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Voorwoord 
Een kind grootbrengen in onze samenleving brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Steeds meer ouders 
komen er nagenoeg alleen voor te staan bij het opvoeden van hun kinderen. Vele kinderen hebben vaak al een 
zorgrugzakje  als ze bij ons komen aankloppen.  Bij De Egeltjes willen we mee bouwen aan het warme netwerk 
voor zij die daar het meeste nood aan hebben.  Om een stevig netwerk te vormen heb je een warme omgeving 
nodig.  De Egeltjes wil een schakel zijn in dit netwerk.  
We stellen een aantal basisprincipes voorop. Bij de Egeltjes kunnen kinderen hun eigen ontwikkeling in handen 
nemen.  Ze worden aangesproken op hun sterktes.   Bij De Egeltjes worden de kinderen ook gestimuleerd om 
op verkenning te gaan, zichzelf uit te dagen in dingen waar ze misschien niet zo goed in zijn. 
Daarnaast trachten we een plek te zijn waar mensen verbinding kunnen maken met anderen.  Bij De Egeltjes 
vinden gezinnen een luisterend oor voor alles wat mensen bezighoudt. We schuiven geen regels naar voor om 
met kinderen om te gaan.  We gaan steeds samen op zoek naar een mogelijk pad, waarbij de ouders de eerste 
opvoeders zijn.  
Ook bieden we een forum aan ouders om elkaar te leren kennen en uit te wisselen.  Mensen voelen zich niet 
meer alleen en putten daar energie uit.   We richten ons onder meer op de meest kwetsbare gezinnen en zetten 
steeds in op kwaliteit, zonder dat daar een meerkost aan vasthangt. 
We bieden graag een veilige plek van vertrouwen. Bij De Egeltjes komen heel wat gezinnen terecht die op zoek 
zijn naar een oplossing voor hun opvoedingsvraagstukken. De samenleving denkt meer en meer over 
opvoeding in termen van stoornissen en behandelingen. We kijken bij de Egeltjes niet naar kinderen vanuit een 
probleemstelling, maar we gaan op zoek naar de krachten en persoonlijkheid van elk kind.  We erkennen de zin 
van diagnoses maar leggen zelf de focus op het zoeken naar een positieve dynamiek binnen het gezin en de 
samenleving. 
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Bij De Egeltjes schrijven we vooral een eigen verhaal.  Een verhaal van mensen, kleine en grote, een verhaal 
van verbinding, een verhaal van ‘vanalles en nog wat’, …   
En daarom dus dit jaarverslag, want het is een verhaal waar we trots op zijn.  En met ‘we’ bedoelen we alle 
mensen die mee schrijven, soms een paar zinnen, soms een hoofdstuk.  
Het zijn de gedreven teamleden die elke dag meewerken, de ouders die hun kind vol vertrouwen brengen, de 
gemotiveerde stagiaires  en vrijwilligers die bijleren en bijdragen maar vooral de unieke Egeltjes zelf die elke 
dag weer de energie geven om er volop tegenaan te gaan.  
Veel leesplezier,   
Annelies 
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Algemeen 
Waarom De Egeltjes? 
Meer en meer stelt de wetenschap vast dat de eerste levensjaren fundamenteel zijn voor de ontwikkeling van 
kinderen.  Kinderen op die leeftijd enerzijds voldoende veiligheid bieden en anderzijds gericht stimuleren legt 
de basis voor een kansrijke toekomst. Helaas worden deze bevindingen nog niet ten volle gereflecteerd in onze 
maatschappelijke instellingen.  Pas vanaf drie jaar, met de kleuterscholen, kunnen we spreken van een 
universeel aanbod met de klemtoon op het pedagogische luik.  De kinderopvang probeert bij te benen, maar 
moet haar pedagogische en sociale functie nog verder uitbouwen en is nog verre van universeel. Zeker voor 
kwetsbare kinderen is het belangrijk dat hier werk van wordt gemaakt.  Zo kan kinderopvang er immers voor 
zorgen dat zij niet met een achterstand aan hun schoolcarrière hoeve te beginnen. Met De Egeltjes willen we 
mee aan die kar trekken. 
Bij De Egeltjes geloven we in een inclusieve samenleving.  Elke dag bewijst de werking dat dit geen utopie 
hoeft te zijn.  De kinderen ondervinden in deze prille levensfase al de diversiteit in onze samenleving en leggen 
zo een basis om dit te waarderen en hiermee om te gaan.  Ook voor ouders en medewerkers is de confrontatie 
van verschillende levens- en opvoedingsstijlen een meerwaarde. Ze maakt uitwisseling mogelijk en brengt een 
reflectie op gang over dingen die door opvoeders vaak als evident werden beschouwd.  De Egeltjes wil mee 
bouwen aan die inclusieve samenleving. 
De kinderarmoede tiert welig in Sint-Truiden. 1 kind op 7 wordt er geboren in een kansarm gezin.  Volgens de 
Vlaamse kinderarmoedebarometer behoort Sint-Truiden tot de 22 meest kansarme gemeenten van Vlaanderen.  
Het is een problematiek die, gelukkig, steeds meer aandacht krijgt.  Een simpele oplossing is er niet.  Bij De 
Egeltjes geloven we dat een vertrouwensband de basis vormt om gezinnen op verschillende levensdomeinen te 
ondersteunen. We willen een schakel zijn in het broodnodige netwerk van deze gezinnen. 
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De Egeltjes wil kinderen die extra zorg of aandacht 
nodig hebben een plaats geven in de samenleving! 

