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Voor alle
vragen over
kinderen en
jongeren
Sociaal Huis Gistel
Bruidstraat 1, 8470 Gistel
0800 29070
sociaalhuis@gistel.be - www.gistel.be
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Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van
verschillende organisaties die samen zorgen voor een aanbod ter
ondersteuning van (aanstaande)
gezinnen met kinderen en jongeren.
We willen (aanstaande) ouders,
opvoeders, kinderen en jongeren
de kans geven zich maximaal te
ontplooien.
Het huis van het Kind is er voor alle
kinderen, jongeren, ouders, plusouders, grootouders en andere opvoedingsverantwoordelijken die zorg
dragen voor kinderen en jongeren.

Huis van het Kind Gistel

Deze informatiebrochure geeft een
overzicht van de partners en het
aanbod in Gistel.

Bruidstraat 1
8470 Gistel
059 27 06 57
info@sociaalhuis.be

Heb je vragen? Contacteer ons elke
werkdag van 8.30 uur tot 12 uur.

Informatie voor
(aanstaande) ouders
van kinderen van 0 tot 3.

0 8 0 0 29 0 7 0 (gr at i s )
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Ben je zwanger of pas bevallen en heb je vragen over zwangerschap,
geboorte, kraamzorg, borstvoeding, ...?
Dan ben je welkom in één van de 6 Vlaamse Expertisecentra Kraamzorg!

Baby op komst ?
Ben je zwanger en op zoek naar kinderopvang?
Heel wat kinderen gaan van jongs af aan naar
de kinderopvang. Baby's en peuters kunnen
terecht in een gezinsopvang of groepsopvang.
De eerste levensjaren zijn heel belangrijk voor
de ontwikkeling van kinderen. Daarom staan
zij in de opvang centraal. Een goede samenwerking tussen ouders en opvang is hierbij
belangrijk.

Je vindt er:


Een documentatiecentrum met boeken en beeldmateriaal over
zwangerschap, geboorte, kraamtijd, borstvoeding, opvoeding, ….



Een deskundig antwoord op jouw vragen over kraamzorg, de
babyverzorging, de dienstverlening rond zwangerschap en
geboorte in de regio, ….



Een aanbod aan kraammateriaal



Workshops en infosessies voor zwangeren en jonge ouders



Vorming en bijscholing voor professionele zorgverleners

Kom langs in het Expertisecentrum Kraamzorg van jouw regio of neem
telefonisch of per mail contact op.
De wieg - expertisecentrum kraamzorg
Ezelpoort 5, 8000 Brugge
0473 45 14 38
www.dewieg.be

Begin tijdig de zoektocht naar een opvang,
best in de eerste weken van je zwangerschap.
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/

Dienst voor onthaalouder FELIES

groepsopvang in Gistel

 De Klimop

Tempelhofstraat 22

Putbekestraat 30

8470 Gistel
kinderopvangkoekelare@felies.be.

059 27 87 35
www.deklimop-gistel.be

Permanenties en zitavonden:
Maandag, dinsdag en woensdag van
9 tot 11 uur
elke 2de maandag van de maand van
17 tot 18 uur.

De Vlaamse Expertisecentra Kraamzorg zijn een partnerorganisatie van
Kind & Gezin.
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 Kriebel
Nieuwpoortsesteenweg 58
059 70 37 66

Verminderd tarief kinderopvang
Als je gebruik maakt van kinderopvang voor baby’s en peuters tot drie
jaar waar rekening wordt gehouden met het inkomen, betaal je een inkomenstarief dat wordt bepaald door Kind & Gezin.
Het Sociaal Huis kan voorzien in een individueel verminderd tarief als je
het vastgelegde inkomenstarief van Kind & Gezin niet of moeilijk kan
betalen.
Mogelijke tarieven zijn:


50% korting op het inkomenstarief;



Standaard minimumtarief van € 5,24;



Uitzonderlijk minimumtarief van € 3,29;



Laagst mogelijke tarief van € 1,65.

Voor wie

Kind & Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid en wil,
samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is
of opgroeit, zoveel mogelijk kansen creëren.
Kind & Gezin ondersteunt gratis alle ouders vanaf de zwangerschap en
alle gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar.
De lokale teams van Kind & Gezin zijn multidisciplinair samengesteld. De
verpleegkundigen kunnen op huisbezoek komen en luisteren en helpen
waar nodig. Daarnaast is er opvolging door de artsen en de verpleegkundigen via consulten in het consultatiebureau.

