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Inleiding 

Wat voorligt is het eerste hoofdstuk uit het verhaal van De Egeltjes.  Het is in de eerste plaats een verhaal over 
mensen.  Geëngageerde mensen die een nood detecteren in de samenleving, mensen die zich achter de 
plannen scharen, mensen die op zoek zijn naar een stukje ondersteuning en vooral … kleine mensen die bij De 
Egeltjes een plekje vinden waar ze zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen op hun eigen tempo. 

De Egeltjes is een vernieuwend initiatief dat zich bevindt op de driesprong van kinderopvang, welzijn en 
onderwijs.  Het gaat om een kleinschalige dagopvang die zich expliciet openstelt voor die kinderen die om één 
of andere reden een beetje meer zorg of ondersteuning kunnen gebruiken.  We bieden deze ondersteuning op 
jonge leeftijd aan, zodat problematische opvoedingssituaties of onderwijswatervallen kunnen worden 
vermeden.  In de opvang hebben zowel kinderen als hun ouders een plaats.  Samen met het hele gezin willen 
we zoeken naar een beter evenwicht in de gezinssituatie. 

Dit eerste hoofdstuk beschrijft een zoekproces met vallen en opstaan, met kansen en tegenslagen.  De Egeltjes 
vertrekt immers vanuit een leemte in de maatschappelijke dienstverlening.  Met andere woorden; er bestaat 
geen eenduidig regelgevend kader waar De Egeltjes in past.  Met dit verhaal hopen we de lezer ervan te 
overtuigen dat het invullen van deze leemte vruchten afwerpt,  zowel op korte als langere termijn.  Anderzijds 
hopen we een vleugje inspiratie bij te dragen aan de sector van de kinderopvang, zodat meer mensen de 
microbe van het sociaal ondernemen te pakken krijgen. 

Wij hopen dat er nog heel wat hoofdstukken mogen volgen. 

Veel leesplezier! 

Thomas  
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Algemeen 

De Egeltjes 

Egeltjes zijn peuters of kleuters met stekeltjes.  Het zijn kinderen die soms wat meer zorg of aandacht nodig 
hebben.  Als ze bang of boos zijn, rollen ze zich op en/of zetten ze hun stekeltjes op.  Zo kunnen ze zich 
beschermen tegen gevaar, maar tegelijkertijd sluiten ze zich ook af.  Het kan dan moeilijk zijn om met hen om 
te gaan.  

Bij De Egeltjes bieden we hen een veilig nestje en zoeken we samen hoe ze zich kunnen ontrollen en hun 
stekeltjes goed kunnen leren gebruiken. 

Missie  

 

 

 

 

  

De missie van De Egeltjes is het aanbieden van een laagdrempelig ontwikkelingsstimulerend en 
opvoedingsondersteunend initiatief voor ‘Peuters en Kleuters met Stekeltjes’ dat ouders  en 
kinderen ondersteunt om zo de balans in de opvoedingssituatie te herstellen en weer 
perspectief te bieden.   
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Visie 

Opvoeden doe je elke dag, elk uur, bewust en onbewust. Vaak gaat het vanzelf, maar opvoeden is een 
moeilijke taak. Verschillende factoren beïnvloeden de opvoeding. Als we naar de balans van de opvoeding 
kijken zien we dat deze beïnvloed wordt door de draaglast en de draagkracht in het gezin. Om de opvoeding als 
positief te ervaren en perspectief te zien binnen de opvoeding moet er een evenwicht zijn tussen beiden. 
Gezinnen raken soms de weg kwijt. De opvoeding wordt niet langer als vanzelfsprekend ervaren. De draaglast 
wordt te groot en/of de draagkracht is niet meer sterk genoeg. Ouders kunnen hun opvoedingsaanpak niet 
langer afstemmen op de noden van hun kinderen. Kinderen  vertonen gedrag dat door anderen als een 
probleem ervaren wordt, waardoor de kinderen zich niet optimaal kunnen ontwikkelen. Ontwikkelings-
stimulering en opvoedingsondersteuning kunnen bijdragen aan het herstellen van de balans. 

Het uitgangspunt bij De Egeltjes is dat kinderen die moeilijk gedrag stellen, kinderen met een boodschap zijn.  
Zij willen op hun manier iets vertellen.  Hun gedrag krijgt zijn betekenis vanuit hun achtergrond.  Het is dan 
ook belangrijk aandacht te hebben voor deze achtergrond.  Zo kunnen we de boodschap begrijpen.  We geven 
aan dat we bereid zijn te luisteren naar de gegeven signalen en leggen zo de basis voor een wederzijds 
vertrouwen.  Dit vertrouwen is op zijn beurt een voorwaarde om samen te zoeken naar een beter evenwicht en 
een betere manier om zich uit te drukken. 

Op die manier willen we de egeltjes en hun gezin ook de nodige weerbaarheid meegeven om deel te nemen aan 
de samenleving, waarbij de school de volgende stap is. 
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Doelgroep 

De Egeltjes is een ondersteuningsaanbod voor gezinnen die de opvoeding niet (langer) als vanzelfsprekend 
ervaren en die ondersteuning wensen in deze situatie.  

