Nieuwsbrief De SLOEP

September 2017

We namen afscheid van een zomer vol fantastische zomeractiviteiten. Maar
niet getreurd, het einde van de zomer gaat hand in hand met de start van
een nieuw werkjaar. Wij hebben er alvast zin in! Ben je benieuwd naar wat we
allemaal in petto hebben? Scroll dan snel verder!

Maar eerst, tijd voor wat nostalgie…
We hebben afgelopen zomer niet stil gezeten. We trokken er samen met de
ouders en kinderen op uit en gingen naar de kinderboerderij, de Gentse
Feesten, speelplein Rabot, de Blaarmeersen, domein Puyenbroeck en de zee.
Hieronder een kleine terugblik van een reeks geslaagde zomeractiviteiten.

STEM (van 29/09-14/10) op het project ‘ELK KIND CONTENT
IN GENT’ van De SLOEP – BURGERBUDGET

De Stad Gent geeft de Gentenaars een nieuwe mogelijkheid om samen aan
de stad te bouwen: het burgerbudget. Wij, met de Sloep dienden ook een
voorstel in! Met de steun van het Burgerbudget willen we meer vrijwilligers
werven die onze deelwerkingen mee dragen. De deelwerkingen zijn onder
meer conversatietafels Nederlands, fietslessen voor ouders, kinderopvang,
sociale gidsen, verdeling van materiële hulp… Door deze vrijwilligers
verantwoordelijk te maken voor enkele deelprojecten en professioneel te
ondersteunen, wil De SLOEP meer dan 1000 gezinnen op maat helpen en hun
netwerk verruimen met solidaire Gentenaars. Meer dan 100 projecten dingen
naar het burgerbudget! Enkel de projecten met de meeste stemmen, kunnen
rekenen op het burgerbudget. We hebben jouw stem dan ook nodig!
Stemmen kan vanaf 29/09 tot 14/10 op ‘Elk Kind content in Gent’ via
deze link. Dus een oproep aan jullie allemaal, jullie vrienden, kennissen, buren,
kinderen, familie,… om te STEMMEN, STEMMEN, STEMMEN!

Klaar voor school
De lange mooie zomervakantie is opnieuw
voorbij, de kinderen met rugzak staan weer in
de rij.
Op zoek naar een school voor je kind of een
schooltoelage
invullen?
Kom
naar
ons
onthaal
tijdens
de
openingsuren.
Heb je vragen over school? Kom naar de
infosessies ‘Klaar voor school’ op 14/9,12/10,
9/11en 23/11. Voor alle (school)vragen: kimete@desloep.be of tel: 09 234 38
58.

Jaarverslag 2016 en nieuwe De SLOEP-folder
Wilt u weten wat De SLOEP allemaal deed in 2016 neem dan een kijkje in het
jaarverslag. Daarnaast stellen we ook graag onze gloednieuwe folder voor.

Steun onze Sintactie!
Ook dit jaar organiseert De SLOEP vzw een grote Sintactie. We verkopen
heerlijke artisanale speculazen met ingrediënten uit eerlijke handel (via
Oxfam Wereldwinkel Mariakerke) aan 2 euro/doos (= 2 speculozen Sinten per
doos.) De opbrengst laat De SLOEP toe om net dat ietsje meer te doen voor
de meest kwetsbare gezinnen die we bereiken.
Wil je ook speculoos aankopen? Bestel dan hier tén laatste voor 17
november.

Ready, set, … GO!
We staan te trappelen om het startschot te geven. Schrijf
alvast volgende afspraken voor het najaar in je agenda:
-

Bambino:
12/09, 19/09, 26/09, 10/10, 17/10, 24/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12,
12/12, 19/12
Opnieuw wordt er vanaf dinsdag 12/09 wekelijks in de SLOEP een
ontmoetingsmoment georganiseerd waar de ouder-kindrelatie
centraal komt te staan. Het nieuw lokaal van de SLOEP wordt dan
omgebouwd tot één groot speelterrein. Ouders met jonge kinderen zijn
welkom om te komen spelen! Aarzel niet om contact op te nemen met
heleen@desloep.be voor verdere informatie.

-

Vadergroep:
19/09, 12/10, 9/11, 25/11, 14/12
Ook onze vaderwerking gaat weer van start. In het najaar komen we
vijf keer samen met de vaders om te debatteren, maar ook om
ontspannende activiteiten te organiseren met en voor hun kinderen.
Voor verdere vragen kan je terecht bij arne@desloep.be.

-

Moedergroep:
21/09, 05/10, 19/10, 16/11, 7/12, 21/12
Deze moedergroep brengt alle moeders uit De SLOEP samen,
ongeacht hun afkomst of thuistaal. In de groep zullen verschillende
thema’s aan bod komen, zodat er een ruime keuze is voor de moeders.
De groep zal twee- à driewekelijks doorgaan, afgewisseld door 4
groepswerkers die telkens in duo aanwezig zullen zijn, telkens van 13u30
tot 15u. Vragen? Stuur een mailtje naar nele.spiesschaert@desloep.be
of heleen@desloep.be.

-

Dynamo en Dynamo JR:
Elke week vanaf 13/09
Sporten geblazen! Onder deskundige begeleiding zweten en puffen de
vrouwen elke dinsdag tussen 14u en 15u. Ideaal om de gedachten te

verzetten en natuurlijk om te werken aan een betere gezondheid. En
ook voor de kleintjes staan er tal van bewegingsoefeningen op het
menu op woensdagmiddag. Bij vragen, aarzel niet om contact op te
nemen met ann-sofie@desloep.be.

-

Djuma:
Elke week vanaf 8/09
Elke vrijdag tussen 13u en 16u staan de deuren van De SLOEP
wagenwijd open. Jong en oud is welkom om Nederlands te leren, te
naaien of om gewoon naast een heerlijk kopje koffie wat te kletsen.
Vragen? Stuur een mailtje naar arne@desloep.be.

Hieronder vind je een overzicht terug van alle activiteiten in september. Heb
je vragen? Kennen jullie gezinnen waarvoor de werking van De SLOEP
geschikt lijkt? Geef ons een seintje! Onderaan deze nieuwsbrief vind je onze
contactgegevens.

Vriendelijke 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.