Kind & Gezin biedt ondersteuning:



Je bent inwoner van Gistel;



Je kind gaat naar een kinderopvang waarvan de dagprijs wordt bepaald op basis van het inkomen;



Je komt moeilijk rond.

 Informatie en advies rond gezinsplanning, zwangerschap, bevalling en
alles wat te maken heeft met de gezondheid (preventieve onderzoeken, opvolging van de ontwikkeling, inentingen, advies over
voeding, veiligheid, slapen, verzorging en ontwikkeling van het jonge
kind, ...)
 Hulp en ondersteuning bij opvoedingsvragen

Hoe aanvragen
Neem contact op met het Sociaal Huis. Een maatschappelijk werker
bekijkt samen met jou of je recht hebt op een individueel verminderd
tarief kinderopvang.
De vermindering geldt voor één jaar en wordt daarna herrekend. De vermindering kan verkregen worden tot de maand waarin jouw kind drie jaar wordt.

 Informatie over kinderopvang

Kind & Gezin

Contact: 078 15 01 00
westkust.en.polder@kindgezin.be
Consultatiebureau: Markt 3, 8470
Gistel (enkel op afspraak)
https://www.kindengezin.be/
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Kraamzorg

CKG Kapoentje

Kraamzorg is de zorg voor
moeder en baby gedurende de
eerste periode na de bevalling.

Wat is CKG Kapoentje?

Waar?

CKG Kapoentje is een door Kind
en Gezin erkend Centrum voor
Kinderzorg en Gezinsondersteuning. In het centrum kan je terecht
voor opvoedingshulp en tijdelijke
opvang.

Het CKG Kapoentje vzw is actief in
de regio Oostende. Ons werkingsgebied beslaat de kustlijn tussen
Blankenberge en De Panne en de
gemeentes Veurne, Gistel,
Oudenburg en Ichtegem.

Ons multidisciplinair team bestaat
uit vakkundige medewerkers die
opvoedingshulp aanbieden op
maat.

We bewegen ons in dit gebied
voor huisbezoeken.

Dit kan door een vroedvrouw of
kraamzorgdienst opgenomen
worden.
Neem contact op met jouw
mutualiteit voor meer informatie.

De opvang van het CKG Kapoentje is gevestigd in Oostende.

Wat doet CKG Kapoentje?

Vroedvrouw aan huis
Dat kan tijdens de zwangerschap
en de eerste weken na de bevalling.
Deze ondersteuning wordt door
uw mutualiteit betaald. Soms
rekent de vroedvrouw wel een
administratieve kost of vervoerskost aan.
Verschillende diensten bieden
deze ondersteuning aan alsook
zelfstandige vroedvrouwen. Voor
meer informatie kan je terecht bij
het Huis van het Kind of bij jouw
mutualiteit.

Opvoeden is niet altijd even
gemakkelijk. In een gezin kunnen
allerlei situaties ontstaan die het
evenwicht verstoren. Wij zorgen in
deze situaties voor ondersteuning
van het gezin door middel van
opvoedingshulp. Hierbij zoeken we
samen met ouders of verantwoordelijken naar een passende
oplossing. De hulp bestaat uit één
of meerdere modules, aangepast
aan de noden van het gezin.
Voor wie?
Elk gezin met jonge kinderen
tussen 0 en 12 jaar kan vrijwillig
beroep doen op het CKG. Ook
diensten kunnen gezinnen doorverwijzen naar het CKG.

www.vroedvrouwen.be
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Brabantstraat 4, 8400 Oostende
Telefoon: 059 25 53 00
info@ckgkapoentje.be

Kostprijs?
De hulpverlening van het CKG
Kapoentje vzw is gratis.

Groeipakket

Opvang voor zieke kinderen

Het Groeipakket is vanaf 1 januari 2019 de nieuwe Vlaamse kinderbijslag
(ook voor de schooltoeslag, sociale toeslag en toeslag voor opvang met
vrije prijs).

Je kind is plots ziek en kan niet naar school of de
opvang. Je moet zelf gaan werken en hebt niet
meteen iemand die kan instaan voor de opvang
van jouw kindje.

Wie heeft er recht op het groeipakket?

Hieronder een overzichtje van de mutualiteiten die thuisoppas voor zieke
kinderen aanbieden.

