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1. Voorwoord 
 

In juni 2018 is Domo Schilde-Zandhoven-Zoersel opgestart. Dit gebeurde op initiatief van Huis van het 
Kind Voorkempen. Deze wilde graag een lokaal Domo-initiatief opstarten en bevroeg de vijf betrokken 
gemeenten (Schilde, Zandhoven, Zoersel, Wijnegem en Brecht) of ze hierin mee wilden stappen. Dit 
betekende dat elke gemeente 5000€ voorziet op jaarbasis en op die manier zouden 5 gezinnen in die 
gemeente begeleiding van een vrijwilliger kunnen krijgen. Schilde, Zandhoven en Zoersel hebben 
hiervoor budgetten voorzien. Wijnegem en Brecht besloten om nog even af te wachten en te bekijken 
wat de resultaten zouden zijn. In januari 2019 zijn Brecht en Wijnegem mee ingestapt dankzij de 
financiering van het project van persoonlijke en duurzame netwerkversterking bij mensen in armoede, 
vanuit het kabinet van minister Homans. Deze middelen werden toegekend in 2018. Domo Schilde – 
Zandhoven- Zoersel werd vanaf 1 januari 2019 Domo Voorkempen.  

Het doel van Domo Voorkempen is om tegen december 2021, 10 gezinnen te begeleiden in Schilde, 
Zandhoven en Zoersel en 5 in Wijnegem en Brecht, samen goed voor 40 gezinnen die begeleiding 
gekregen hebben / krijgen.  Dit is echter een streefdoel dat we wensen te behalen.  

We willen de vrijwilligers nog eens extra bedanken voor het mooie werk dat zij leveren. Zonder hen 
zou Domo Voorkempen niet zijn wat het nu is. Een toffe groep dat mooi en zinvol werk levert om 
kinderen binnen kwetsbare gezinnen kansen te bieden. Onze dank gaat ook uit naar de 
samenwerkingspartners en de verschillende gemeentes die Domo promoten en mee op de kaart 
zetten. 

Sinds april 2019 is er een uitbreiding van het aantal uren binnen Domo Voorkempen. De huidige 
coördinator die aangesteld was voor 8u/week kreeg er een collega bij waardoor er nu 19u/week extra 
gepresteerd kunnen worden. Deze extra aanstelling zorgde voor een groei in het aantal Domo-
gezinnen en – vrijwilligers in het laatste half jaar van 2019. 

In wat volgt geven we een stand van zaken op basis van resultaten die het afgelopen jaar geboekt zijn, 
nl. vanaf 1 juli 2019 tot 31 december 2019. We kiezen ervoor om opnieuw een stand van zaken te 
maken met de cijfers van een half jaar zodat we in januari 2021 een jaarverslag kunnen opmaken op 
basis van de resultaten van een volledig kalenderjaar.  

 

 

 

 

 

 

Getekend,  

Joyce & Marijke  

Coördinatoren Domo Voorkempen 
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2.Vrijwilligersbestand Domo Voorkempen 
 

2.1 Vrijwilligers 1 juli 2019 – 31 december 2019 

 

2.1.1. Vrijwilligersgegevens 

 
Vrijwilligers 
 

 
1 januari 2019 – 

30 juni 2019 
1 juli 2019 – 

31 december 2019 

Totaal aantal vrijwilligers in de gehele organisatie: 25 27 

jonger dan 25  4 3 

25-39 3 6 

40-60 14 15 

60+ 4 3 

Totaal aantal vrijwilligers als ondersteunende factor  2 2 

Totaal aantal vrijwilligers die een begeleiding uitvoeren  11 20 

Totaal aantal vrijwilligers zonder begeleiding/taak 3 5 

Totaal aantal gestopte vrijwilligers  9 3 

* waarvan afgerond op eigen initiatief  5 2 

* waarvan afgerond op initiatief gezin  4 1 

* waarvan geen verder engagement bij Domo Voorkempen  9 2 

* waarvan blijvend bij Domo Voorkempen 0 1 

 

Door de aanstelling van een bijkomende coördinator sinds april 2019 zijn er extra mogelijkheden 

gecreëerd om Domo Voorkempen te laten groeien. Dit uit zich in het aantal gezinnen waarop we 

verder in dit jaar verslag zullen ingaan, maar zeker ook in het aantal vrijwilligers dat momenteel actief 

is in een gezin of Domo Voorkempen op de ene of andere manier ondersteunt. Bij het opmaken van 

dit jaarverslag is de jongste vrijwilliger 21 jaar, de oudste vrijwilliger 76 jaar.  

Naarmate het vrijwilligersaantal groeide, kwam er ook meer werk. Dit wordt opgevangen door 

vrijwilligers die een ondersteunende taak uitvoeren zoals het helpen bij promo-acties, het versturen 

van verjaardagskaartjes en het organiseren van een Sinterklaasfeest. De vrijwilligers die deze taken op 

zich nemen, zijn reeds opgenomen in de cijfergegevens bij vrijwilligers die een begeleiding uitvoeren. 

De twee vrijwilligers als ondersteunende factor zijn hier enerzijds de meter van Domo Voorkempen, 

nl. Erika Van Tielen en anderzijds Karine Dewaele. Karine ondersteunt de werking op een meer 

beleidsmatig niveau en werpt een kritische blik op o.a. het jaarverslag.  
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Tijdens de wervingscampagnes zetten we breed in op het bereiken van geïnteresseerde vrijwilligers. 

We werven daarom ook buiten de gemeentegrenzen van de vijf aangesloten partners. Een groot aantal 

van onze vrijwilligers woont effectief in Schilde, Zandhoven, Zoersel, Brecht of Wijnegem, maar een 

aantal van hen ook daarbuiten. Zo zijn er het afgelopen half jaar vrijwilligers opgestart uit o.a. Schoten, 

Mortsel, Rijkevorsel, Ranst en Malle.  