Missie 
Een ruime doelgroep met één constante,  
een maatschappelijke opdracht,  
een uitroepteken van volle goesting! 
 

Situering 
De Egeltjes situeert zich in de sector van de kinderopvang.  Het gaat om een groepsopvang met 11 voltijdse 
plaatsen.  De organisator van de groepsopvang is Landelijke Kinderopvang vzw, erkend door Kind en Gezin. 
Daarnaast is er ook De Egeltjes vzw.  De vzw heeft als doel om de extra opdrachten die worden opgenomen 
inzake ontwikkelingsstimulering, opvoedingsondersteuning en maatschappelijke participatie mogelijk te maken. 
Bij De Egeltjes werken op dit moment vier mensen als onthaalouder, aangesloten bij Landelijke kinderopvang 
(respectievelijk 1 VTE, 0,6 VTE 0,4 VTE en 0,3 VTE samen 2,3 VTE).  Annelies, die de 0,3 VTE invult is 
daarnaast ook voor 0,4 VTE tewerkgesteld door de vzw. 
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Ons verhaal 
Het idee van De Egeltjes werd verwekt aan een keukentafel in Spanje op zo één van die avonden dat je even 
afstand kan nemen en gedachten hun vrije loop kunnen gaan.  Jasmien had al wat waters doorzwommen in de 
welzijnssector, waarvan sommige heel diep bleken. Het vinden van een passend aanbod voor kwetsbare 
kinderen tussen 0 en 6 jaar was steeds een uitdaging.  Hoe konden we een zinvolle aanvulling geven met een 
aanbod dat persoonlijk, laagdrempelig en niet-stigmatiserend is?  
Jasmien groeide zelf op in een instelling voor bijzondere jeugdzorg.  Ze was de dochter van de inwonende 
begeleidster.  Ze kent dus als geen ander de kracht en het vertrouwen die voortkomen uit het openstellen van 
je eigen thuis. Een huis vol kinderen, dus, maar niet te veel. Een persoonlijke aanpak moest mogelijk blijven.  
Voor wie?  Voor kinderen die dat nodig hebben! 
Een visie kreeg stilaan vaste vorm en de goesting overwon de schroom; de beslissing werd genomen om er 
mee door te gaan. De Egeltjes was geboren. 
We gingen op zoek naar een vaste hand die houvast kon bieden bij de eerste stappen.  Die vonden we bij 
Landelijke Kinderopvang.  Via het systeem van onthaalouders konden we aan de slag. 
De vonk van De Egeltjes sloeg over en nieuwe medewerkers, vrijwilligers, donoren dienden zich aan, vaak met 
verbazend veel passie.  Op vijf jaar tijd groeide De Egeltjes tot een stevige werking; een vzw werd opgericht, er 
kwamen vaste krachten bij, ouders werden binnengehaald, we organiseerden een festival, … 
Nu kijkt De Egeltjes naar de toekomst met een jeugdig enthousiasme, maar voldoende ervaring om op eigen 
benen te staan. 
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Als ze bang of boos zijn, zetten 
Egeltjes hun stekeltjes op 

Voor wie? 
De mengelmoes van mensen met verschillende nationaliteiten, gezinsvormen en achtergronden die je in de 
straten van Sint-Truiden tegenkomt vind je ook bij De Egeltjes.   Een bonte mix dus, met één constante; de 
extra zorgbehoefte, een begrip dat we zeer ruim invullen. 
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. Het kan gaan om kinderen  met een ontwikkelings- of 
taalachterstand, een moeilijke thuissituatie of kinderen die gedrag 
vertonen dat door ouders, leerkrachten,... als een probleem ervaren 
wordt.  Daarnaast kunnen ook anderstalige gezinnen bij ons terecht.  
Anderstaligheid vormt immers soms een drempel om ten volle deel te 
nemen aan het kleuteronderwijs. Ook hier kan De Egeltjes een rol 
spelen. 

Bij De Egeltjes bieden we hen een veilig nestje en zoeken we samen met het hele gezin hoe deze kindjes zich 
kunnen ontrollen en hun stekeltjes goed kunnen leren gebruiken.   
Op die manier willen we er vooral zijn voor die gezinnen die moeilijk de weg naar de kinderopvang vinden.  
Deze kinderen hebben immers vaak het meeste baat bij een kwaliteitsvolle en stimulerende omgeving die 
tegelijk een plek is waar ze zichzelf kunnen zijn. 
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Een visie in praktijk 
De werking van De Egeltjes laat zich inspireren door een hele reeks wetenschappelijke bevindingen en 
theorieën. Die theorieën haken allemaal op elkaar in, maar elkeen op zich biedt een verfrissende invalshoek.  
Samen vormen ze een raamwerk dat ons dagdagelijks handelen stuurt.  We houden de visie levend door er 
regelmatig bij stil te staan met het hele team. 
Het volgende deel biedt een overzicht van die verschillende theorieën en legt meteen uit hoe we ze in de 
praktijk omzetten. 
Kwaliteitsvolle ECEC 
ECEC staat voor Early Childhood Education and Care (vroege educatie en zorg tijdens de kindertijd).  Het begrip 
duidt op het geheel van basisvoorzieningen voor jonge kinderen (kinderopvang, kleuterschool, 
opvoedingsondersteuning, …).  Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kwaliteitsvolle basisvoorzieningen 
kunnen zorgen voor spectaculaire positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen.  Voor kwetsbare 
gezinnen, waar kinderen vaak minder ontwikkelingskansen hebben, zijn zulke voorzieningen essentieel 
(Vandenbroeck & Van Lancker, 2014).   
Datzelfde onderzoek zet een aantal elementen op een rij van wat die kwaliteit inhoudt.  Aandacht voor 
welbevinden en betrokkenheid, dialoog tussen kinderen en volwassenen, respect voor diversiteit en competente 
medewerkers binnen een competent team komen aan bod.   
Bij De Egeltjes zetten we hoog in op kwaliteit.  Dat vertaalt zich in een permanente denkoefening met alle 
betrokkenen over alle aspecten van de werking.  
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Kinderen hebben voldoende 
nestwarmte nodig om af en 