Alle kinderen in die in Vlaanderen wonen hebben vanaf hun geboortedatum (na 1 januari 2019) recht op



het startbedrag (vroegere geboortepremie)



Het basisbedrag : € 163 per maand



De schoolbonus : bedrag is afhankelijk van de leeftijd en wordt ontvangen in augustus

Neem dan contact op met jouw mutualiteit of zoek via de website de
voorwaarden, contactgegevens en de prijs.

Solidariteit voor het gezin

OZ - Onafhankelijk Ziekenfonds

078 05 51 00
www.solidariteit.be

050 40 54 56
www.oz.be

CM - Christelijke Mutualiteit

LM - Liberale mutualiteit

059 55 26 11
www.cm.be

059 70 29 07
www.lm.be

Bond Moyson - Socialistische
Mutualiteit

Partena Ziekenfonds & Partners

059 55 16 00
www.bondmoyson.be

059 70 43 00
www.partena-ziekenfonds.be

Sommige kinderen hebben ook recht op een zorg– en een sociale toeslag
als extra ondersteuning.
Een participatietoeslag is er enkel voor de kinderen die naar de kinderopvang gaan of kleuteronderwijs volgen.

Meer informatie?
www. groeipakket.be

Of bij één van de vijf organisaties
FONS

078 79 00 07

Infino

078 15 92 99

Kidslife Vlaanderen

050 47 42 99

Parentia

02 549 39 00

MyFamily

03 221 08 11

VNZ - Vlaams Neutraal
Ziekenfonds

NZVL - Neutraal Ziekenfonds
Vlaanderen

059 41 69 00
www.vnz.be

059 51 37 05
www.nzvl.be

Je kan zelf kiezen bij welke uitbetalingsactor je aansluit. Kindjes van hetzelfde gezin moeten wel bij dezelfde actor aansluiten.
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Onderwijs in Gistel

Gemeenteschool de Horizon
Vrijheidsstraat 1
059 27 82 95 - directie@gbsdehorizon.be
www.gbsdehorizon.be
Basisschool De Klimop
Putbekestraat 30
059 27 87 35 - info@deklimop-gistel.be
www.deklimop-gistel.be

Informatie voor
ouders van kinderen
van 0 tot 14 jaar

Vrije basisschool Gravenbos
Gravenbos 6
059 27 63 63 - info@gravenbos.be
www.gravenbos.be
Vrije basisschool Driespan
met ook afdelingen in Moere en Zevekote
Tempeldreef 6
059 27 83 40 - directie@driespan.be
www.driespan.be
Sint-Godelievecollege
St. Jansgashuisstraat 20
059 27 08 80 - info@sigo.be
www.sigo.be
Atlas Atheneum
Callaertswalledreef 8
059 27 89 44 - info@atlasatheneum.be
www.atlas-atheneum.be
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Centrum Leerlingen Begeleiding
Aan elke school is een centrum leerlingenbegeleiding (CLB) verbonden. In
een CLB werkt een multidisciplinair team. Ouders, leerlingen, leraren
en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers .
Bij de inschrijving moet de school je informeren over het CLB waarmee ze
samenwerkt en wat die samenwerking inhoudt.
Het doel van het CLB is om de schoolloopbaan van kinderen zo optimaal
mogelijk te laten verlopen.
Een CLB kan helpen bij vragen over:
 Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren, ...
 De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen,
attesten en diploma's, ...
 Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend
gedrag, een moeilijke thuissituatie ...
 Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen,
groeistoornissen, druggebruik, overgewicht …
Het CLB werkt op vraag van de leerling, ouders of van de school. Als leerling of ouder kan je altijd zelf om begeleiding vragen. Als de school het
nodig vindt om een leerling door te verwijzen naar het CLB, zal ze dit
eerst bespreken met de leerling en zijn ouders.
Als leerling of ouder kan je in 2 situaties de begeleiding van een centrum
niet weigeren:
 Bij problematische afwezigheden
 Deelname aan een systematisch contact (voorheen het medisch onderzoek)

Heb je voor en na de schooluren nood aan opvang voor jouw zoon of
dochter? Dan kan dit in de buitenschoolse kinderopvang “De Zonnebloem”.
De BKO “De Zonnebloem” is erkend door kind en gezin en voldoet aan
alle eisen die de overheid stelt.
Het aantal plaatsen in de BKO is beperkt. Daarom wordt er gewerkt met
reservaties. Om een eerste keer in te schrijven moet er telefonisch een
afspraak gemaakt worden .
In de paasvakantie en de zomervakantie worden de deuren van de
speelpleinwerking “ de speelvogel” geopend voor kleuters en kinderen
tot 15 jaar. Hiervoor rekenen we op een groep animatoren, die de nodige
creativiteit en ervaring bezitten. In samenwerking met de buitenschoolse
kinderopvang de Zonnebloem bereiden ze de vakanties voor.