Het afgelopen half jaar zijn er twee vrijwilligers die hun engagement stopgezet hebben. Eén mannelijke 

vrijwilliger bleek toch te weinig tijd te hebben door zijn studies om een gezin uit Zandhoven te 

ondersteunen, één vrouwelijke vrijwilligster kreeg de kans om nieuwe engagementen aan te gaan 

binnen de gemeente en heeft hier dan ook voor gekozen. Waar de eerste afronding niet geheel volgens 

wens is verlopen (hier gaan we verder in het jaarverslag op in), is de afronding in het gezin uit Zoersel 

van de vrouwelijke vrijwilliger heel gemoedelijk en met veel respect afgesloten. De vrijwilliger heeft 

een gesprek gehad samen met één van de coördinatoren en het gezin (in dit geval mama) om te 

bespreken welke impact de aanwezigheid van de vrijwilliger in het gezin gehad heeft, welke positieve 

aspecten er uit de begeleiding gehaald zijn, in welke zaken we nog kunnen verbeteren, ect. Anderzijds 

is er tijdens het gesprek ook ruimte geweest om de beleving van de vrijwilliger in kaart te brengen om 

zo na te gaan hoe een begeleiding door vrijwilligers ervaren wordt.  
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22%

78%

opsplitsing man/vrouw

man

vrouw

2.1.2. Aantal opgestarte vrijwilligers per maand 

Maand Aantal vrijwilligers opgestart Aantal vrijwilligers gestopt 

Juli 2019  1 

Augustus 2019 1  

September 2019 6 1 

Oktober 2019 3  

November 2019 1 1 

December 2019 2  

Totaal aantal 

vrijwilligers gestart / 

gestopt 

13 

 

3 

 

In de tweede helft van 2019 zien we dertien opgestarte vrijwilligers, tegenover drie gestopte. 

Procentueel gezien is dit een beter resultaat dan in de eerste helft van het jaar: 25 opgestarte 

tegenover negen gestopte vrijwilligers. Bij de opmaak van dit jaarverslag, stond er reeds één nieuwe 

begeleiding gepland die van start kan gaan in januari 2020. De redenen waarom vrijwilligers stoppen 

in een gezin kunnen vanuit de vrijwilliger komen, maar ook vanuit het gezin. Deze zijn dus zeer divers 

en komen verder in dit jaarverslag aan bod. Wanneer we een opsplitsing maken in het geslacht van 

onze vrijwilligers, zien we dat er quasi geen verschil is tegenover de eerste helft van het jaar. We blijven 

inzetten op het werven van mannelijke vrijwilligers, al merken we wel dat gezinnen vaak liever een 

vrouwelijke vrijwilliger hebben.  
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Domo Voorkempen probeert nauw samen te werken met verschillende partners. Voor het eerst startte 

het afgelopen half jaar twee stagiaires bij Domo Voorkempen. Een eerste stagiaire moet slechts 20 tot 

40u stage doen en loopt daarom mee met een vrijwilliger die al een gezin begeleidt. Daarnaast is deze 

stagiaire ook komen helpen op het Sinterklaasfeest en heeft ze ondersteuning geboden op een 

vorming door verslag te maken. We hebben er bewust voor gekozen haar stage zoveel mogelijk in te 

vullen met begeleidingen aan huis om een zo groot mogelijk contact op te bouwen met de doelgroep.  

De tweede stagiaire, een studente orthopedagogie heeft haar stage vroegtijdig op eigen initiatief 

stopgezet. Deze afronding is goed doorgesproken geweest met de stagiaire in kwestie en de 

hogeschool.  
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2.2 Aanwezigheid op interne ondersteuningsmomenten / vorming voor vrijwilligers 

 

Supervisies/vormingen Aanwezigheden Aantal vrijwilligers in de 

organisatie op dat moment 

12/09/2019 

Gezinsbespreking 

5 19 

01/10/2019 

Vorming Startende vrijwilligers 

17 19 

22/10/2019 

Vorming conflicthantering en verbindende 

communicatie 

10 18 

07/11/2019 

Vorming assertiviteit en grenzen stellen 

9 19 

18/11/2019 

Teambuilding VZW Feestvarken + 

Gezinsbespreking 

5 19 

16/12/2019 

Vorming interculturele communicatie 

8 23 

 

Het najaar van 2019 was een drukke periode waarin vrijwilligers regelmatig zijn uitgenodigd om deel 

te nemen aan vormingen die ’s avonds gepland stonden, terwijl dit in het voorjaar vaker 

gezinsbesprekingen waren die overdag doorgingen. Enerzijds was het gebrek aan tijd van de stichtende 

coördinator in de eerste helft van het jaar hiervoor een verklarende factor, anderzijds was er pas in de 

tweede helft duidelijkheid over budgetten waardoor er vormingen gepland konden worden die door 

externen gegeven werden.  

In het eerste deel van 2019 merkten we dat er vaak slechts een beperkt aantal vrijwilligers aanwezig 

was op supervisies en vormingen. We wilden hieraan tegemoet komen door te gaan experimenteren 

met verschillende dagdelen. In de praktijk bleek dit echter minder efficiënt. We willen hier nog verder 

mee gaan en de vrijwilligers bevragen of zij dit als een meerwaarde ervaren. De aanwezigheid van 

vrijwilligers wordt genoteerd door de coördinatoren. Dit dient niet om vrijwilligers terecht te wijzen 

wanneer ze niet aanwezig kunnen zijn, maar wel om een goed overzicht te behouden. 
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Wanneer een vrijwilliger 3x na elkaar niet is kunnen komen, plannen we een persoonlijk gesprek om 

te bespreken hoe het loopt in het gezin. Dit kan telefonisch, maar ook door een huisbezoek op een 

afspraak op locatie. Bij het afsluiten van 2019 zijn er twee vrijwilligers die zo goed als nooit komen naar 

een gezinsbespreking of vorming. Met één van hen is er al telefonisch contact geweest, de andere 

vrijwilliger zal zeer binnenkort opgebeld worden. Door haar uurrooster is het vaak niet evident om 

haar aan de lijn te krijgen.  

Reeds in november 2019 hebben we de planning van de vormingen en supervisies van 2020 

doorgegeven aan de vrijwilligers. Hierbij zijn de vrijwilligers op de hoogte gebracht van mogelijke 

wijzigingen omdat we bij het opmaken van de planning nog afhankelijk zijn van externen. We proberen 

ook in 2020 een brede thematiek aan te bieden. Zo voorzien we een vorming rond ‘Leren leren’ in 

samenwerking met een zorgleerkracht.  