toe uit te  vliegen 

Spelend leren 
Kinderen hebben voldoende nestwarmte nodig om af en toe uit te vliegen. Een kind moet zich enerzijds 
geborgen voelen (welbevinden) en anderzijds gestimuleerd worden om te ontdekken en te leren 
(betrokkenheid). Het komt er dus op aan een veilige omgeving te creëren waar de kinderen zich goed voelen.  
In deze omgeving wordt gezocht naar de sterktes en interesses van de kinderen.  Deze vormen op hun beurt 
het vertrekpunt om gaandeweg de horizon van de kinderen te verruimen door leerkansen aan te bieden op de 
verschillende ontwikkelingsdomeinen.   

In de opvang heerst een ontspannen, huiselijke sfeer dankzij de 
kleinschaligheid en de open en zorgende houding van de vaste krachten.  Er 
is veel ruimte voor kinderen, ouders en vaste krachten 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 die omgeving kunnen de kinderen op ontdekking, door te spelen. 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.   
Dit maatwerk voor elk kind zit verweven doorheen de werking.  Elke medewerker grijpt zowel 
groepsmomenten, individuele momenten als zorgtaken aan om met de kinderen te werken op hun maat en 
tempo. 
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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Spelen is de hoogste 
vorm van onderzoek - 
Albert Einstein 

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. 
Buiten het groepsgebeuren wordt tijd gemaakt om elk kind apart te ondersteunen.  
Om dit gericht te kunnen doen maken we gebruik van een kindvolgsysteem, de 
Ziko-Vo van het Centrum Ervaringsgericht Onderwijs.  ZiKo-Vo is een volgsysteem 
om te peilen naar het welbevinden, de betrokkenheid en de ontwikkeling bij baby’s 
en peuters in de kinderopvang. ZiKo-Vo wil een zicht krijgen op ‘wie dit kind nu is’. De ontwikkeling wordt 
gevolgd in 8 ontwikkelingsdomeinen: grote motoriek, kleine motoriek, taal, verstandelijke ontwikkeling, 
ontdekken van de wereld, sociale ontwikkeling, goed in je vel zitten en zelfsturing/ondernemen. De Ziko-Vo 
wordt regelmatig uitvoerig besproken met de ouders.  
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Puk 
Puk is het vriendje van alle egeltjes.  Elke dag leidt Puk een ander activiteitje in.  Er wordt geknutseld, verteld, 
gezongen, gedanst, geturnd of muziek gemaakt.  Op deze manier brengt Puk structuur in de opvang en is hij 
tevens een herkenbaar figuurtje dat de kinderen veiligheid en troost kan bieden.  De kringmomenten met Puk 
vormen een toegankelijke schoolvoorbereiding.  Alle kinderen worden op hun niveau bij het Puk-moment 
betrokken.    
Pieter loopt lustig te zwaaien met de kleine bel in zijn handen; ‘Tijd voor Puk, tijd voor Puk!’.  Eén voor één komen de kinderen naar de 
leeshoek.  Sofia en Rayan komen enthousiast aangespurt, maar Milan is nog zo gefocust op het bouwen van zijn trein dat hij niet eens door 
heeft dat er iets gebeurt. Emilie hurkt naast hem neer ‘kom je mee op de bank zitten?’.   
In de leeshoek worden de hoge stoelen bijgeschoven voor de baby’s en de kinderen die moeilijk stil kunnen zitten.  Het is rumoerig; gelach, 
geroep, geween.  Dan legt Jasmien haar vinger op haar mond: ‘Sst, Puk slaapt.’ Het wordt stil.  Iedereen kijkt naar Puk in zijn houten bedje, 
warm onder de deken. ‘Wie wil Puk wakker maken? Eén voor één komen de kinderen Puk aaien, een kusje of een knuffel geven, de ene al 
wat zachter dan de andere.  Dan is Puk wakker.  Hij rekt zich uit en geeuwt.  Iedereen doet mee.  Eerst één been dan het andere. 
‘Kan Puk al mee komen spelen?’ vraagt Jasmien.  Hoofdjes schudden nee en iemand roept: ‘pyama uit!’. De kinderen kennen de routine al.  
Iedereen mag iets uitdoen of aantrekken bij Puk.  De kleinste kinderen mogen de pyama.  Milan verliest zijn aandacht, staat op en loopt 
weer naar zijn treinspoor.  Jasmien zwaait met Puk’s rugzakje. ‘Milan, wil jij de pyama weer in de rugzak stoppen?’ 
Jasmien heeft een stapeltje foto’s.  Die heeft ze de voorbije dagen gekregen van de ouders.  Het zijn de foto’s van Opa’s en Oma’s van de 
kinderen.  Eén voor één laat ze de foto’s zien.  Rayan licht helemaal op als hij zijn Oma herkent op de foto. ‘Mémé, Mémé!’ roept hij luid.  De 
foto’s belanden één voor één op het magneetbord. 
Na nog een verhaaltje over Oma en Opa is het weer tijd om te gaan spelen, maar eerst nog een rondje bravo.  Jasmien begint in haar 
handen te klappen, de kinderen volgen al snel: ‘Bravo voor Rayan!, Bravo voor Sofia, Bravo voor Pieter, …’ enzovoort.  De kinderen kunnen 
weer gaan spelen, de Oma’s en Opa’s blijven nog een tijdje hangen op het bord.  Volgende week krijgen ze gezelschap van de huisdieren. 
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Taal moet groeien als een 
boom, niet worden 