De Egeltjes begeleidt peuters en kleuters die om verscheidene redenen meer ondersteuning nodig hebben.  Het 
kan gaan om kinderen  met een ontwikkelings- of taalachterstand of een moeilijke thuissituatie of kinderen die 
gedrag vertonen dat door ouders, leerkrachten,... als een probleem ervaren wordt. We willen opmerken dat het 
niet noodzakelijk gaat om kinderen met een diagnose, maar om alle kinderen waarvan ouders of derden 
merken dat hun ontwikkeling vertraagd is of die door hun gedrag het signaal geven dat zij extra aandacht en 
ondersteuning nodig hebben.  

We richten ons in eerste instantie op de kinderen. Maar hun ouders of andere significante opvoeders, zoals 
grootouders kunnen steeds bij De Egeltjes terecht met hun opvoedingsvragen.   
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Pedagogisch aanbod 

Ouders en kinderen hebben recht op ondersteuning.  We kiezen hierbij voor de combinatie van 
ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning om zo de balans tussen draagkracht en draaglast binnen 
het gezin weer in evenwicht te krijgen. 

Toch ligt de prioriteit op ontwikkelingsstimulering van de kinderen.  We geloven immers dat ouders het beste 
willen voor hun kinderen, maar ook dat hun mogelijkheden niet eindeloos zijn.  Werken met de ouders blijft 
natuurlijk een belangrijke factor, maar waar dit (nog niet) mogelijk is, kunnen we de kinderen alvast 
ondersteunen in hun ontwikkeling. 

Thuis voelen, groeien en openbloeien 

De Egeltjes biedt een omgeving waar de kinderen enerzijds geborgenheid kunnen vinden en anderzijds 
gestimuleerd worden om te ontdekken en te leren.  Veel aandacht gaat uit naar het welbevinden en de 
betrokkenheid. 

De Egeltjes vormt een veilige omgeving voor de kinderen, zowel op fysiek als op emotioneel vlak.  Bedoeling is 
dat de kinderen zich thuis voelen.  In de opvang heerst een ontspannen, huiselijke sfeer dankzij de 
kleinschaligheid en de open en zorgende houding van de begeleidsters.  Er is veel ruimte voor kinderen, ouders 
en begeleidsters om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten.  Een vaste structuur van gewoonten, 
dagritme en regels geeft duidelijkheid en voorspelbaarheid en draagt zo bij tot het welbevinden van de 
kinderen.   

In de opvang wordt in de eerste plaats in groep gewerkt.  Er wordt samen gespeeld, samen gegeten, samen 
opgeruimd, enz.  De verschillen in ontwikkeling tussen de kinderen worden hierbij als een meerwaarde gezien.  
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Kinderen kunnen leren van elkaar en krijgen de kans om bij te dragen via verantwoordelijkheden op maat.  Alle 
kinderen worden actief bij het groepsproces betrokken. 

Elk kind wordt positief benaderd.  Er wordt steeds vertrokken vanuit de sterktes en talenten van het kind.  We 
gaan op zoek naar succeservaringen die duidelijk benoemd worden en de basis vormen om verder op weg te 
gaan.  Ook bij het geven van structuur en het stellen van grenzen wordt de nadruk gelegd op het positieve. 

De veilige omgeving vormt een goede vertrekbasis voor het kind om de wereld rondom zich te ontdekken.  Het 
spel van het kind staat hierin centraal.  Het spel geeft de kinderen immers experimenteerruimte en laat hen toe 
hun grenzen te verkennen.  In het spelaanbod van De Egeltjes is aandacht voor zowel de motorische, 
emotionele, sociale als intellectuele ontwikkeling van de kinderen en dit op verschillende niveaus, zodat 
kinderen noch verveeld, noch ontmoedigd geraken.  Ook wordt een goed evenwicht nagestreefd tussen vrij 
spel, waarin ruimte is om nieuwe dingen te verwerken, en gerichte activiteiten, waarbij de kinderen actief 
gestimuleerd worden. 

Bij De Egeltjes zien we diversiteit als een verrijking.  Kinderen mogen dan ook ‘hun thuis’ binnenbrengen in de 
werking.  Er is openheid en aandacht voor de culturele en familiale achtergrond van elk kind.  De diversiteit 
krijgt een belangrijke plaats in het groepsgebeuren. 

Buiten het groepsgebeuren wordt tijd gemaakt om elk kind apart te ondersteunen.  Om dit gericht te kunnen 
doen maken we gebruik van een kindvolgsysteem en een ontwikkelingsscreening.  Dit zijn hulpmiddelen om de 
ontwikkeling, het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen op te volgen.  Op basis daarvan wordt een 
individuele aanpak uitgewerkt naargelang de noden van het kind. 
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Van opvang naar samen opvoeden 

Kinderen die naar De Egeltjes komen krijgen hier een stukje van hun opvoeding mee.  Het is belangrijk om 
hierover te overleggen met de ouders.  Zij zijn immers de eerste en voornaamste opvoeders van hun kinderen.  
We streven naar een goede afstemming van de aanpak in de opvang met die van de ouders zodat de kinderen 
continuïteit en structuur krijgen in hun opvoeding. 
 