Om nieuwe vrijwilligers onder te dompelen in de visie en werking van Domo, ontwikkelden we in 

samenwerking met Domo Brasschaat een vorming voor startende vrijwilligers. Deze werd aangeboden 

aan de huidige groep vrijwilligers en ook geëvalueerd. In de toekomst willen we met deze bemerkingen 

aan de slag gaan om de vorming nog meer op punt te zetten. We plannen een nieuwe vorming voor 

startende vrijwilligers in januari 2020. Ook vrijwilligers die deze vorming nog niet volgden, al langer 

actief zijn als vrijwilliger of nog geen match gevonden hebben, zijn zeker welkom. We streven ernaar 

om elke startende vrijwilliger deze vorming te geven binnen de 3 maanden na het starten van het 

engagement bij Domo  Voorkempen / Domo Brasschaat. Dit is niet noodzakelijk ook binnen 3 maanden 

na opstart in een gezin. Bij de testfase van deze vorming waren ook collega’s van Domo Antwerpen 

aanwezig. Ook hun feedback zal mee in rekening gebracht worden bij de evaluatie van de vorming. 

Tevens was ook de coördinator van Domo Brasschaat aanwezig met de eerste vrijwilliger van de 

afdeling.  Dit maakt dat van de zeventien aanwezigen die vernoemd zijn, er negen mensen aanwezig 

waren vanuit Domo Voorkempen.  
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3.Gezinsbestand  

3.1 Aanvragen voor gezinsondersteuningen. 

Gemeente/maand Augustus 
2019 

September 
2019 

Oktober 
2019 

November 
2019 

December 
2019 

Totaal 

 
Schilde 

   
1 

 
1 

  
2 

 
Zandhoven 

   
1 

  
1 

 
2 

 
Zoersel 

 
1 

   
1 

 
1 

 
3 

 
Wijnegem  

   
1 

  
1 

 
2 

 
Brecht 

  
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
6 

 

We zien dat bijna alle gemeentes gelijk lopen qua nieuwe aanmeldingen. Brecht is hierin een 

uitschieter. In totaal zijn er zes aanmelding gekomen in Brecht. We kunnen echter niet al deze 

aanmeldingen beantwoorden, aangezien we slechts vijf gezinnen kunnen opnemen voor Brecht. Drie 

van deze gezinnen staan momenteel op een wachtlijst in afwachting van een gezin dat zal afronden. 

Zowel de aanmelders als de gezinnen zijn op de hoogte gebracht. 

Wanneer we de optelsom maken van alle aanmeldingen die de afgelopen achttien maanden zijn 

gebeurd, zien we dat deze variëren van vier aanmeldingen in Wijnegem tot elf aanmeldingen in Brecht. 

Een vergelijking maken tussen de cijfers van het eerste jaarverslag en dit jaarverslag is moeilijk, daar 

het gaat over de cijfers van dertien maanden tegenover cijfers van 6 maanden.  

Jaar/gemeente Schilde Zandhoven Zoersel Wijnegem Brecht 

1 juni 2018 – 
30 juni 2019 
(Jaarverslag 1) 

 
6 

 
7 

 
7 

 
2 

 
5 

1 juli 2019 – 31 
december 
2019 

 
2 

 
2 

 
3 

 
2 

 
6 

 
Totaal 

 
8 

 
9 

 
10 

 
4 

 
11 

 

 

We zien dat we qua aanmeldingen dicht bij de tien vooropgestelde gezinnen zitten in Schilde, 

Zandhoven en Zoersel. In Wijnegem zitten we qua aanmeldingen dicht bij de vijf vooropgestelde 

gezinnen. Voor Brecht willen we vijf gezinnen begeleiden. Hier komen we echter al aan elf 

aanmeldingen. Voor deze gemeente hebben we dan ook een wachtlijst moeten aanleggen. Ondanks 

dat we qua aanmeldingen dichtbij de tien gezinnen zitten, wil echter niet zeggen dat we ook al deze 

gezinnen begeleiden. Dit is een overzicht van alle aanmeldingen, geen rekening houdend met gezinnen 

die na telefonisch contact toch geen opstart willen, gezinnen waar nog geen vrijwilliger voor gevonden 

is, afrondingen etc.  
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3.1.1. Overzicht van het aantal gezinnen dat is aangemeld door een doorverwijzer, maar die geen 

opstart wilden: 

Gemeente Aantal gezinnen 

1 juni 2018 – 30 juni 2019 

Aantal gezinnen 

1 juli 2019 – 31 december 2019 

Schilde   

Zandhoven   

Zoersel 1 2 

Wijnegem 1 1 

Brecht 2 1 

 

Het is mogelijk dat een doorverwijzer een gezin vertelt over Domo en het gezin aanvankelijk positief 

staat tegenover een begeleiding. Wanneer ze dit dan hebben laten bezinken of besproken hebben met 

hun partner, blijkt soms dat gezinnen geen begeleiding wensen. De ondersteuning van Domo moet 

gedragen worden door het hele gezin, zo niet kan er geen opstart plaatsvinden. Gezinnen die geen 

begeleiding willen opstarten, zijn uiteraard wel opnieuw welkom in de toekomst. 
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3.1.2. Overzicht van het aantal gezinnen dat op de wachtlijst staan: 

Gemeente Aantal wachtende gezinnen  

1 juni 2018 – 30 juni 2019 

Aantal wachtende gezinnen  

1 juli 2019 – 31 december 2019 

Schilde 3 1 

Zandhoven 3 2 

Zoersel 1 2 

Wijnegem 1 1 

Brecht 2 1 

 

Waar in het eerste jaarverslag de wachtlijst in Schilde het grootste was, hebben zij nu slechts één 

wachtend gezin. Ook in Wijnegem is er maar 1 wachtend gezin. In Brecht waren alle vijf begeleidingen 

opgestart, in de kerstvakantie is er één gezin afgerond door een moeilijke situatie tussen papa en de 

vrijwilliger. Dit gezin staat echter wel terug op de wachtlijst. Verder zijn er in Brecht drie gezinnen die 

op een andere ‘soort’ wachtlijst staan. Deze wachtlijst bestaat uit gezinnen die zijn aangemeld nadat 

de 5 eerste gezinnen zijn opgestart. Wanneer er een gezin afrondt waar momenteel een begeleiding 

loopt, schuiven de gezinnen vanuit de bijkomende wachtlijst door naar de eerste wachtlijst zodat er 

een vrijwilliger gezocht kan worden. Het gezin dat eind 2019 alsnog is afgerond, wenst wel een nieuwe 

vrijwilliger. Vandaar dat we de keuze gemaakt hebben om dit gezin op de eerste wachtlijst te laten 

staan. De gezinnen hierboven zijn enkel de gezinnen die effectief wachtende zijn op een vrijwilliger. 