opgebouwd als een huis 

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; taal leer je door ze te gebruiken.  
Hierbij is het belangrijk een juist niveau van communicatie na te streven; 
taal die enerzijds begrijpelijk is, maar anderzijds voldoende uitdaagt. 

Bij De Egeltjes zorgen we dan ook voor een rijk en gevarieerd taalaanbod dat aansluit bij het 
ontwikkelingsniveau van de kinderen.  Enerzijds doorspekt dit taalaanbod de hele werking.  Bij elke activiteit 
speelt taal een rol. 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.  
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Je hoeft niet te weten 
hoe diep de zee is om 
ze over te zwemmen 

Systeemdenken 
Het handelen van mensen wordt niet alleen gestuurd door individuele eigenschappen.  Ook het sociale systeem 
(gezin, familie, vrienden, werk, buurt, …) waarin mensen zich bevinden bepaalt in sterke mate hun gedrag.  De 
systeemtheorie reikt een bril aan die toelaat mensen te zien in relatie tot hun omgeving.  Wanneer er zich 
problemen voordoen kan zowel een verklaring als een oplossing gezocht worden binnen dit systeem. 
Bij De Egeltjes primeert een sociaal-pedagogische aanpak dan ook op een medisch-klinische aanpak.  Dit wil 
zeggen dat we, eerder dan te focussen op individuele problemen van de kinderen, 
we op zoek gaan naar een goede omgang waar zowel het kind als zijn omgeving 
(gezin, familie, …) zich in kan vinden. Het is daarbij niet steeds nodig om diep te 
graven in het verleden of alle relaties gedetailleerd bloot te leggen.  We gaan aan de 
slag met de gegevens die we krijgen vanuit het vertrouwen dat we op dat moment 
genieten. 
Bij De Egeltjes gaan we ervan uit 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. 
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. 
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It takes a village to raise a child 
– Afrikaans spreekwoord 

Wie met opvoeding bezig is, kent ongetwijfeld het Afrikaanse 
spreekwoord ‘it takes a village to raise a child’.  Dit gezegde duidt op 
het belang van een netwerk van mensen en organisaties die allen een 
rol opnemen in de opvoeding van kinderen.  Zo wordt lief en leed 
gedeeld, kan men elkaar steun bieden en krijgen de kinderen een rijke 
opvoeding.   

Bij De Egeltjes onderschrijven we deze visie ten volle.  We willen alvast één schakel zijn in het netwerk van 
onze gezinnen waar ze steeds op kunnen terugvallen als daar nood aan is.  Daarnaast gaan we samen op zoek 
naar manieren om dit netwerk uit te breiden of te verstevigen.  
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Krachtgericht kijken: Als het 
regent, zoek dan regenbogen, als 
het donker is zoek dan sterren 

Basisschakels 
De Egeltjes speelt een rol in de bestrijding van kansarmoede bij gezinnen met kinderen.  Daarvoor hanteren we 
de methodiek van de geïntegreerde basisschakels.  Kansarmoede is een complex kluwen van problemen op 
verschillende levensdomeinen.  Mensen in armoede ervaren een kloof met de rest van de samenleving, een 

verschil in leefwerelden. Ze voelen zich niet verbonden; niet met 
zichzelf (niet goed in je vel), niet met anderen  (klein sociaal netwerk), 
niet met de samenleving (maatschappelijke uitsluiting).   
Om met deze mensen op weg te gaan heb je in de eerste plaats een 
lage drempel nodig. Vanuit de werking wordt er vervolgens vertrouwen 
opgebouwd.  Dit vertrouwen maakt dat zorgen en problemen 
bespreekbaar worden.  Via sterk maatwerk en een krachtgerichte kijk 
wordt er aan de slag gegaan op de verschillende levensdomeinen. 