Opvoeden is niet altijd een makkelijke taak.  Zeker de opvoeding van een kind met extra zorgbehoeften brengt 
soms heel wat vragen met zich mee.  Ouders kunnen met deze vragen steeds terecht bij De Egeltjes.  Bij het 
brengen en halen kan hier even tijd voor worden gemaakt, maar ouders zijn ook steeds welkom tijdens de 
opvanguren om samen met de kinderen bezig te zijn.  Als het nodig is om in alle rust stil te staan bij een 
opvoedingsvraagstuk kan hier ook tijd voor worden vrijgemaakt buiten de opvanguren. 
 

Open praten over opvoedingsproblemen in het eigen gezin doe je niet zomaar of met iedereen.  Het vereist een 
wederzijdse band die geleidelijk wordt opgebouwd.  Bij De Egeltjes laten we alle ouders de ruimte om zelf het 
tempo en de reikwijdte van de ondersteuning te bepalen.  Aan de andere kant wordt er wel steeds met de 
ouders gecommuniceerd over eventuele bezorgdheden of signalen die we opvangen van de kinderen.  De 
geboden ondersteuning is steeds een ‘samen zoeken’.  We pretenderen niet de waarheid in pacht te hebben als 
het aankomt op opvoeden, maar kunnen wel een aantal handvaten aanreiken die het proberen waard zijn. 
 

De Egeltjes is tevens een ontmoetingsplaats voor ouders.  Vaak meer dan bij diensten vinden ouders steun en 
ideeën bij elkaar.  Door deze uitwisseling, vaak over heel alledaagse dingen, ervaren ouders dat ze niet alleen 
staan met hun vragen of onzekerheden en kunnen ze leren van elkaar. 
 

Wanneer bijkomende ondersteuning nodig is, maken we werk van een warme doorverwijzing.  We gaan samen 
met het gezin op zoek naar een geschikte ondersteuningsvorm.  Hiervoor werkt De Egeltjes permanent aan de 
uitbouw van een degelijk netwerk.   Indien nodig of gewenst vergezelt iemand van De Egeltjes het gezin bij de 
eerste kennismaking met een nieuwe dienst of organisatie. 
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Groeien in taal 

Taal is een belangrijk gegeven in ieders leven.  Heel wat egeltjes kampen echter met een taalachterstand of 
komen uit een anderstalig gezin.  Taalstimulering is dan ook één van de pijlers van het pedagogische aanbod. 

Als basis voor dit aanbod hanteren we het groeimodel van taal.  Taal is geen voorwaarde voor communicatie, 
maar communicatie is een voorwaarde voor taalverwerving.  Met andere woorden; het voornaamste is niet om 
de kinderen te leren op een correcte manier de taal te gebruiken; het is belangrijker veel met hen te 
communiceren zodat ze de kans krijgen te groeien in hun taalgebruik. 

Taal leer je door ze te gebruiken.  Bij De Egeltjes zorgen we dan ook voor een rijk en gevarieerd taalaanbod.  
Enerzijds doorspekt dit taalaanbod de hele werking.  Bij elke activiteit speelt taal een rol.  We gaan er hierbij 
vanuit dat de taalverwerving samenhangt met de betrokkenheid van het kind.  Zo wordt bij het eten 
bijvoorbeeld voortdurend gecommuniceerd over wat er gebeurt (tafel dekken, handen wassen, aardappelen 
schillen, enz.).  Anderzijds wordt met boekjes, thema’s en activiteiten gewerkt, zodat ook nieuwe of abstracte 
dingen aan bod komen.  De interactie met de kinderen staat hierbij steeds centraal.  Elk kind krijgt de kans om 
op haar of zijn niveau iets in te brengen in de activiteit.  

De Egeltjes is een Nederlandstalige werking.  Toch hechten we veel belang aan de thuistaal van de kinderen.  
Het is die taal waarmee een affectieve band wordt opgebouwd tussen ouders en hun kinderen.  Spreken met 
gevoel gaat immers het best in de eigen taal.  De thuistaal kan ook gezien worden als een fundering.   Door 
middel van de thuistaal bouwt het kind een taalgevoel op, leert het zinnen bouwen, verwerft het de logica 
achter taal, enz.  Als deze basis goed wordt gelegd zal het kind later gemakkelijker andere talen, zoals het 
Nederlands, kunnen leren. 

Deze visie willen we ook uitdragen naar de ouders.  Heel wat anderstalige ouders vragen zich immers af wat 
het beste is voor hun kind om Nederlands te leren.  We willen hen hier graag een handje bij helpen. 
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Samenwerking 

Kinderen hebben alle baat bij een coherente aanpak vanuit de verschillende opvoedingsmilieus waarin ze 
terecht komen.  Naast de afstemming met de ouders gaat De Egeltjes dan ook actief op zoek naar 
samenwerking met andere diensten, organisaties en mensen uit het opvoedingsmilieu van de kinderen.   

Enerzijds gebeurt dit op het niveau van de individuele kinderen.  Zo kunnen er afspraken worden gemaakt met 
kleuterleidsters, thuisbegeleiding, consulenten, enz.  Dit gebeurt steeds in duidelijke samenspraak met de 
ouders.  