Zowel in Zandhoven als in Zoersel zijn er twee gezinnen die wachten op een vrijwilliger. Het aantal 

wachtende gezinnen is iets kleiner in vergelijking met het vorige jaarverslag.  
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3.1.3. Overzicht van het aantal gezinnen waarvoor een opstart in de nabije toekomst wordt voorzien:  

Gemeente Aantal mogelijks in de nabije toekomst 

opgestarte begeleidingen 

Schilde 1 

Zandhoven 1 

Zoersel  

Wijnegem  

Brecht  

 

Er zijn in totaal 2 gezinnen vanop de wachtlijst die een mogelijke match qua vrijwilliger hebben. Beide 

gezinnen starten mogelijks in de loop van januari op.  

 

3.1.4. Overzicht van het aantal gezinnen dat begeleiding krijgt: 

Gemeente Aantal lopende 

begeleidingen 

1 juni 2018 – 30 juni 

2019 

Aantal opgestarte 

begeleidingen 

1 juli 2019 – 31 december 

2019 

Aantal lopende 

begeleidingen 

op 31 december 

2019 

Schilde 3 3 5 

Zandhoven 4 2 4 

Zoersel 3 2 4 

Wijnegem 0 1 1 

Brecht 1 4 4 

 
We zien dat het aantal lopende begeleidingen in Brecht aanzienlijk gestegen is. Zij kunnen geen extra 

gezinnen verder opnemen. Het aantal gezinnen in Wijnegem en Zoersel is zeer licht gestegen. Er is bij 

beide gemeentes 1 lopende begeleiding extra tegenover het vorige jaarverslag. In Schilde zien we dat 

de groei nog net iets groter is. Hier zijn 2 begeleidingen extra opgestart. In Zandhoven is het aantal 

lopende begeleidingen gelijk gebleven. Hier moet er natuurlijk ook rekening gehouden worden met 

zowel afgeronde gezinnen tegenover het vorige jaarverslag als nieuw opgestarte gezinnen in dezelfde 

periode. Het aantal gezinnen blijft ondanks het aantal gezinnen dat vertrekken en erbij komen tamelijk 

rond hetzelfde cijfer cirkelen. Gezinnen starten op en ronden af. Door de aanmeldingen die toch blijven 

binnenkomen, stellen we dat we toch mogen spreken van een groei in elke gemeente. Verschillende 

aanmeldingen, zorgen voor een grotere bekendmaking van het Domo-project en betekent dus ook een 

winst.  



 
 

                                                                                                                                                         Pagina | 13     
 

3.1.5. Overzicht van het aantal gezinnen waarvan de begeleiding is afgerond: 

Gemeente Aantal gezinnen waarvan 

begeleiding is afgerond op 

30 juni 2019 

Aantal gezinnen waarvan 

begeleiding is afgerond tussen 1 juli 

2019 en 31 december 2019 

Schilde 3 
 

1 

Zandhoven 1 
 

3 

Zoersel 1 
 

1 

Wijnegem  
 

 

Brecht  
 

1 

 
Van de drie afgeronde begeleidingen in Schilde waarvan sprake was in het eerste jaarverslag, zijn er 

twee begeleidingen opnieuw opgestart. Bij het derde gezin is, na overleg met de doorverwijzer, beslist 

dat de situatie te zwaar is voor een begeleiding binnen Domo Voorkempen. Momenteel staat dit gezin 

niet meer op de wachtlijst. Het gezin gaat nu focussen op een meer professioneel aanbod en zal door 

de doorverwijzer opnieuw aangemeld worden wanneer er terug een Domo-ondersteuning wenselijk 

is. Dit is dan ook het afgeronde gezin dat terug te vinden is in de tweede kolom bij Schilde. 

In Zandhoven zijn in de tussentijd drie gezinnen afgerond. Eén van deze gezinnen was echter al 

afgerond voor juni 2019. Zij stonden op dat moment nog wel op de wachtlijst voor een nieuwe 

vrijwilliger. Voor dit gezin werd echter geen vrijwilliger gevonden. Daarnaast is het gezin verhuisd  naar 

een andere gemeente die geen deel uitmaakt van Domo Voorkempen. Bij het tweede gezin is de 

begeleiding gestopt op vraag van de vrijwilliger. Het engagement bleek voor de vrijwilliger niet 

haalbaar, hij bleek dan ook niet langs te gaan bij het gezin. Zowel vrijwilliger als gezin hadden dit niet 

gemeld bij Domo Voorkempen, met als gevolg dat deze situatie een tweetal maanden heeft 

aangesleept. De vrijwilliger hebben we niet meer kunnen bereiken en het gezin wilde verder geen 

begeleiding meer aangezien de eerste begeleiding geen positieve ervaring was. Het derde gezin is 

afgerond op vraag van het gezin wegens geen ondersteuningsvraag meer. De vrijwilliger gaat nog wel 

regelmatig langs.  

In Zoersel is een gezin afgerond op vraag van de vrijwilliger. De begeleiding heeft bijna een jaar 

geduurd. De leefsituatie van de vrijwilliger was veranderd waardoor de haalbaarheid minder groot 

werd. Deze begeleiding is op een goede manier met mama afgerond. Mama had geen nood aan een 

nieuwe vrijwilliger, maar weet dat ze altijd welkom is.  

Op het einde van 2019 is in Brecht nog 1 begeleiding afgerond na overleg met het gezin, de vrijwilliger 

en de thuisbegeleiding van het gezin. In dit gezin bleek papa het moeilijk te hebben met de mannelijke 

vrijwilliger en hing er een gespannen sfeer. Na overleg is er dan ook beslist om de begeleiding stop te 

zetten. Het gezin wenst wel een nieuwe vrijwilliger, maar heeft expliciet gevraagd naar een vrouw.  
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3.2 Bereikte kinderen 

 

 

Het aantal vermelde kinderen die opgenomen zijn in deze cijfers zijn enkel die kinderen die op de 

wachtlijst stonden of een begeleiding hadden in hun gezin op 31/12/2019. 