De Egeltjes is een basiswerking met een laagdrempelige dienstverlening. Die lage drempel is een permanent 
aandachtspunt dat verschillende aspecten behelst: 

 Een warm onthaal en een open basishouding 
 Financiële lage drempel door het systeem van inkomensgerelateerde bijdragen van de ouders 
 Intensief puzzelen maakt het mogelijk om zeer flexibel om te springen met opvangvragen, ook al 

komen die pas zeer laat. 
Eens over de drempel wordt steeds de dialoog met de ouders opgezocht, in alle gelijkwaardigheid.  Kinderen 
die naar De Egeltjes komen krijgen hier een stukje van hun opvoeding mee.  Het is belangrijk om hierover af te 
stemmen met de ouders.  Zij zijn immers de eerste en voornaamste opvoeders van hun kinderen. Ouders 
worden zoveel mogelijk betrokken bij de werking.  Dit gebeurt op verschillende manieren, zowel formeel als 
informeel en steeds op maat en tempo van de betrokken ouders. Het samenzijn van verschillende gezinnen in 
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de opvang bij het spelen met kinderen, het eten geven, de zorgmomenten zorgen vaak voor een sterke 
impliciete uitwisseling van ideeën en opvoedingsstijl. 
De Egeltjes doet ook dienst als ontmoetingsplaats voor ouders. 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.  Om hiervoor de juiste sfeer te creëren maken we werk van zowel informele ontmoetingsmomenten 
(babbeltje bij een koffie voor of na de opvang) als specifieke activiteiten voor ouders (toonmomenten met 
werkjes van de kinderen, oudernamiddag, uitstappen, …) 
Opvoeden is niet altijd een makkelijke taak.  Zeker de opvoeding van een kind met extra zorgbehoeften brengt 
soms heel wat vragen met zich mee. Het uitgangspunt bij De Egeltjes is dat alle ouders kampen met 
opvoedingsvragen.  Niet iedereen vindt echter gemakkelijk een plaats om ze te stellen en voor sommigen is de 
drempel te hoog om hun vragen op tafel te leggen.  Open praten over opvoedingsproblemen in het eigen gezin 
doe je immers 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.  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. 
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 Ziko-vo is hierbij een belangrijk instrument.  Regelmatig 
worden alle observaties over de ontwikkeling van de kinderen samengebracht en vervolgens besproken met de 
ouders.    
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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. 
 
Een plek voor ouders 
Omdat de Egeltjes van bij aanvang ook een plek voor ouders wil zijn, gingen we op zoek naar een methodiek 
om dit te onderbouwen.  Zo kwamen we uit bij de créche parentale of oudercrèche.   
In een oudercrèche zijn ouders meer dan de kers op de taart. Ze zijn geen extraatje, ze zijn een 
basisingrediënt. Zonder ouders geen oudercréche.  De concrete werking kan verschillen, maar twee kenmerken 
zijn wel gemeenschappelijk. Ouders doen mee met het dagelijks reilen en zeilen in de opvang en ouders 
denken mee en beslissen samen in het beleid van de opvang. Ouders worden dus naast de rol van gebruiker 
ook aangesproken als vrijwilliger en bestuurder.   
Bij De Egeltjes geloven we dat ouders die meewerken en denken in de opvang zorgen voor een betere werking. 
Verschillende ouders brengen verschillende manieren van omgaan met kinderen met zich mee. Zowel voor de 
kinderen, de ouders als de vaste krachten is dit een verrijking.  Ouders blijven immers de eerste 
opvoedingsverantwoordelijke en kunnen ons heel wat leren over hun kind.  
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Permanent puzzelen 
Het streven naar inclusie botst in onze samenleving vaak op terughoudendheid.  Velen staan achter het 
principe, maar eens het dichterbij komt blijkt het moeilijk om dit in te passen in de reeds bestaande systemen 
en gewoontes of komt de angst opzetten dat men niet degelijk is voorbereid of opgeleid om de uitdaging aan te 
gaan.  Echt werken aan inclusie houdt de bereidheid in om eigen gewoontes en systemen in vraag te stellen.  
Het houdt in dat je soms bereid bent te springen om al doende te leren zwemen. 
Bij De Egeltjes zit een zeer grote mate van flexibiliteit ingebouwd in de werking.  Dat uit zich op volgende 
vlakken: 

- Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan alle opvangvragen wordt er dagelijks gepuzzeld met de 
bezetting. Snel wisselende werk- en familiale situaties zijn immers eigen aan onze doelgroep. 

- Er is (nog) geen wachtlijst bij De Egeltjes.  We spelen met onze planning zeer kort op de bal en 
breidden ook stelselmatig de capaciteit uit.  

- Indien dit nodig is kunnen we afwijken van onze openingsuren voor bepaalde kinderen.  Vaak gaat het 
om ouders die er even tussenuit moeten, maar niet kunnen rekenen op een netwerk of een oppas (vaak 
vanwege de problematiek van de kinderen).  Voor hen wordt, in samenspraak, avond- en/of 
weekendopvang voorzien. 

- De Egeltjes fungeert als crisisopvang voor de gezinnen die er komen.  Bij een acute crisis kunnen de 
kinderen in eerste instantie bij ons terecht, in een voor hen vertrouwde omgeving. Dit gebeurt uiteraard 
steeds in nauw overleg met de ouders en andere betrokken diensten. Als de rust is weergekeerd 
kunnen de kinderen terug naar huis.  Als de crisis blijft aanslepen wordt een andere oplossing gezocht. 

- Niet bij elke specifieke zorgvraag hebben we alle know-how in huis.  Toch krijgt elk gezin een 
principiële ja.  Vandaar wordt verder gekeken welke bijkomende kennis of capaciteiten vereist zijn om 
op de vraag in te gaan.  Op die basis wordt bijkomend overleg of vorming georganiseerd. 
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- Extern overleg is vaak heel zinvol, zowel voor individuele begeleidingen als op organisatieniveau.  Om 
hieraan deel te kunnen nemen, puzzelen de vaste krachten met hun werkuren. 