Buitenschoolse kinderopvang
De zonnebloem en
speelpleinwerking De speelvogel
Pol Gernaeystraat 2
8470 Gistel
059 80 25 19
E-mail: zonnebloem@gistel.be

Voor meer informatie over het CLB:
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb
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www.gistel.be
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Kostprijs Buitenschoolse Kinderopvang
De tarieven tussen haakjes gelden voor die ouders die hun facturen van
de buitenschoolse kinderopvang via domiciliëring willen betalen:


voorschools en naschools: € 1,22 per begonnen half uur (€ 1,01).



woensdagnamiddag, snipperdagen en vakantiedagen:



voor een verblijf van minder dan 3 uur: € 4,45 (€ 4,12).



voor een verblijf tussen 3 en 6 uur: € 6,43 (€ 5,73).



voor een verblijf van meer dan 6 uur: € 12,15 (€ 11,44).

Voor activiteiten op vakantiedagen (bv. toegang zwembad, …) kan er een
extra bijdrage gevraagd worden die afhankelijk is van de aard van de
activiteit en die vooraf wordt meegedeeld.
Bovenstaande bedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast, op
basis van de index.
Er is een mogelijkheid om een sociaal tarief aan te vragen. Voor meer
inlichtingen kan je terecht in de buitenschoolse kinderopvang of in het
Sociaal Huis.

Bibliotheek Ter Elst
Gistel

Het lidmaatschap kost € 5 per jaar.

Waar?

 lenen is gratis

Bibliotheek “Ter Elst”
Warandestraat 7
8470 Gistel

 20 stuks per kaart voor 4 weken
 10 boeken / tijdschriften /
strips

059 27 40 41
bibliotheek@gistel.be
http://gistel.bibliotheek.be

 10 cd’s / dvd’s
Verlengen kan je zelf online via
http://gistel.bibliotheek.be
Op Facebookpagina Bibliotheek
Gistel kan je de gebeurtenissen van de
bib volgen.
De gemeente Gistel werkt als Boek
Start-gemeente.

Kostprijs De Speelvogel
Slechts € 6 voor een dag en € 3 voor een halve dag.

Ouderbijdrage voor het toezicht voor- en na de speelpleinwerking per
kind: € 0,50 per half uur.
Wie in aanmerking komt voor de vrijetijdspas, kan vermindering krijgen
bij de Speelvogel (meer informatie verder).
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Baby's van 6 maanden oud krijgen een
babypakket bij hun bezoek aan het
consultatiebureau van Kind & Gezin.
Baby's van 15 maanden oud krijgen in
datzelfde bureau een brief waarmee ze
een peuterpakket in de bibliotheek
kunnen afhalen.
Wens je op de hoogte te blijven, geef
dan jouw mailadres op in de
bibliotheek of stuur een mail naar
bibliotheek@gistel.be
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Info en openingsuren:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

15 tot 18 uur
16 tot 19 uur
13.30 tot 17.30 uur
15 tot 18 uur

Vrijdag
Zaterdag

16 tot 19 uur
9 tot 12 uur

zondag gesloten

Op stap met de bus?

Op stap met de trein?

 De bus is gratis voor kinderen tot 6 jaar en
personen met een beperking.
 Met een Lijnkaart reis je voor € 1,60 (per rit)
één uur lang onbeperkt op alle bussen en
trams, ongeacht de afstand of het aantal overstappen . Je kan een
lijnkaart kopen in de lijnwinkel, maar ook in verschillende verkooppunten in Gistel. Deze verkooppunten kan je vinden op de website
van de lijn.
 Koop met je gsm een sms-ticket. Sms naar 4884 code ‘DL’ voor een
ticket van 60 minuten (€ 2,25) of code ‘DLD’ voor een dagpas van 24
uur (€ 7,15).