Leeftijd  

Aantal op 30 juni 

2019 

Aantal op 31 

december 2019 

Aantal betrokken kinderen 0-2,5 jaar met lopende 

begeleiding  

 

5 6 

aantal betrokken kinderen 2,5 - 6 jaar met lopende 

begeleiding 

 

3 7 

aantal betrokken kinderen 6 - 12 jaar met lopende 

begeleiding 

 

18 27 

Aantal betrokken kinderen 12+ met lopende 

begeleiding 

 

11 11 

TOTAAL AANTAL BETROKKEN KINDEREN MET 

LOPENDE BEGELEIDING 

 

37 51 

 
 

Leeftijd  

Aantal op 30 juni 

2019 

Aantal op 31 

december 2019 

aantal betrokken kinderen 0-2,5 jaar op wachtlijst 3 2 

aantal betrokken kinderen 2,5 - 6 jaar op wachtlijst 4 3 

aantal betrokken kinderen 6 - 12 jaar op wachtlijst  16 6 

aantal betrokken kinderen 12+ op wachtlijst  2 7 

TOTAAL AANTAL BETROKKEN KINDEREN OP 

WACHTLIJST 

25 

18 

  

TOTAAL AANTAL BETROKKEN KINDEREN BINNEN DE 

DOELGROEP 

49 

51 

TOTAAL AANTAL BETROKKEN KINDEREN  62 69 
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Hoewel Domo Voorkempen zich focust op de doelgroep nul tot twaalf jaar, merken we dat we toch 

ook veel + twaalfjarigen bereiken: elf kinderen waarbij reeds een begeleiding loopt en zeven kinderen 

die op de wachtlijst staan. Deze maken deel uit van een gezin waarin gefocust wordt op jongere 

kinderen. De grootste groep blijven de kinderen met een leeftijd tussen zes en twaalf jaar. Er krijgen 

in totaal 27 kinderen uit deze leeftijdscategorie een begeleiding. Zoals we in het vorige jaarverslag al 

hadden vermeld, komt dit door de grote vraag aan ondersteuning bij huiswerk. Als we kijken naar de 

cijfers van het vorige jaarverslag, zien we dat het aantal kinderen die een begeleiding krijgen, gestegen 

is en het aantal wachtende kinderen gedaald is. Het totaal aantal betrokken kinderen uit de doelgroep 

is zeer licht gestegen.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-2,5 j
12%

2,5 - 6 j
14%

6 - 12 j 
53%

> 12 j
21%

Lopende begeleidingen

0-2,5 j 2,5 - 6 j 6 - 12 j > 12 j

0-2,5 j
11%

2,5 - 6 j
17%

6 - 12 j 
33%

> 12 j
39%

Wachtlijst

0-2,5 j 2,5 - 6 j 6 - 12 j > 12 j
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3.3 Gezinstype  

 

Indeling ondersteunende + 

wachtende gezinnen per 

gezinstype  

Aantal op 30/06/2019 Aantal op 31/12/2019 

Gescheiden, enkel moeder 

betrokken 

 
7 

 
6 

Gescheiden, enkel vader betrokken  
1 
 

 

Gescheiden, zowel moeder als 

vader betrokken 

 
2 

 
4 

 
Tweeoudergezin 

 
11 

 

 
14 

Gezinsvervangend tehuis / 

begeleid wonen 

 
1 

 
1 

 

We merken dat we veel gezinnen bereiken waar beide ouders nog samen zijn, deze observatie konden 

we in het vorige jaarverslag ook al waarnemen. Het aantal is licht gestegen. Armoede is zeker niet 

enkel voor mensen die er alleen voor staan en daardoor niet rondkomen. Armoede kan bij iedereen 

voorkomen en dus ook bij deze gezinnen. Vaak gaat het hier om gezinnen die geen Belgische afkomst 

hebben en een vluchtelingverleden hebben. Daarnaast zijn dit ook heel wat gezinnen waarvan één of 

beide ouders niet kunnen werken omwille van fysieke redenen. Vervolgens merken we dat we ook 

heel wat gescheiden gezinnen begeleiden. We merken dat het aantal wel licht gedaald is tegenover 

het vorige jaarverslag, alsook dat we nu geen alleenstaande papa’s meer bereiken. Voor gescheiden 

koppels is het vaak moeilijk om samen de opvoeding verder op te nemen. Bij de vier gescheiden 

gezinnen die we begeleiden, merken we dat contacten tussen vader en moeder ook moeilijk lopen. 

Hier zit dan ook de kracht van de vrijwilliger, zorgen voor een gezonde brug tussen mama en papa.  

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                         Pagina | 17     
 

3.4 Doorverwijzers 

 

Doorverwijzer Aantal 

doorverwijzingen  tot 

30 juni 2019 

Aantal 

doorverwijzingen  tot 

31 december 2019 

SCHILDE 

- OCMW 1 2 

- Basisschool Wonderwijzer 1 2 

- CKG Het Open Poortje 1 1 

- Kind & Gezin 2  

- Zichzelf aangemeld 1 1 

 
 

ZANDHOVEN 

- OCMW 5 3 

- GBS ’t Kroontje 1 1 

- Kind & Gezin 1  

- OLO VZW  1 

- Gemeentelijke basisschool  1 

 
 

ZOERSEL 

- Basisschool Klim-op 1 1 

- OCMW 5 1 

- Kennis van het gezin 1 1 

- Gezin zelf  1 

- Kind & Gezin  2 
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BRECHT 

- Leonardusschool 3 1 

- OC Clara Fey 1  

- Kind & Gezin 1 1 

- 1 Gezin 1 Plan  1 

- OCMW  1 

 

WIJNEGEM  

- OCMW 1 2 

- 1Gezin1Plan 1  

 

Als we beide kolommen met elkaar vergelijken, merken we dat het aantal doorverwijzers meer 

verspreid is in het tweede deel van 2019. Er zijn meerdere kleinere doorverwijzers die één gezin 

aanmelden. OCMW en Kind & Gezin blijven partners waarop we kunnen rekenen. Waar we in het vorig 

jaarverslag vermeldden dat we graag een bredere bekendmaking wilden bekomen, kunnen we nu 

zeggen dat we hier goed mee aan de slag zijn gegaan.  
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4. Domo Voorkempen in de regio  

 
We trachten Domo Voorkempen in elk van onze 5 deelnemende gemeentes zo goed mogelijk bekend 

te maken, dit zowel bij doorverwijzers, gezinnen als mogelijke vrijwilligers. We hebben al heel wat 

acties ondernomen en zullen de acties die succesvol bleken te zijn in de toekomst zeker herhalen. Zo 

hebben we onderstaande acties het afgelopen half jaar uitgevoerd:   

• Voorstelling Domo Voorkempen op oudercomités 

• Kennismakingen met directies en zorgleerkrachten, sociale huisvestigingsmaatschappij, Huis 

van het Kind, … 

• Facebookacties  

• Wervingsacties door mond aan mond reclame van huidige vrijwilligers  

• Vermelding in de (lokale) pers, lichtkranten en website van de gemeenten 

• Flyeractie via scholen en kinderopvang  

• Vrijwilligersvacatures op verschillende vrijwilligerswebsites 

• … 

Door acties voor een breed publiek op te zetten, ogen we ook op vrijwilligers die niet in één van de 5 

gemeenten wonen. Een verdere toelichting werd hierover reeds eerder in het jaarverslag gegeven.  