Anderzijds werken we actief aan een uitgebreid netwerk binnen het kinderopvanglandschap, het onderwijs en 
het welzijnsveld.  Zo verhogen we de toegankelijkheid van De Egeltjes en kan er op een doordachte manier 
worden doorverwezen.  Maar ook op vlak van vorming, ervaringsuitwisseling, projecten en dergelijke zijn 
samenwerkingsverbanden mogelijk. 

Beleidswerk 

Bij De Egeltjes krijgen we een unieke en intensieve inkijk in de gezinnen die bij ons terecht kunnen.  Vaak gaat 
het om gezinnen in een moeilijke situatie en dit om verschillende redenen.  Soms gaat het om heel individuele 
problemen, soms liggen maatschappelijke mechanismen aan de grondslag. 

Vanuit ons basiswerk willen we mensen, organisaties en overheden informeren en sensibiliseren.  Het is immers 
niet altijd een evidente zaak om een goed zicht te krijgen op de dagelijkse realiteit van deze gezinnen.  Met 
gerichte informatie willen we constructief bijdragen aan een meer begripvolle samenleving en een goed beleid 
dat gezinnen in dergelijke situaties op een goede manier kan ondersteunen.  Zo kunnen we ons ook inzetten 
voor egeltjes die niet bij ons worden opgevangen! 
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Wie zijn we? 

Jasmien 

Jasmien is de bezielster van De Egeltjes.  Ze studeerde pedagogische wetenschappen en antropologie en deed ruime ervaring 
op in het welzijnswerk.  De combinatie van ervaringen met taalbeleid in Genk, bijzondere jeugdzorg en het begeleiden van 
personen met een handicap zetten haar op het spoor van een hiaat in het welzijnsaanbod.  De Egeltjes kwam als oplossing 
naar voren om deze leemte te vullen. 

Eliane 

Eli is de creatieve kracht van De Egeltjes.   Zij heeft ervaring in het animeren voor kinderprogramma’s en heeft muzikale 
aanleg.  Op die manier wordt een stevige portie muziek, expressie en creativiteit binnengebracht in de opvang.  Eli ontwierp 
tevens het logo van De Egeltjes, aantrekkelijke figuurtjes voor kinderen die een rode draad vormen door de werking. 

Jasmien en Eli staan elke dag klaar om te spelen,  te verzorgen,  voor te lezen, te knuffelen, te troosten, te lachen, te koken, 
tekeningen te maken, een duwtje in de rug te geven of veiligheid te bieden.  Zij ondersteunen elk kind afzonderlijk en zetten 
de pedagogische visie van De Egeltjes om in de praktijk. 

Diane 

Met meer dan dertig jaar ervaring in de bijzondere jeugdzorg en een opleiding in het systeemdenken is Diane de ideale 
persoon om De Egeltjes te ondersteunen op pedagogisch vlak.  Diane begeleidt de gerichte supervisie en staat Jasmien en 
Eliane bij in het sturen van het pedagogische beleid. 

Thomas 

Thomas ondersteunt De Egeltjes in het uitbouwen van de organisatie en het beleidswerk.  Zowel zijn studies politieke 
wetenschappen en intercultureel management als zijn ervaring bij een armoedevereniging geven hiervoor de nodige input. 
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Praktisch 

Contact 

Tijdens de openingsuren kan iedereen gewoon langskomen.  De namiddag is meestal een rustiger moment 
zodat er wat meer tijd is om mensen te woord te staan.  Betreft het iets wat meer tijd vraagt, wordt er best 
een afspraak gemaakt.  De Egeltjes is telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren.  

Slagmolenstraat 68 
3800 Sint-Truiden 
www.egeltjes.be 

gsm: 0487/90 67 67  
e-mail: info@egeltjes.be  

Openingsuren 

Kinderen kunnen bij De Egeltjes terecht  elke werkdag van 7u30 tot 18u.  In onderling overleg met de ouders 
kan een regeling worden getroffen om hiervan af te wijken.   
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Jaaroverzicht 

Wat voorafging 

Vanuit een breed gamma aan ervaringen in verschillende organisaties zagen we steeds dezelfde nood 
terugkeren; kleuters met een specifieke zorgbehoefte kunnen (bijna) nergens terecht.  Bij een 
thuisbegeleidingsdienst voor personen met een handicap was de zoektocht naar geschikte opvang voor kleine 
kinderen van cliënten steevast een lijdensweg.  Ook in de bijzondere jeugdbijstand (BJB) stootten we op een 
gebrek aan mogelijkheden voor deze groep van kinderen.  Het aanbod bestaat uit thuisbegeleiding of plaatsing, 
maar voorziet niet in de mogelijkheid van een aanvullend opvoedingsmilieu.  Bovendien zagen we dat in de BJB 
er enerzijds kinderen terecht komen waarvoor dit perfect vermeden had kunnen worden, anderzijds is het vaak 
zeer moeilijk om de hulpverlening geleidelijk aan af te bouwen, waardoor gezinnen soms van de ene op de 
andere moment worden losgelaten.  Het jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in 
Leuven signaleerde dezelfde hiaat in het welzijnsaanbod. 