 De laatste vier maanden van je zwangerschap mag je in eerste klas
reizen met een vervoersbewijs van tweede klas.
 De trein is gratis voor kinderen tot 12 jaar in tweede klas.

 Studenten kunnen een schooltreinkaart kopen om elke dag naar
school te gaan.
 Gezinskorting (vanaf 3 k inderen tot 25 jaar). Vraag vooraf je
kaart van grote gezinnen aan. Dit kan in elk treinstation met een loket.

 Koop je M tickets via de app. € 1,80 voor een M-ticket (60 minuten), of
€ 15 voor een M-card (voor 10 ritten) of € 6 voor een M-day pass (24
uur)

 Korting voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming van
de mutualiteit. Vraag je formulier bij je mutualiteit en ga hiermee naar het loket van een treinstation.

 Gezinskorting voor buzzy-pass (12-24 jaar) - ook voor gezinnen
met co-ouderschap!
Koop je binnen hetzelfde gezin meerdere jaarabonnementen met dezelfde startdatum? Dan krijgt het tweede kind 20% korting. Vanaf het
derde jaarabonnement betaal je € 53.

 Kan je je moeilijk verplaatsen? Zit je in een rolstoel?
De NMBS helpt je graag aan boord van de trein. Vraag je gratis assistentie vooraf aan op het Contact Center 02 528 28 28.

 Korting
Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. Vraag je formulier aan bij de mutualiteit en ga hiermee naar de
lijnwinkel.
Krijg je leefloon? Dan doet het OCMW de aanvraag voor jou bij de
dienst abonnementen.
 Groepstarief: wanneer je met 5 personen hetzelfde traject aflegt, dan
heb je recht op een groepstarief.

Treintickets kan je kopen:
 via internet: www.nmbs.be
 Via de NMBS-app
 Aan het loket van de treinstations

Info: www.nmbs.be

Voor meer info: www.delijn.be - 070 220 200 (0,30 euro/minuut).
Vanaf 1 juli 2020 komt het OCMW tussen in een buzzypas voor 6 tot 24 jarigen en dit voor
25 % op abonnementen voor een maand, drie maanden of een jaar. Deze tussenkomst zal
automatisch verrekend worden.
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Op zoek naar
vrijetijdsbesteding
voor je kinderen?

www.gistel.be
Op de website van Gistel kan je via de verenigingengids alle informatie
vinden van:


jeugdhuizen



Jeugdverenigingen



jeugdbewegingen



Sportclubs

De vrijetijdspas geeft vanaf 1 januari 2020 50% korting op:

 lidgelden jeugd– en sportorganisaties
 Activiteiten georganiseerd door culturele diensten
 Sport– en jeugdkampen
 De speelpleinwerking de Speelvogel
 Eigen activiteiten van de Zonnewijzer
 Sinterklaasfeest georganiseerd door BKO De Zonnebloem

Klik op de vereniging waar je meer informatie over wenst en je zal er
meer uitleg en de nodige contactgegevens terugvinden.
Activiteiten in Gistel kan je ook via de
website van Gistel vinden via de
uitkalender.

De vrijetijdspas kan voor éénmalige activiteiten/evenementen
worden toegepast waarvoor de kostprijs hoger is dan € 5.

Wie heeft recht op een Vrijetijdspas?
Gedomicilieerd zijn in Gistel of co-ouderschap en voldoen aan één van
de volgende voorwaarden:
 een hoge schuldenlast hebben met begeleiding vanuit het OCMW,
CAW of advocaat
 attest hebben van verhoogde tegemoetkoming, in collectieve schuldenregeling zijn of een laag inkomen hebben (aan te tonen via het
aanslagbiljet)
 kinderen van vzw Arcade
 een actief dossier hebben in het Sociaal Huis omwille van financiële
moeilijkheden of een laag inkomen
Je kan de vrijetijdspas aanvragen in het Sociaal Huis, Kinderopvang
De Zonnebloem, De Zonnewijzer, sport– en cultuurcentrum Zomerloos
en het administratief centrum.
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Gezinsbond is er voor alle
gezinnen !
Zwembad
Gistel

De gezinsbond organiseert boeiende activiteiten,
interessante tweedehandsbeurzen en handige
diensten, zoals de dienst kinderoppas.