We bekeken het afgelopen half jaar ook de mogelijkheid om een broodzakkencampagne op te starten. 

Na het nodige opzoekingswerk blijkt dit een dure zaak te zijn waarvan we het resultaat moeilijk kunnen 

inschatten. Voorlopig zetten we deze denkpiste dus op pauze. Verder hebben we ons ook 

geïnformeerd naar de mogelijkheid om te adverteren op de reclameborden in het Wijnegem Shopping 

Center. Deze offerte zal in januari 2020 besproken worden met de betrokken partners. In februari 2020 

staat alvast een nieuw info-moment op de planning in Zoersel. We zijn reeds in december 2019 gestart 

met de bekendmaking hiervan. We bekijken met VONAK vzw (Vrijwilligersorganisatie Noord-

Antwerpen en Kempen) of er nog een breder initiatief georganiseerd kan worden om vrijwilligers aan 

te trekken.  

We hebben gemerkt dat een aantal campagnes heel effectief zijn geweest en hun vruchten hebben 

afgeworpen. Sociale media is iets waar we in de toekomst zeker nog verder op willen inzetten omdat 

we merken dat we via dit kanaal vele mensen bereiken. Tevens gebruiken we de facebookpagina van 

Domo Voorkempen ook sterk om te tonen waarmee we bezig zijn, wat we bereikt hebben en waar we 

naartoe willen.  

Het afgelopen half jaar hebben we een aantal keer de lokale pers aangeschreven. Vooral het 

Sinterklaasfeest in december 2019 kon rekenen op een kleine persbelangstelling.  
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4.1. Voorbeelden uit de praktijk 
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5.Financieel overzicht  
 

Bij het opmaken van dit jaarverslag, waren er nog onvoldoende volledige financiële gegevens gekend 

om een objectieve stand van zaken te geven. Het financieel overzicht van 2019 zal zo snel als mogelijk 

worden opgesteld en bezorgd worden aan betrokken partijen.  
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6. Beleid  
 

6.1 Strategische doelstellingen en specificatie 2018 – 2019 

 

Ons vorige jaarverslag is afgerond op 30 juni 2019, dit jaarverslag wordt afgerond op 31 december 

2019. We willen in dit jaarverslag al een kort overzicht geven van de zaken die we het afgelopen half 

jaar hebben gedaan om aan onze doelstellingen te werken. We vinden de periode echter te kort om 

deze doelstellingen af te ronden. We nemen deze doelstellingen dus nog verder mee en stellen nog 

geen nieuwe doelstellingen op. Indien nodig passen we de doelstellingen wel deels aan. 

Strategische doelstelling 1  
Er zijn meer betrokken vrijwilligers die kwetsbare Domo-gezinnen met jonge kinderen ondersteunen 

door presentie in deze gezinnen. We werken naar 25 vrijwilligers tegen het einde van 2019 die 

geregistreerd zijn.  

Wat hebben we ondernomen: 

- In het afgelopen half jaar hebben we een gesprek gehad met de directie van Monnikenheide. 

We zijn volop bezig met het uitwerken van een samenwerking om de bekendmaking van 

Domo Voorkempen te vergroten.  

- De vacatures op ‘give a day’ en ‘vrijwilligerswerk.be’ zijn vernieuwd. We merken dat hierop 

erg weinig respons komt. Het lijkt ons toch zinvol om dit te blijven doen.  

- We delen onze facebookacties niet enkel op de facebookpagina’s van de gemeentes waarin 

we opereren, maar proberen ook de omliggende gemeentes warm te maken.  

- We hebben dit jaar een sinterklaasfeest georganiseerd. De opkomst van zowel vrijwilligers 

als gezinnen was erg groot. Beide partijen hebben er ook erg hard van genoten. We hebben 

er geen nieuwe vrijwilligers door bereikt, maar onze huidige vrijwilligers stelden het wel op 

prijs. Eén van onze vrijwilligers was een grote steun bij het organiseren van het 

sinterklaasfeest. Op het sinterklaasfeest hebben ook heel wat vrijwilligers een helpende hand 

toegestoken. We merken dat ze dit graag doen en dit ook verder willen doen in 2020. 

- We zijn op verschillende scholen kunnen gaan spreken. Een aantal nieuwe scholen hebben zo 

een aanmelding gedaan, al is het aantal gezinnen dat we bereiken binnen de scholen nog erg 

laag. Hier zouden we nog meer uit kunnen halen.  

- In het najaar zijn er drie verschillende vormingen geweest, met elk een ander thema. De 

opkomst op alle drie de vormingen was hoger in vergelijking met cijfers uit het eerste deel 

van het jaar. Naar het komende jaar toe willen we vormingen meer opentrekken zodat er 

meer mensen bereikt kunnen worden.  

- In het najaar is er één vorming geweest voor de startende vrijwilligers. Deze vorming was een 

groot succes en maakt dat vrijwilligers sterker aan hun vrijwilligerswerk kunnen beginnen. In 

de start van 2020 zal er een nieuwe vorming zijn voor de startende vrijwilligers samen met 

Domo Brasschaat.  

- Als we een gezin of vrijwilliger hadden waar we niet meteen een match voor vonden, lieten 

we dit weten aan de gemeentes en grote doorverwijzers. Zo zijn er nieuwe vrijwilligers en 

nieuwe gezinnen bijgekomen.  
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Wat kunnen we nog ondernemen: 

- Participatie vrijwilligersbeurzen 

- Nieuwe partners opzoeken 

- Verder inzetten op scholen  

- Verloop vrijwilligers in kaart brengen en hier conclusies uit trekken  

- Samenwerking met hogescholen verder uitbouwen  

- Contacten leggen met ouderenorganisaties  

- Nieuw infomoment plannen 

- Zaken die succes hebben geboekt in het verleden, blijven onderhouden 

Conclusie: 

Op 31 december 2019 telde Domo Voorkempen 25 vrijwilligers die actief (willen) zijn in het 

ondersteunen van gezinnen. Hiervan zijn 20 vrijwilligers actief binnen een gezin. De overige 5 

vrijwilligers starten nog op in de loop van 2020. Deze zijn nog niet opgestart wegens persoonlijke 

omstandigheden, geen match,… Tegen december 2020 zouden we 35 vrijwilligers als steun willen 

hebben.  
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Strategische doelstelling 2 
Er is een grotere betrokkenheid van vrijwilligers op contactmomenten.  