Al deze ervaringen opgeteld, gecombineerd met een groot hart voor kinderen en gezonde portie engagement 
gaven voeding aan het idee om een aanbod voor kleuters met extra zorgbehoeften uit te werken.  Na een 
rijpingsproces kwam De Egeltjes uit de bus.  We kienden zorgvuldig een visie uit en trokken hiermee langs 
verschillende diensten en organisaties.  Spijtig genoeg werd de nood wel erkend, maar het regelgevend kader 
ontbrak.  Er werden dus geen mogelijkheden gezien voor een dergelijk project. 

Tot Landelijke Kinderopvang ons de kans gaf om van start te gaan en meteen ook de mogelijkheid om iedereen 
al doende te overtuigen. 
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Landelijke Kinderopvang: de eerste partner 

De Egeltjes startte met een idee, waaruit een visietekst vloeide.  Met deze visie gingen we op zoek naar een 
manier om deze in praktijk om te zetten.  Na een lange zoektocht vonden we een partner in Landelijke 
Kinderopvang, die ons project wilde ondersteunen.  Jasmien startte op 14 maart als aangesloten onthaalouder 
met vier voltijdse plaatsen. 

Er volgde een proces waarin verwachtingen op elkaar werden afgestemd en waarin samen gezocht werd naar 
manieren om binnen de werking van Landelijke Kinderopvang de visie van De Egeltjes te realiseren.  Van bij 
het begin werd duidelijk afgesproken dat de samenwerking met Landelijke Kinderopvang een tijdelijk gegeven 
was om de opstart van De Egeltjes te realiseren. 

Deze samenwerking gaf De Egeltjes de kans om de juiste prioriteit te stellen in het groeiproces van de 
organisatie, namelijk het pedagogische aspect van de werking.  Vermits Landelijke kinderopvang alle 
administratie en facturatie op zich nam, kregen we de kans om eerst het aanbod naar kinderen en hun gezin op 
punt te stellen. 

Op 16 november 2011 startte ook Eli op als onthaalouder.  Hierdoor breidde de capaciteit van De Egeltjes uit 
tot 8 voltijdse plaatsen. 
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Het (ver)bouwen van een nestje 

De Egeltjes werd ondergebracht in het huis van Jasmien en Thomas dat bestaat uit een woongedeelte en een 
handelsruimte, die voordien dienst deed als kapperszaak.  In de eerste maanden vond de opvang plaats in het 
woongedeelte, terwijl de kapperszaak werd omgetoverd tot een professionele opvangruimte. 

De opvangruimte leent zich tot het betere hoekenwerk; er is een auto-en constructiehoek, een babyhoek, een 
hoek voor simulatiespel en een leeshoek.  Daarnaast kunnen kinderen zich motorisch uitleven met loopauto’s 
ballen en een verzameling kussens om op te springen en te klauteren.  Verder is er ruimte om te eten, te 
kleuren en te knutselen en is er een goed uitgeruste verzorgingshoek met een rustbedje. 

De bedjes bevinden zich in het woongedeelte en zijn verdeeld over verschillende ruimtes zodat de kinderen 
elkaar niet wakker maken.  

De Egeltjes beschikt ook over een grote tuin waar de kinderen zich kunnen uitleven.  Vanuit de tuin is er een 
doorgang naar de buitenspeelruimte van de aanpalende kleuterschool met speeltuigen, een zandbak, enz.  In 
de eigen tuin zijn er kippen, in de school worden ook geitjes en konijnen gehouden.   

Bij de aanschaf van het speelgoed en meubilair werd, waar mogelijk, gekozen voor degelijke 
tweedehandsmaterialen.  Deze keuze werd enerzijds ingegeven door ecologische overwegingen, maar stelt ons 
anderzijds in staat om op een betaalbare wijze flexibel te zijn met het spelaanbod en de inrichting.  Zo kunnen 
we de ruimte gemakkelijk aanpassen naargelang de noden en genoeg variatie brengen in het spelaanbod.  

Naast een grote verzameling speelgoed beschikt De Egeltjes ook over een aantal pedagogische pakketten, zoals 
‘Koffer Schaap’ (een uitgave van ’t Lampeke vzw), ‘Hopla, voel je goed’ en ‘Een doos vol gevoelens’ (uitgaven 
van CEGO).  We plannen deze pakketten in 2012 structureel in de werking in te bedden. 
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Het belang van een netwerk 

De Egeltjes stelt zich open voor groepen die weinig of geen toegang vinden tot de kinderopvang.  Om deze 
groepen te bereiken is het niet genoeg om de deur open te zetten, maar moet actief en aanklampend gewerkt 
worden om mensen naar binnen te leiden.  Vanaf de opstart van De Egeltjes ging dan ook heel wat energie 
naar het uitbouwen van een breed netwerk in Sint-Truiden en daarbuiten. 

De eerste stap in dit proces was de bekendmaking.  We stelden onze werking voor aan een lange lijst van 
belanghebbenden in het welzijnsveld, onderwijs, stadsdiensten, enz.  Hieruit vloeiden heel wat nuttige 
contacten voort en op die manier belandden we later in het lokaal overleg kinderopvang van Sint-Truiden en 
het lerend netwerk rond opvoedingsondersteuning. 

