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Ondersteuning bieden bij het opgroeien 
en opvoeden betekent het ondersteu-
nen van verschillende levensdomeinen. 
Vrijetijdsbesteding vormt hierbij een 
belangrijk onderdeel waarin de Vrije-
tijdswinkel, die volledig ondersteund 
wordt door vrijwilligers, de verbindende 
rol speelt. 

Ellen Thijs, coördinator van Huis van het 
Kind Tongeren licht toe: “We merkten 
dat vrijetijdsbesteding voor kwetsbare 
gezinnen weinig toegankelijk is omwille 
van allerlei drempels. Vrijetijdspartici-
patie is echter heel belangrijk. Deelne-
men aan vrije tijd en cultuur vergroot de 
kansen van mensen en biedt kinderen 
een cruciaal toekomstperspectief. Zo 
werd de Vrijetijdswinkel in het leven 
geroepen met daaraan gekoppeld 
de werkgroep KANS, een werkgroep 
bestaande uit verschillende vrijetijds-
partners.”

Samenwerken
centraal
In Huis van het Kind Tongeren werken verschillende organisaties 
samen om aanstaande ouders, gezinnen, kinderen en jongeren zo 
dicht mogelijk bij hun leefwereld te ondersteunen bij het opgroeien 
en opvoeden. Dit doen ze niet alleen. Huis van het Kind bestaat uit 
een netwerk van een 40-tal samenwerkingspartners. Dit is wat hun 
werking zo uniek maakt en hetgeen leidt tot mooie resultaten waar 
iedereen wel mee vaart. 

De werking van de Vrijetijdswinkel 
steunt op verschillende pijlers:

1. Bemiddeling naar het vast en bo-
venlokaal aanbod dat ontwikkeld 
werd of betaalbaar gemaakt werd 
voor de doelgroep van maatschap-
pelijk kwetsbaren;

2. Bemiddeling naar het lokaal aan-
bod van de eigen vrijetijdsdiensten 
en lokale actoren;

3. Stedelijk fonds voor tussenkomst 
voor minderjarigen in lidgelden 
voor inschrijvingen bij sportclubs 
(+ jeugd verlening + stedelijke 
academie ) in Tongeren;

4. Partner in het project 'Second 
Serve', het project waarbij kinderen 
via de webwinkel gratis sportkledij 
kunnen aankopen.

5. Partner in het project 'Op Wiele-
kes', de fietsbibliotheek waar 
kinderen tot en met 12 jaar een 
fiets kunnen uitlenen aan een zeer 
gunstig tarief.
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DREMPELS 

Ellen gaat verder: “Samen met de 
netwerkpartners van Huis van het Kind 
wordt er een signalenbundel bijgehou-
den. Hierin worden drempels waar onze 
gezinnen op stoten, over verschillende 
levensdomeinen, actief bijgehouden en 
omgezet in acties om deze drempels zo 
goed mogelijk te verminderen of weg te 
werken. 

Binnen de werkgroep KANS wordt de 
uitwisseling van good practices als vast 
agendapunt opgenomen in ieder over-
leg. Alle betrokken vrijetijdspartners 
ontvangen op deze manier de mogelijk-
heid om hun goede ervaringen uit de 
praktijk te delen met het netwerk, zodat 
ook zij deze kennis en expertise kunnen 
implementeren in de eigen werking. 

Ellen Thijs
Jill Menten

Huis van het Kind

Het zijn ook zij die de vrijetijdsdrempels 
bijhouden en acties opzetten om deze 
vrijetijdsdrempels te verminderen of 
weg te werken.

Dankzij Huis van het Kind zijn er brug-
gen geslagen tussen diensten van lokale 
besturen en andere organisaties die het 
mogelijk maken dergelijke initiatieven 
te realiseren. 

Een ander voorbeeld van een vruchtba-
re samenwerking is het project ‘Steek 
een tandje bij’. Onderaan dit artikel 
lees je meer over het project ‘Steek een 
tandje bij’. "

SECOND SERVE, GRATIS  
WEBWINKEL VOOR SPORTKLEDING EN 
-SCHOENEN

"Ondanks de financiële tussenkomst 
vanuit het stedelijk fonds, bereikten we 
weinig of geen kwetsbare jongeren met 
ons sportaanbod en was er nauwelijks 
een toeleiding naar de sportclub."