Wat hebben we ondernomen: 

- Vrijwilligers kregen tijdig de planning van de supervisies door. We merken dat het toch ook 

belangrijk is om hen hier meermaals aan te herinneren. Het iets op voorhand laten weten, 

lijkt meer zinvol te zijn. We sturen de planning van het voorjaar 2020 tijdig door.  

- De basisvorming voor startende vrijwilligers heeft momenteel één keer plaatsgevonden en is 

een succes. Deze zullen in 2020 verder plaatsvinden in samenwerking met Domo Brasschaat.  

- We zoeken regelmatig zelf contact op met onze vrijwilligers om te bevragen hoe het gaat. 

Vaak is dit een telefoongesprek waarin we een update krijgen. We bekijken verder in de loop 

van 2020 of dit voldoende is.  

- In november 2019 deden we een teambuilding bij VZW Feestvarken. Zo dragen onze 

vrijwilligers hun steentje ook bij aan een andere organisatie en was er tijd voor een gezellige 

babbel om elkaar beter te leren kennen, wat voor meer cohesie zorgt.  

- Er is een grotere opkomst van vrijwilligers naar vormingen en gezinsbesprekingen wanneer 

we deze organiseren in Het Open Poortje in Schilde. Een mogelijke verklaring hiervoor is de 

meer centrale ligging tegenover de locatie van K&G in Zandhoven.  

Wat kunnen we nog ondernemen: 

- Het laatste half jaar hebben onze contactmomenten voornamelijk ’s avonds plaatsgevonden. 

Dit omdat de mensen die de vorming gaven enkel ’s avonds konden. We hebben alvast een 

planning opgesteld voor het voorjaar 2020. Hierbij is er maandelijks een vorming overdag en 

’s avonds. Vrijwilligers kunnen dan kiezen waar ze aansluiten. Het OCMW van Brecht gaat 

mogelijks komen spreken op een supervisie, we gaan ook verder op zoek naar andere 

partners die hun aanbod kunnen komen uitleggen.  

- Goede samenwerkingscontacten uitbouwen met diensten die ons kunnen ondersteunen 

vanuit hun expertise (CKG, K&G, VK, …)  

- Aanbieden van specifieke materialen die ingezet kunnen worden in de begeleidingen: 

knutselzak, spelletjes uit de spelotheek, …  

- We bieden vrijwilligers de kans om deel uit te maken van een werkgroepje. We starten met 2 

groepjes: Sinterklaasfeest en De Warmste Week. Op deze manier kunnen ze zelf bijdragen 

aan de uitbouw van de werking en worden de coördinatoren ondersteund door de mensen 

uit de praktijk.  

Conclusie: 

We merken dat er een groter aantal aanwezigen is geweest op de contactmomenten het laatste half 

jaar. We merken dat het belangrijk is om vrijwilligers blijvend te motiveren. We blijven het komende 

jaar verder inzetten op deze doelstelling.  
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Strategische doelstelling 3  
Er is een structurele samenwerking met lokale vzw’s en liefdadigheidsorganisaties. 
 

Wat hebben we ondernomen: 

- Deelname aan werkgroep kinderarmoede  

- Er is een samenwerking uitgebouwd met VZW Kieteman. Zij hebben het Sinterklaasfeest mee 

gefinancierd en zullen ook financiële ondersteuning bieden bij de knutselzakken.  

- Er is een samenwerking uitgebouwd met VZW Lucia. Momenteel hebben zij één gezin 

financieel geholpen voor hobby’s voor kinderen en pampers voor hun pasgeboren baby. 

Mogelijks gaan zij een ander gezin in 2020 financieel ondersteunen bij het aankopen van 

kinderkleding. Ook met ‘Sarah geeft’ uit Schoten zijn er contacten geweest in verband met het 

sinterklaasfeest.  

 

Wat kunnen we nog ondernemen: 

- Momenteel hebben we nog niet aangesloten op een overlegmoment van Huis van het Kind. 

Dit willen we in de loop van 2020 zeker verder bekijken. 

- We proberen aanwezig te zijn op netwerkversterkende momenten. We merken echter dat 

diegene waar we nu zijn geweest, niet zo nuttig voor onze werking zijn. We zouden graag 

verder zoeken naar interessante en relevante momenten waarop we kunnen aansluiten, bij 

voorkeur ook meer in de regio.  

 

Conclusie: 

Er zijn al heel wat goede samenwerkingen opgebouwd. In 2020 willen we verder op zoek gaan naar 

nieuwe samenwerkingspartners.  
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Strategische doelstelling 4 
Domo Voorkempen bouwt zich verder uit tot een kwaliteitsvolle organisatie die nauw samenwerkt met 

Domo Vlaanderen en andere lokale Domo-afdelingen.  

Wat hebben we ondernomen: 

- We proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn op overlegmomenten van Domo Vlaanderen. 

We merken echter dat dit niet altijd eenvoudig is omwille van de verre afstanden.  

- We hebben een startvorming uitgewerkt in samenwerking met Domo Brasschaat. Domo 

Antwerpen is mee aanwezig geweest op de try-out en hebben ons verdere adviezen 

gegeven. In 2020 zullen we meermaals onze startvorming in samenwerking met Domo 

Brasschaat geven.  

- We zijn aanwezig in de werkgroep kinderarmoede.  

 

Wat kunnen we nog ondernemen: 

- We zijn nog volop bezig met het perfectioneren van onze boekhouding.  

- Zoals hierboven ook al vernoemd zouden we meer aanwezig willen zijn op interessante en 

relevante netwerkversterkende initiatieven. We zijn al op verschillende initiatieven aanwezig 

geweest, maar twijfelen of deze voor Domo Voorkempen wel relevant zijn.  

- Onze participatie binnen het Huis van het Kind zou groter kunnen zijn.  

- Organiseren van financieel gezien moeilijkere vormingen in samenwerking met Domo 

Antwerpen of Domo Brasschaat.  