Dit werk wierp reeds zijn vruchten af.  Gezinnen vonden hun weg naar De Egeltjes via het OCMW van Sint-
Truiden, het comité bijzondere jeugdzorg, een thuisbegeleidingsdienst uit Hasselt, het CKG in Hasselt en het 
onthaalbureau voor inburgering.  Ook werd er reeds samengewerkt met het centrum voor 
leerlingenbegeleiding, het vertrouwenscentrum kindermishandeling en de nabijgelegen kleuterschool. 
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Sollicitaties 

In juni 2011 ging De Egeltjes op zoek naar een nieuwe pedagogische begeleidster om de capaciteit van De 
Egeltjes uit te breiden van 4 naar 8 voltijdse plaatsen.  Bovendien is het werken met twee personen meer dan 
een optelsom.  Het biedt de mogelijkheid tot uitwisseling en ondersteuning en het maakt de werking ook 
weerbaarder tegen onvoorziene omstandigheden zoals ziekte van één van de begeleidsters. 

We organiseerden sollicitaties waarvoor 107 kandidaten zich aandienden.  Heel wat van deze mensen wilden 
graag voor De Egeltjes werken omwille van de kleinschaligheid, de vernieuwende manier van werken en het 
extra pedagogische aanbod.  Hoewel we hier van bij het begin heel duidelijk over waren riep het statuut dat we 
aanboden (dat van aangesloten onthaalouder) heel wat vragen op.  Het bleek al snel dat de hoger opgeleide 
kandidaten het initiatief zeer genegen waren, maar afhaakten op het financiële aspect. 

Na een lange zoektocht (van juni tot en met september) kwam Eli De Egeltjes versterken.  Zij startte op 16 
november 2011. 

Vrijwilligers en stagiairs 

Een aantal mensen gaven De Egeltjes in 2011 een duwtje in de rug, hetzij vanuit een stage-opdracht, hetzij uit 
vrijwillig engagement.  Zonder hun inzet zou het werk heel wat zwaarder zijn geweest.  Sofie maakte de 
website, schilderde mee aan de opvang en sprong een aantal keren in.  Gilbert stond steeds paraat om mee de 
kinderen op te vangen of als klusjesman aan de slag te gaan.  Martine deed enkele dagen stage vanuit 
gezinswetenschappen en Nathalie vervoegde drie weken het team vanuit haar opleiding verzorging. 
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VZW 

In december werd De Egeltjes vzw opgericht.  Deze rechtsvorm biedt mogelijkheden om de werking verder uit 
te bouwen.  De opvangactiviteit wordt echter niet ondergebracht onder de vzw.   De vzw heeft als taak de 
activiteiten van De Egeltjes zo goed mogelijk te ondersteunen. 

BNP Paribas Fortis Foundation Award 

Op 19 december 2011 mocht De Egeltjes één van de vier Limburgse awards in ontvangst nemen van de BNP 
Paribas Fortis Foundation.  Deze awards worden elk jaar in alle Vlaamse provincies uitgedeeld aan projecten die 
strijden tegen de sociale uitsluiting van kansarme kinderen en jongeren. 

Naast een mooie eerste erkenning leverde de  award een financiële steun van 25 000 euro op voor De Egeltjes.  
Dit geld wordt deels gebruikt om een aantal bijkomende investeringen te doen, onder andere in educatief 
materiaal.  Het grootste deel zal echter gaan naar personeelskosten zodat we onze visie nog beter kunnen 
waarmaken. 
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Vormingen 

Bij De Egeltjes geloven we in de kracht van vorming.  Aan de ene kant is de sector van de kinderopvang 
(alsook het welzijnsveld) voortdurend in beweging.  Deze evoluties willen we nauw opvolgen.  Aan de andere 
kant scharen we ons achter het principe van levenslang leren.  Het is steeds mogelijk om nieuwe inzichten te 
krijgen en steeds nuttig om zaken op te frissen.  Op die manier kunnen we de eigen werking steeds in vraag 
blijven stellen en wordt niets vanzelfsprekend. 

Volgende vormingen werden in 2011 gevolgd:  

 ‘Levensreddend handelen’, door team spoedafdeling ziekenhuis Maas en Kempen. 
 ‘Omgaan met verontrustende opvoedingssituaties’, door Integrale Jeugdhulp. 
 ‘Luister nu eens naar mij, moeilijke emoties en het effect ervan op gedrag van kinderen’ door de 

praktijk van Lut Celie, gerenommeerd psychotherapeute. 
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Uit het leven gegrepen 

In dit deel schetsen we de situatie van enkele egeltjes in 2011. Om privacy redenen zijn de namen van de 
kindjes veranderd.  Uiteraard werd hiervoor toestemming gevraagd aan de ouders. 