Co-creatief, innovatief en competent  
Het team van De Egeltjes bestaat uit samenwerkende onthaalouders.  Er schuilt geen hiërarchie in de werking.  
Alle belangrijke beslissingen worden samen genomen.  De ingrediënten om dat waar te maken zijn vertrouwen, 
openheid, wederkerigheid en gelijkwaardigheid.  Een sterke visie, een permanente dialoog en een 
daadkrachtige werking met veel enthousiasme zijn het resultaat. 
Maar die co-creatie ontstaat niet enkel binnen het team.  Ook met vrijwilligers, stagiairs en sympathisanten 
wordt gezocht naar hoe ze hun talenten kunnen aanwenden voor De Egeltjes.  Dit levert vaak frisse, 
innovatieve ideeën op. 
We hechten veel belang aan een sterk team met een grote draagkracht en aanvullende competenties.  Alle 
medewerkers hebben een diploma op bachelor- of masterniveau. Daarnaast wordt er sterk geïnvesteerd in 
bijkomende vormingen, zowel buitenshuis als via ondersteuning van diverse organisaties.  
Maar een sterk team is geen optelsom van individuele vaardigheden. Door een formele supervisie en informele 
intervisiemomenten wordt samen gezocht naar de juiste aanpak, wordt er afgestemd en is er ruimte om te 
ventileren.  Zo wordt ten allen tijde ook de goede werksfeer bewaakt.  Er wordt dan ook steeds gezocht naar 
manieren om voldoende ‘kindvrije tijd’ te garanderen om dit waar te maken. 
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Samenwerken 
Kinderen hebben alle baat bij een coherente aanpak vanuit de verschillende opvoedingsmilieus waarin ze 
terecht komen. De Egeltjes zoekt actief naar samenwerking met andere diensten, organisaties en mensen. 
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 kinderopvang, onderwijs en welzijn.  Zo 
verhogen we de toegankelijkheid en kan er op een doordachte manier worden doorverwezen. Maar ook op vlak 
van vorming, ervaringsuitwisseling, projecten en dergelijke zijn samenwerkingsverbanden mogelijk. 
De Egeltjes werkt in de eerste plaats samen met Landelijke Kinderopvang.  Deze dienst voor onthaalouders 
maakt de hele werking mogelijk en zorgt ervoor dat ouders betalen volgens hun inkomen. 
De Egeltjes neemt een actieve rol op in het Huis van het Kind in de regio Haspengouw.  Dit is een 
samenwerkingsverband tussen alle diensten die werken rond opvoeding en preventieve gezinsondersteuning.  
In dat verband zullen we mee zoeken naar een goede invulling van de beoogde universele dienstverlening met 
specifieke aandacht voor kwetsbare gezinnen. 
Met de kleuterschool ’t Molenhofje, die grenst aan De Egeltjes hebben we een speciale samenwerking.  Heel 
wat egeltjes gaan er naar school. Zo kunnen we kinderen vlot buitenschools opvangen of kunnen kinderen in 
het begin slechts deeltijds naar school gaan om de overgang te verzachten.  Door veel overleg met de 
kleuterleidsters kan er continuïteit in de aanpak worden geboden. We kunnen terecht op het schoolterrein in de 
vakanties en buiten de schooluren en konden we er gratis gebruik van maken voor het festival Goe Gezin’d. 
Via het OCMW kunnen we rekenen op een logistieke medewerker die door hen wordt betaald via het systeem 
van artikel 60.  
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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 vormen maatschappelijke mechanismen 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 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! 
Ook hier willen we een actieve rol opnemen om mee vorm te geven aan de recente opleving van het lokale 
kinderarmoedebeleid. 
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Wie is wie? 
Annelies America is mama en pleegmama. Ze studeerde orthopedagogie. Ze deed veel ervaring en kennis op als 
praktijklector aan de KHLim, maar haar engagement om met kwetsbare gezinnen en kinderen te werken bracht haar bij De 
Egeltjes. Daarnaast startte Annelies recent een eigen praktijk als kindertherapeute. 
Annelies Wiame is zelf een jonge mama en brengt een berg ervaring mee, onder andere uit haar werk als 
gezinsbegeleidster en teamcoördinator bij een dienst voor mobiele crisishulp.  Haar opleidingen als maatschappelijk werker 
en orthopedagoge geven haar de nodige bagage om De Egeltjes te versterken. 
Diane is met meer dan dertig jaar ervaring in de bijzondere jeugdzorg en een opleiding in het systeemdenken de ideale 
persoon om De Egeltjes te ondersteunen op pedagogisch vlak.  Diane begeleidt de supervisie en geeft zo mee sturing aan het 