 

Conclusie:  
We doen ons best om zoveel mogelijk te participeren, maar we merken dat de grote afstanden het 
vaak moeilijk maken. We willen blijven verder zoeken naar relevante en interessante 
samenwerkingsverbanden. We zorgen ervoor dat onze banden met Domo Vlaanderen goed 
onderhouden blijven.  
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Strategische doelstelling 5 
We behalen een geleidelijk groei van het aantal gezinnen dat we begeleiden.  

Wat hebben we ondernomen: 

- De stuurgroep van Domo Voorkempen komt nog steeds samen. We zijn ook aan het bekijken 

hoe we dit overleg nog zinvoller kunnen maken door bijvoorbeeld relevante partners uit te 

nodigen. 

- We blijven nieuwe contacten zoeken om zowel nieuwe vrijwilligers als gezinnen te vinden. 

Dit blijft natuurlijk een continue proces.  

- Dit najaar heeft er een overleg plaatsgevonden met verschillende partners binnen Wijnegem. 

We merken dat er sindsdien slechts één nieuwe aanmelding is gekomen vanuit het OCMW. 

Naar bekendmaking toe heeft het overleg dus zeker nut gehad, naar aanmeldingen toe is er 

momenteel nog geen resultaat.  

Wat kunnen we nog ondernemen: 

- De PR van Domo Voorkempen in het straatbeeld kan zeker nog verhoogd worden. 

Momenteel zijn we goed kenbaar op sociale media. De verdere zichtbaarheid willen we in 

2020 nog verder uitbreiden.  

- Meer profielen van vrijwilligers bezorgen aan doorverwijzers zodat zij gericht weten wie er 

een gezin kan begeleiden. Op deze manier kunnen zij meer gericht gezinnen aanspreken om 

het aanbod van Domo Voorkempen te verduidelijken. Op deze manier weten ze ook dat er al 

een mogelijke match is en een opstart dus mogelijks snel kan gebeuren.  

Conclusie: 

Er is een groei in het aantal gezinnen in zo goed als alle gemeentes, al is deze soms klein. In Brecht 

loopt het aantal aanmeldingen erg goed, in de andere gemeentes moeten we hier verder op inzetten 

in 2020. We streven naar het behalen van minstens 6 begeleidingen in Schilde, Zandhoven en Zoersel 

aan het einde van 2020. Voor Brecht streven we naar het behalen van 5 begeleidingen, voor Wijnegem 

houden we 3 begeleidingen voor ogen.  
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Strategische doelstelling 6 
Een grotere naambekendheid van Domo Voorkempen, zowel bij partners als bij de doelgroep zelf. 
 
Wat hebben we ondernomen: 

- We hebben dit najaar sterk ingezet op sociale media. Onze acties op facebook hebben heel 

wat vrijwilligers opgeleverd. In 2020 willen we bekijken hoe we andere PR-kanalen kunnen 

inzetten. Zo is het Wijnegem Shopping Center een mogelijkheid, al hangt hier wel een stevig 

prijskaartje aan.  

- We hebben aan onze vrijwilligers gevraagd om in hun eigen netwerk mensen aan te spreken. 

Als er een vrijwilliger opstartte bij Domo Voorkempen kregen ze een cadeaubon van één van 

de vijf gemeentes. Eén vrijwilliger heeft zo een nieuwe aanwinst voor Domo Voorkempen 

gevonden. Dit aanbod blijft zeker verder gelden in 2020. Na afloop van de vorming voor 

startende vrijwilligers, krijgen de aanwezigen ook 2 affiches mee met de vraag deze op te 

hangen in hun buurt: aan de raam, bij de bakker, de supermarkt, …  

- We hebben al wat samenwerkingen uitgebouwd met partners zoals een aantal basisscholen. 

Deze samenwerkingsverbanden kunnen zeker nog verder uitgebreid worden in 2020.  

- We komen regelmatig samen met de stuurgroep van Domo Voorkempen. Zoals eerder al 

vermeld bekijken we in 2020 hoe we dit overleg meer zinvol kunnen maken door bv partners 

uit te nodigen.  

Wat kunnen we nog ondernemen: 

- We zijn actief in netwerkoverleg, maar willen verder zoeken naar relevante 

samenwerkingsverbanden.  

- We hebben al wat flyers rondgedeeld, maar hier kunnen we zeker nog verder op inzetten in 

2020.  

- Het is voor de coördinatoren moeilijk om aanwezig te zijn op massa-events. Dit voornamelijk 

door een gebrek aan uren. We proberen onze vrijwilligers hiervoor te stimuleren.  

- We hebben momenteel nog geen eigen locatie gevonden. Hiervoor zijn we nog steeds 

vragende partij. Pas wanneer een eigen locatie gevonden is die ruim genoeg is, kan o.a. de 

spelotheek uitgebouwd worden. 

- In 2020 willen we bekijken of er nog andere gemeentes interesse hebben om aan te sluiten 

bij Domo Voorkempen. Het opstarten van een bijkomende Domo-afdeling in de regio is ook 

een mogelijke piste. 

 

Conclusie: 

Deze doelstelling zal een blijvend punt zijn om aan te werken in 2020.  
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7. Dankwoord  
 

Wanneer we terugkijken op de afgelopen 18 maanden, heeft Domo Voorkempen al een mooi traject 

afgelegd. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de steun van een aantal mensen. We willen daarom 

graag van de gelegenheid gebruik maken om ook deze mensen te vernoemen.  

Graag willen we onze dank uitspreken jegens Arnold Schaek, directeur CKG Het Open Poortje. Dankzij 

zijn steun en kritische blik op o.a. het jaarverslag kunnen we Domo Voorkempen vorm geven. Tevens 

is hij ook een grote hulp bij het zoeken en aanschrijven naar en van partners en financiële bronnen.  

Daarnaast zijn we ook erg dankbaar voor de hulp van Karine Dewaele. Dankzij haar ervaring in de 

sociale sector staat ook zij steeds klaar om ons bij te staan op beleidsmatig niveau. Ook het bijwonen 

van bepaalde overlegmomenten neemt zij graag van de coördinatoren over zodat er meer ruimte komt 

voor andere zaken. 

Via deze weg willen we ook Erika van Tielen bedanken, meter van Domo Voorkempen. Dankzij haar 

inzet hebben we meer scholen binnen de regio kunnen bereiken.  

Natuurlijk mogen we ook al onze samenwerkingspartners, doorverwijzers, medewerkers uit CKG Het 

Open Poortje en mensen die spontaan hulp aanbieden niet vergeten. Ook van hen een welgemeende 

dank jullie wel. 