Raahi 

Raahi komt uit een anderstalig gezin.  Tijdens de fruitpluk hebben zowel mama als papa onregelmatige 
werkuren.  In de eerste plaats hebben zij opvang nodig om zelf te kunnen gaan werken.  Anderzijds vinden 
mama en papa het belangrijk dat Raahi Nederlands leert, zodat hij niet met een achterstand aan de 
kleuterschool moet  beginnen. Raahi krijgt bij De Egeltjes een rijk taalaanbod en kan samen met andere kindjes 
van zijn leeftijd ontwikkelen en groeien.  Na verloop van tijd stellen de ouders de vraag of Raahi ook enkele 
avonden per week bij De Egeltjes terecht kan.  Dit stelt mama in staat om Nederlandse les te gaan volgen. 

Tom 

Tom gaat al een paar maanden naar school. Voor de zomervakantie moeten zijn ouders op zoek naar opvang 
en zo komt Tom bij De Egeltjes terecht. Mama vertelt dat Tom bijna niet praat, zeker op school gaat dit 
moeilijk.  Bij De Egeltjes komt er langzaam maar zeker schot in de zaak, maar het is duidelijk dat Tom heel 
weinig praat voor zijn leeftijd. Tom heeft een taalachterstand. Mama en papa maken zich hier zorgen over. In 
De Egeltjes gaan we hiermee aan de slag. Na de zomervakantie stellen zijn ouders de vraag of Tom ook tijdens 
het schooljaar naar De Egeltjes kan komen in combinatie met de kleuterschool.  Ze vinden dat Tom bij De 
Egeltjes sneller bijleert.  Op vraag van mama worden ook de zorgleerkracht en het CLB betrokken.  Deze 
laatste adviseert om Tom uitgebreid te laten testen, maar hiervoor is de wachtlijst langer dan 1 jaar. Tom blijft 
trouw naar De Egeltjes komen. Hier krijgt hij intensieve opvolging en taalstimulering.  
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Jacek 

Jacek is nog niet lang in België.  Hij gaat al snel naar de kleuterklas, maar Jacek spreekt zo goed als geen 
Nederlands en voelt hij zich totaal verloren in de klas.  Hierdoor huilt hij heel veel en krijgt hij regelmatig 
paniekaanvallen.  Jacek belandt bij De Egeltjes, waar hij de kans krijgt om op eigen tempo te wennen aan het 
groepsgebeuren.  De eerste keer komt hij samen met mama, de volgende keer komt hij kort en daarna steeds 
iets langer. Jacek’s Nederlands gaat sterk vooruit en al snel is hij klaar voor de volgende stap.  In samenspraak 
met de ouders en de school maakt Jacek terug een geleidelijke overgang naar de kleuterschool.  Eerst gaat hij 
halve dagen en komt 's middags naar De Egeltjes.  Na een tijdje blijft hij ook 's middags op school en nog wat 
later gaat hij ook volle dagen naar school.  Op woensdagmiddagen en tijdens vakanties kan Jacek nog steeds 
terugvallen op De Egeltjes. 

Ceylan 

Ceylan is te vroeg geboren.  Dit heeft effect op haar motorische ontwikkeling. De ouders van Ceylan zitten dan 
ook met heel wat vragen. Bij De Egeltjes kan Ceylan terecht voor gerichte ontwikkelingsstimulering. Veel 
aandacht gaat naar het bieden van veiligheid vermits Ceylan hier extra veel nood aan heeft. Samen met de 
ouders wordt gezocht naar de juiste manier en tempo.  Zo krijgen de ouders een geruster gevoel. 
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Benyamin 

Benyamin werd op jonge leeftijd geadopteerd. Hij heeft in zijn eerste levensjaar al een heel eigen verhaal met 
bijzondere en soms ook moeilijke ervaringen achter de rug. Zoals voor vele adoptiekindjes maakt dit dat zijn 
hechtingsproces moeilijker verloopt. Benyamin heeft het moeilijk om zich ergens veilig en vertrouwd te voelen, 
hij heeft verlatingsangst. Hij ging een tijdje naar een opvang in de buurt, maar dit verliep moeizaam.   
Benyamin kon hier zijn plaats niet vinden en zijn ouders besloten op zoek te gaan naar een andere opvang.  Zo 
kwamen ze bij De Egeltjes terecht.  

In De Egeltjes werken we heel intensief aan veiligheid en geborgenheid. De Egeltjes wordt een veilig nestje 
voor Benyamin en hij bloeit open.  Ook als hij naar school gaat zal Benyamin nog heel regelmatig naar De 
Egeltjes komen.  Zo heeft hij altijd een veilig plekje waar hij terecht kan.  

Alexander 

Vanuit de dienst voor onthaalgezinnen wordt Alexander aangemeld bij De Egeltjes. Zijn mama heeft diezelfde 
dag nog opvang nodig maar Alexander kan nergens terecht. Zijn onthaalmoeder is gestopt omdat de opvang te 
zwaar werd, een andere onthaalmoeder zag de opvang niet zitten. De ouders van Alexander gaan uit elkaar wat 
heel wat onzekerheid en conflict met zich meebrengt. Mama en Alexander staan dan ook erg onder druk. Dit 
maakt dat Alexander heel onrustig is. Daarbij komt dat hij kampt met een ontwikkelingsvertraging doordat hij 
te vroeg geboren werd. Alexander kan diezelfde dag nog bij De Egeltjes terecht. Hier wordt op zoek gegaan 
naar rust en veiligheid. Alexander heeft veel behoefte aan lichamelijk contact, herkenbaarheid en stimulering. 
Ook mama vindt bij De Egeltjes een plaats om haar verhaal te brengen en samen te zoeken naar antwoorden. 
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De cijfers 

Aantal bereikte kinderen/gezinnen  

In 2011 bereikte De Egeltjes 22 kinderen uit 20 gezinnen. 