Publieksuren zwembad Gistel

Geniet van de voordelen en kortingen!
Je kan voor € 41 per jaar lid worden. Bij de geboorte van je eerste kindje
kan je een jaar lang gratis lid worden. (als je voordien nog geen lid was)

maandag

17.30 - 19 uur

dinsdag

17.30 - 20 uur

woensdag

14 - 18 uur
Nieuw: van 20 tem 21 uur baantjeszwemmen

donderdag

gesloten

vrijdag

17.30 - 20 uur

zaterdag

14 - 18 uur

zondag

9 - 12 uur

Leden ontvangen maandelijks het gezinsmagazine “ De Bond”. Gezinnen
met kinderen tot 2,5 jaar ontvangen het tijdschrift “Brieven aan jonge
ouders”. En ouders met tieners tussen de 12 en 17 jaar krijgen vier keer
per jaar het magazine “BOTsing”.
De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van België
en verdedigt de belangen van de Vlaamse gezinnen.

Publieksuren zwembad Gistel tijdens de vakantie

Jouw lidkaart is geld waard !
Er zijn verschillende kortingsmogelijkheden met de kaart van de gezinsbond.

Maandag

14 - 20 uur

Dinsdag

14 - 20 uur

Woensdag

14 - 20 uur

Donderdag

14 - 20 uur*

Kijk voor meer informatie rond de kortingen en de diensten op :

Vrijdag

14 - 20 uur

www.gezinsbond.be en www.ledenvoordelen.gezinsbond.be

Zaterdag

9 - 12 uur
14 - 18 uur

Zondag

9 - 12 uur

Zwembad Gistel
Sportstraat 1
8470 Gistel

*enkel voor houders van een
abonnement (baantjeszwemmen)

059 27 98 71

In de zomervakantie en in de maand december
is het zwembad op bepaalde momenten gesloten.
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zomerloos@gistel.be
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Het CAW versterkt
welzijn

Crisisopvang zorgt voor een tijdelijk
onderkomen als je door problemen
niet meer thuis kan wonen of als je
door een noodsituatie geen onderdak
meer hebt.
Daarbij bieden ze een veilige en
beschermde omgeving.

Jouw vraag is onze eerste zorg
Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Dat hoort bij het leven. Je kan dan
in alle vertrouwen terecht bij een hulpverlener van het CAW.
Wanneer je beroep doet op het CAW, zijn er verschillende vormen van
hulp mogelijk. Simpelweg 'tussen de mensen zijn' in een inloopcentrum,
of informatie en advies geven. Maar ook langere begeleidingstrajecten,
opvang of crisishulp wanneer de nood hoog is. Jij bepaalt steeds wat er
gebeurt.

Huize Willy Kooy
Hospitaalstraat 35 - 8400 Oostende
Elke werkdag open van 9 tot 12 uur.
In de namiddag op afspraak.
059 59 21 21

Hoe wij helpen

Zoek antwoorden

Informatie, advies en korte hulp

Je goed voelen

Ontmoeting

Gezondheid

Begeleiding

Relatie, gezin & omgeving

Crisishulp

Administratie & geld

Opvang

Op eigen benen

Preventie

Slachtoffer of dader
Wonen
Werk & vrije tijd
Migratie
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onthaal.oostende@cawnoordwestvlaanderen.be
www.caw.be/locaties/onthaal-oostende/

26

De Katrol
Wat is de Katrol?

Hoe werkt het?

De Katrol wil jou en je kinderen
ondersteunen en sterker maken op
vlak van leren.

Studenten uit diverse sociale
opleidingen (maatschappelijk
werk, toegepaste psychologie,
lerarenopleiding, …) ondersteunen
over een periode van 16 bezoeken
tweemaal in de week gedurende
één uur kinderen en ouders aan
huis in hun studies en opvoedingsvragen.

Voor wie is De Katrol bedoeld?
Heb je een kind in het lager onderwijs? Heeft je kind moeite met
leren?

De studenten komen nooit in
plaats van de ouders, de ouders
blijven te allen tijde de opdrachtgevers.

Is het je niet altijd duidelijk wat er
op school gebeurt of wat de school
van je verwacht?
Wil je sterker worden in het helpen
van je kind bij het schoolwerk? Kan
je wat steun gebruiken bij de opvoeding van je kinderen?

Deze ondersteuning is gratis .

Wat kan het Sociaal Huis
doen voor jouw kinderen?

