ouder een 

nieuw attest inkomenstarief. Op zoek naar informatie of hulp voor het 

berekenen van je inkomstentarief van de kinderopvang via Kind & Gezin? 

Ons team staat paraat! Samen met jou kunnen we een nieuw attest 

aanvragen.  

 
 

 

Nieuwjaarsetentje Straightforward en Du Progrès 
Op dinsdag 9 januari organiseerden de serviceclub Straightforward en 

restaurant Du Progrès een lekkere lunch voor een 50-tal mensen die het niet 

breed hebben, waaronder 26 ouders en kinderen van De SLOEP. Zij konden 

genieten van een ware feestmaaltijd. 



Maandkalender en contactgegevens 
Op onderstaande kalender vinden jullie alle activiteiten terug voor de 

komende maand.  Kennen jullie gezinnen waarvoor de werking van De SLOEP 

geschikt lijkt? Geef ons een seintje! 

 

 
 

 

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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