pedagogische beleid. 
Elisa is een jonge en gemotiveerde othopedagoge die nog volop werkt aan een postgraduaat rond autisme.  Ze put een grote 
ervaring uit haar werk bij een scoutsgroep voor kinderen met en zonder handicap.  Zo leerde ze de meerwaarde van de rijke 
diversiteit die onder kinderen bestaat kennen. 
Emilie begon als vrijwilligster bij De Egeltjes en was meteen helemaal verkocht.  Ze smeet zich mee op de organisatie van 
het festival Goe Gezin’d en een maand later was ze meteen bereid om het team te vervoegen.  Emilie studeerde 
pedagogische wetenschappen aan de KULeuven. 
Jasmien is de bezielster van De Egeltjes.  Ze studeerde pedagogische wetenschappen en antropologie en deed ruime 
ervaring op in het welzijnswerk.  Deze ervaring zette haar op het spoor van een hiaat in het welzijnsaanbod.  De Egeltjes 
kwam als oplossing naar voren om deze leemte te vullen.  Ze is zelf mama van twee jonge meisjes. 
Sophie is mama van twee kinderen.  Ze was ook voetbaltrainster bij de duveltjes.  Zij staat in voor de logistieke ondersteuning en fleurt de werking op met haar openhartigheid en groot gevoel voor humor. 
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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Ons nestje 
Ligging en infrastructuur zijn belangrijk om een bereikbare en kwaliteitsvolle opvang aan te bieden.  We 
maakten daartoe volgende keuzes: 
Ligging 
De Egeltjes bevindt zich in de wijk Sint-Pieter; een buurt waar nogal wat kwetsbare gezinnen te vinden zijn.  
De Egeltjes ligt op 5 minuten wandelen van het stadscentrum op het einde van een doodlopende straat.  Het is 
een rustige locatie met weinig verkeer.  Naast de Egeltjes ligt kleuterschool ’t Molenhofje wat voor een 
vruchtbaar samenspel zorgt en heel handig blijkt voor veel van de ouders.  De school heeft bovendien een 
groot terrein waar De Egeltjes gebruik van kan maken buiten de schooluren. 
De opvangruimte zelf 
De opvangruimte van De Egeltjes is onderverdeeld in verschillende hoeken.  Een winkeltje en keukentje zet de 
kinderen aan tot simulatiespel. Er is een actiehoek met een kleine glijbaan en matten waar de kinderen zich 
kunnen uitleven en zo hun grove motoriek oefenen.  In de leeshoek staat een schatkist vol boeken die de 
kinderen vrij kunnen lezen.  Het boekenrek herbergt dan weer een verzameling straffe boekjes waar de 
begeleidsters mee aan de slag gaan.  Een groot park wordt gebruikt voor kinderen die af en toe wat rust en 
ruimte nodig hebben. 
Verder is er een zeer ruime variatie in het spelaanbod.  Er zijn puzzels, bouwspeelgoed, poppen, allerhande 
knutselmateriaal, loopfietsen, enz. Hierbij wordt rekening gehouden met een goed evenwicht tussen alle 
ontwikkelingsdomeinen. 
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De tuin 
In de tuin is er vooral veel ruimte om je uit te leven. Op het grasveld kunnen de kinderen lopen, springen en 
rijden met de vele auto’s en tractors.  De tuin werd zo natuurlijk mogelijk ingericht.  Bloemen en struiken 
trekken bijtjes, vlinders en vogels aan. 
Er is een speelhuisje met een glijbaan, een schommel, een zandbak en een steentjesbak. In de zomer wordt er 
af en toe een plonsbadje buiten gezet. Twee picknicktafels maken het mogelijk om buiten te eten bij goed 
weer. 
In Haspengouw mogen fruitbomen en bessenstruiken niet ontbreken. Appels, peren, pruimen, perziken, rode 
bessen, witte bessen, stekelbessen, blauwe bessen en aardbeien behoren tot ons assortiment.  
Snoezelruimte 
Eén van de slaapkamers doet ook dienst als snoezelruimte.  De kamer werd ingericht met sfeervolle, gedimde 
belichting en veel zacht materiaal.  Op geregelde tijdstippen wordt deze ruimte gebruikt om aan de hand van 
rustgevende methodiekjes de kinderen hun kalmte te laten ontdekken. 
Slaapkamers 
Er zijn twee grote slaapkamers en één kleine slaapkamer, waar telkens meestal twee, maximum drie kinderen 
slapen.  Zo kunnen de kinderen rustiger slapen, is er minder kans dat ze elkaar wakker maken en zijn er aparte 
ruimte voor het wonen en de opvang. 
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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.  
De Egeltjes wordt ondersteund door Landelijke Kinderopvang.  Bij hen kan je terecht voor aanmeldingen, 
vragen over de prijs, enz. Zij  volgen verder de administratie en facturatie op.
De Egeltjes 
Slagmolenstraat 68 
3800 Sint-Truiden 
www.egeltjes.be 
gsm: 0487/90 67 67  
e-mail: info@egeltjes.be 