Als je aan het Sociaal Huis denkt, denk je meestal aan financiële tussenkomsten. Het Sociaal Huis kan echter veel meer voor je gezin betekenen!
Heb je het moeilijk met het verwerken van administratie?
Zoek je hulp voor je kinderen of je gezin?
Met alle vragen kan je terecht bij de maatschappelijk werkers van het
Sociaal Huis. Ze luisteren naar jou en zoeken samen met jou naar de
meest geschikte hulp.

Meer informatie:
Katrol Gistel - Bruidstraat 1
Ankerfiguur Sarah Strumane

Hoe helpen we?

Financiële tussenkomsten

sarah.strumane@gistel.be

Als de maatschappelijk werkster vaststelt dat je inkomen onvoldoende is,
dan heb je recht op:

059 79 51 70



Sociaal tarief kinderopvang

Je krijgt tal van bruikbare tips zowel
rond het ‘leren’ als rond
‘opvoeding’.



School– of opvangpremie



Vrijetijdspas



Voedselbedeling (ook in samenwerking met Sint Vincentius)

We ondersteunen je ook om het
contact te versterken met de school
van jouw kind.



Brandstoftoelage, ….

Samen leren we al spelend in het
spreken, luisteren, tellen, schrijven,
denken, kijken, …
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Problemen met onderhoudsgelden?
Vraag na of je recht hebt op voorschotten.
DAVO, dienst voor alimentatievordering, betaalt (onder bepaalde voorwaarden) voorschotten op alimentatie. Je kan een aanvraag doen via:
www.secal.belgium.be.
De maatschappelijk werksters van het Sociaal Huis helpen je hierbij.

Pleegzorggemeente

Heb je vragen rond wonen?

Wij helpen je graag met al je vragen rond wonen.
Gistel is een pleegzorggemeente.
Zoek je hulp voor je kinderen en je gezin?
Het Sociaal Huis biedt een luisterend oor.
De maatschappelijk werkers luisteren naar je vragen en zoeken samen
met jou naar oplossingen en diensten of organisaties die je verder
kunnen helpen.

Sociaal Huis Gistel
Bruidstraat 1, 8470 Gistel
0800 29 070
sociaalhuis@gistel.be - www.gistel.be
Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur.
Op donderdag ook van 16 tot 19 uur.

Hiermee engageren we ons om kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen een warme thuis te bieden, zich verder te ontplooien en welzijnskansen te verhogen.
Er wordt een duurzame samenwerking met Pleegzorg West-Vlaanderen
opgezet en dit om pleegzorg op een laagdrempelige manier meer
bekend te maken. Het doel is om meer pleeggezinnen aan te trekken, het
maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg te vergroten en het taboe te
doorbreken.
Er staan meer dan 150 pleegkinderen en (jong)volwassenen op de wachtlijst voor Pleegzorg waar momenteel geen geschikt pleeggezin voor
gevonden is. Alle hulp naar bekendmaking van Pleegzorg is dus zeker
welkom!

Meer informatie?
Pleegzorg Vlaanderen
Moorseelsesteenweg 133
880 Roeselare
www.pleegzorgvlaanderen.be
info@pleegzorgvlaanderen.be
0800 30 181 (gratis nummer )
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Vzw DE STAMPAERT
Wie zijn wij?
De vrijwilligers van de vzw De
Stampaert zetten zich belangeloos
in voor mensen in nood, in
bestaansonzekerheid,
kansarmoede in de omgeving.
De vereniging is sinds 1998 in Gistel
actief. Momenteel steunt de vereniging maandelijks een 60 à 70 tal
gezinnen.
Wat doen ze?
Ze helpen onder andere met
maandelijkse voedselpakketten,
financiële tussenkomsten vooral op
energiefacturen, begeleiding naar
bevoegde diensten, huisraad, ......
en zo veel meer.
Maar ook bieden ze een luisterend
oor, een opbeurend bezoekje, een
goed gesprek waardoor de eigenwaarde terug ontdekt wordt.
Ze brengen mensen samen in hun
ontmoetingshuis “De Stampaert”.

Contact:

Huis van het Kind Gistel

Vzw De Stampaert
Stampaerthoekweg 34 - 8470 Gistel
vzwdestampaert@vincentdepaul.be

Bruidstraat 1
8470 Gistel
059 27 06 57
info@gistel.be

0497 20 04 21

0 8 0 0 29 0 7 0 (gr at i s )
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