Capaciteit, bezetting, geplande bezetting 

Onderstaande grafiek toont voor elke maand van 2011 de eigenlijke bezetting, de geplande bezetting en de 
totale capaciteit van De Egeltjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag De Egeltjes 2011 

39 

De Egeltjes startte op 14 maart, het eerste kindje arriveerde op 31 maart.  Tijdens de twee volgende maanden 
(de startfase) lag de bezetting relatief laag.  Juni was de eerste drukke maand. 

De vraag naar vakantieopvang was groot.  Dit blijkt uit de geplande bezetting in juli en augustus.  In augustus 
ging De Egeltjes dan ook in overtal met een eigenlijke bezettingsgraad van 127 procent. 

Wat opvalt is het grote verschil tussen de geplande bezetting en de eigenlijke bezetting.  We kunnen stellen dat 
dit eigen is aan de doelgroep van De Egeltjes en aan de manier van werken.  Aan de ene kant kiezen we bij De 
Egeltjes bewust voor laagdrempeligheid.  We vermijden het inbouwen van strikte regimes inzake reservaties en 
afwezigheden.  Aan de andere kant kenmerkt de doelgroep van De Egeltjes zich door een vaak wisselende 
situatie inzake werk of familiale omstandigheden, waardoor plannen vaak wijzigen. 

In november en december steeg de totale opvangcapaciteit aanzienlijk doordat Eli op 16 november haar intrede 
maakte als tweede pedagogisch begeleidster. 

Flexibele opvang 

Als het nodig is voor ouders en mogelijk voor De Egeltjes kan flexibele opvang aangeboden worden.  Het gaat 
dan om opvang buiten de openingsuren van De Egeltjes.  Dit gebeurt in onderling overleg tussen ouders en 
begeleiding en wordt steeds dag per dag bekeken. 

In 2011 werd op 18 avonden en 7 weekenddagen flexibele opvang aangeboden.  In totaal ging het om 104,5 
uren aan flexibele opvang. 
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Een blik vooruit 

De Egeltjes is een kleinschalig initiatief en dat willen we zo houden.  Dit wil echter niet zeggen dat we geen 
ambities hebben.  Eerder dan aan uitbreiding denken we aan een verdieping van de werking.  Drie zaken die we 
graag zo snel mogelijk willen realiseren: 

Zelfstandig kinderdagverblijf 

De Egeltjes als organisatie wil op eigen benen staan.  Dit willen we doen door een zelfstandig kinderdagverblijf 
te worden.  Met een degelijk financieel plan en duidelijke strategische keuzes willen we van De Egeltjes een 
financieel gezonde en economisch vernieuwende organisatie maken.  Dit is een randvoorwaarde om ons aanbod 
blijvend te garanderen. 

Een voorwaarde om dit te doen is echter dat we beschikken over inkomens gerelateerde plaatsen (IKG).  Via dit 
systeem zorgt de Vlaamse overheid ervoor dat de prijs die gezinnen betalen voor kinderopvang berekend is 
volgens hun inkomen.  Voor De Egeltjes is dit een noodzakelijke (maar geen voldoende) voorwaarde om ook de 
meest kwetsbare gezinnen te kunnen bereiken. 

Een derde kracht 

Het dagelijkse aanbod van De Egeltjes wordt gedragen door slechts twee vaste medewerkers en een aantal 
geëngageerde vrijwilligers.  We streven naar de aanstelling van een derde persoon.  Op die manier kan er meer 
ruimte komen voor het werken met gerichte pedagogische pakketten en het bieden van individuele 
ondersteuning.  Ook het deelnemen aan extern overleg, zowel wat betreft individuele kinderen als 
beleidsmatige vergaderingen wordt hierdoor mogelijk gemaakt. 
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Babysitdienst 

Gezinnen met een egeltje in huis beleven vaak zware momenten.  Voor ouders is het goed dat ze af en toe een 
beetje afstand kunnen nemen en even op adem kunnen komen.  Net voor deze ouders is het echter moeilijk om 
er even tussenuit te knijpen.  Ze doen niet graag beroep op onervaren babysitters vanwege het vaak moeilijke 
gedrag van hun kinderen of het ontbreekt hen aan een netwerk van familie en vrienden die een avond op de 
kinderen kunnen letten. 

Met De Egeltjes willen we deze gezinnen hierin tegemoet komen door het opzetten van een 
geprofessionaliseerde babysitdienst.  We gaan daarvoor actief op zoek naar studenten in pedagogische 
richtingen of vrijwilligers met de nodige knowhow.  Met gerichte vorming maken we hen weerbaar voor 
verschillende situaties.  Ook streven we naar een vaste babysitter per gezin, zodat vertrouwen en gewoonte 
kan worden opgebouwd.  
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