Alain Simon, sportfunctionaris bij Stad 
Tongeren legt uit: “Uit gesprekken met 
het OCMW en met maatschappelijk 
kwetsbare gezinnen bleken er nog an-
dere drempels te zijn zoals de kost van 
sportkleding en -schoenen. Om deze 
drempel weg te werken bedachten we 
hiervoor een oplossing, samen met het 
Huis van het Kind, de Vrijetijdswinkel 
en de Tongerse sportclubs. Zo ontstond 
Second Serve. We riepen de algemene 
bevolking op om hun materialen een 
tweede leven te geven en sloten een 
partnership met de Tongerse sport-
clubs. Deze kleding en schoenen bieden 
we vervolgens gratis aan bij maatschap-
pelijk kwetsbare kinderen en jongeren 
via de webshop www.secondserve.be”
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Alain weet: “Het succes van 
Second Serve gaat ver-
der dan de webwinkel. Er 
gebeurt een heuse kruisbe-
stuiving. Maatschappelijk 
kwetsbare gezinnen worden 
door de gezinsondersteu-
ners van het Huis van het 
Kind, de vrijwilligers van de 
vrijetijdswinkel en partners 
geïnformeerd over Second 
Serve. In de vrijetijdswinkel 

Ellen Thijs (Huis van het Kind) 
Alain Simon (Stad Tongeren)

Jill Menten (Huis van het Kind)

kan elk kwetsbaar gezin de 
Second Serve kaart verkrij-
gen, goed om 5 artikelen te 
bestellen. Hier wordt ook 
aan de gezinnen gevraagd of 
ze interesse hebben om hun 
kinderen te laten aansluiten 
bij een sportclub waarbij zij 
een terugbetaling van het 
lidgeld ontvangen van 80% 
met een maximum van 150 
euro per jaar per kind. 

BREDE 
NETWERK

"Huis van het Kind kent de doelgroep door 
en door. Ons brede netwerk zorgt ervoor dat 
we enerzijds onze partners kunnen infor-
meren over wat er leeft en waar nood aan is. 
Anderzijds leiden bijvoorbeeld armoedever-
enigingen mensen naar ons toe. Een win-win-
situatie.”

De vrijwilligers van de 
vrijetijdswinkel nemen bij 
toetreding tot de sportclub 
contact op met de sport-
club om te zorgen voor een 
warme toeleiding. Op deze 
manier worden zoveel moge-
lijk drempels weggewerkt. 
En met succes! 152 jongeren 
vonden via deze weg de weg 
naar een sportclub. 

Meer dan 2.000 artikelen kre-
gen een tweede leven. Ook 
maatschappelijk kwetsbare 
jongeren hebben recht op 
sportbeleving.”

PROJECT ‘STEEK EEN 
TANDJE BIJ’

Goede mondzorg ligt aan de 
basis van een goede gezond-
heid. Bij kwetsbare gezinnen 
is dit echter niet altijd van-
zelfsprekend. Jill Menten, 
project- en vrijwilligerscoör-
dinator bij Huis van het Kind 
Tongeren vertelt: “Mobiliteit, 
taal, cultuurverschillen, 
financiële of psychische 
moeilijkheden zorgen er 
vaak voor dat een tandarts-
bezoek wordt uitgesteld of 
dat er weinig aandacht gaat 
naar mondhygiëne. 

Huis van het Kind Tonge-
ren werkte samen met een 
aantal partners zoals KOALA, 
Kind & Taal, De Opvoedings-
winkel, de integratiemede-
werker, Logo Limburg, de 
mutualiteiten en studenten 
mondhygiëne van de UCLL 
Hogeschool het project 
‘Steek een tandje bij’ uit 
rond goede en toegankelijke 
mondzorg voor iedereen. 

Op die manier willen we 
drempels wegwerken en de 
gezondheidskloof verklei-
nen. 

In samenwerking met de ver-
schillende partners werden 
er een aantal initiatieven 
uitgewerkt om de stap naar 
een goede mondzorg al wat 
te verkleinen. Zo werd er 
ingezet op groepsactiviteiten 
voor kinderen en ouders 
rond het thema mondzorg, 
een interactieve vorming 
voor alle betrokken partners 
van het project, extra aan-
dacht voor de betaalbaar-
heid van mond- en tandzorg, 
… 

Daarnaast biedt Huis van 
het Kind ook mondzorgkits 
aan met een tandenborstel, 
tandpasta, poetskalender en 
een eenvoudige en begrijp-
bare flyer met de basisadvie-
zen rond mondzorg."