Landelijke Kinderopvang 
Luikersteenweg 7, bus 5 
3800 Sint-Truiden 
www.landelijkekinderopvang.be 
tel: 070 / 24 60 41 
e-mail: LKOsinttruiden@LandelijkeKinderopvang.be 

Openingsuren 
Kinderen kunnen bij De Egeltjes terecht  elke werkdag van 7u30 tot 18u.  In onderling overleg met de ouders is 
flexibele opvang mogelijk.   
Prijs 
Bij De Egeltjes betalen ouders volgens hun inkomen. De berekening hiervan doet Landelijke Kinderopvang. 
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Uit het leven gegrepen 
Bij De Egeltjes wonen veel verhalen, stuk voor stuk van kleine mensjes op zoek naar hun plekje in de 
samenleving.  We vertellen in dit deel hoe we bij dat zoeken helpen. Om privacy redenen zijn de namen van de 
kindjes veranderd. 
Keisha, 1 jaar 
De mama van Keisha vluchtte naar België toen ze zwanger was, het was een zware tijd voor mama die 
trauma’s met zich meebracht. Mama heeft het vaak nog moeilijk. Als Keisha geboren wordt komt er nog een 
extra zorg bij voor mama. De moeilijke situatie van mama heeft ook effect op Keisha. Ze is vaak onrustig en 
huilt veel. Fedasil gaat samen met mama op zoek naar ondersteuning en ontlasting voor mama. Zo komt 
Keisha bij De Egeltjes terecht. De start van de opvang is zeer moeilijk voor Keisha. Het duurt meerdere 
maanden voor ze zich veilig voelt in de opvang, maar uiteindelijk vindt ze haar plekje en maakt ze haar eerste 
vriendinnetje in de opvang. 
  
Kato, 5 jaar 
Kato heeft al een hele rugzak met leuke maar vooral ook minder leuke ervaringen mee als ze een thuis vindt bij 
haar pleeggezin. Kato is heel blij met haar warme nestje, maar toch is het geen makkelijke weg voor haar en 
haar pleeggezin. Na een jaar wordt het erg zwaar thuis. Kato heeft vaak huilbuien en nachtmerries, ze klampt 
zich heel erg vast aan iedereen die wat dichter bij haar komt. Dit weegt enorm zwaar op haar en haar 
pleeggezin. In overleg met de betrokken diensten wordt er voor gekozen om Kato en haar gezin ademruimte te 
geven. Wanneer er niet direct een plaatsje vrij is voor Kato, vindt ze haar weg naar De Egeltjes. Ze komt 
regelmatig een paar dagen spelen en blijft dan ook overnachten. 
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Lucas, 1 jaar 
Lucas en zijn oudere broertje hebben een zeer jonge mama en papa, die het zelf niet gemakkelijk hebben. Ze 
kunnen op dit moment de zorg voor hun jongens niet opnemen. Oma en opa staan klaar om de jongens op te 
vangen. Maar in het gezin van oma en opa zijn er nog heel wat andere zorgen en problemen waardoor het voor 
hen soms ook te zwaar wordt. Het is vaak erg druk en onvoorspelbaar thuis, de jongens weten vaak niet wat er 
die dag gaat gebeuren, wie er voor hen kan zorgen, ... Daarnaast hebben oma en opa nog heel wat financiële 
problemen en wonen ze in eer zeer ongezonde woning. Samen met de thuisbegeleiding wordt er een goede 
school gezocht voor het broertje en komt Lucas naar De Egeltjes. Zo krijgen oma en opa wat tijd om voor 
zichzelf te zorgen. Lucas voelt zich al snel thuis in de opvang, hij is een vrolijke jongen die graag eet en snel 
vriendjes maakt. Maar we zien ook dat Lucas door de moeilijke situatie thuis heel wat ontwikkelingskansen 
heeft gemist. Met de nodige ondersteuning in de opvang bloeit hij open en leert hij veel bij. Maar de zorgen 
thuis blijven groot en na een tijdje wordt het te moeilijk voor oma en opa om de jongens de veilige thuis te 
bieden die ze nodig hebben. Met spijt in het hart nemen we afscheid van Lucas wanneer hij naar het CKG 
verhuist. 
Lisa, 2 jaar 
De ouders van Lisa zijn net gescheiden als Lisa naar De Egeltjes komt. De mama van Lisa kampt met medische 
problemen die plots de kop op steken, ze kan op die momenten niet voor Lisa zorgen. Maar mama woont alleen 
en heeft geen familie of vrienden bij wie ze dan terecht kan. Iedereen maakt zich zorgen over Lisa op die 
momenten. Wat moet er met haar gebeuren als mama plots onwel wordt of zelfs flauwvalt terwijl ze alleen is 
met Lisa? In overleg met de hulpverleners rond het gezin wordt er gekozen voor crisisopvang bij De Egeltjes. 
Wanneer mama zich niet goed voelt kan ze dit steeds aangeven en kan Lisa zolang als nodig bij De Egeltjes 
blijven, soms gaat het om één nachtje, vaak over een paar dagen. 
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Eva en Anna, 1 jaar 
Eva en Anna zijn prematuur geboren, op 27 weken kwamen ze al op de wereld. Ze hebben hard moeten 
vechten de eerste maanden en heel wat medische zorgen gekregen. Gelukkig hebben ze zich er beiden goed 
door geslaan. Hun moeilijke start in het leven maakt wel dat Eva en Anna heel wat extra zorgen nodig hebben, 
zowel voor een goede hechting als voor hun ontwikkeling. En zo komen ze, nog heel klein en kwetsbaar, bij De 
Egeltjes aan als ze 6 maanden oud zijn. In de opvang kunnen we genoeg puzzelen met de uren en bezetting 
om ervoor te zorgen dat er steeds één begeleidster zich kan toeleggen op de zorg en ondersteuning van Eva en 
Anna. Het is hartverwarmend om te zien hoe deze kleine meisjes sterker en groter worden, hoe ze zich leren 
veilig voelen, de wereld durven verkennen en hun eerste deugnietenstreken krijgen. Eva en Anna zijn trouwe 
bezoekers van De Egeltjes, we mogen hen volgen en ondersteunen doorheen hun baby, peuter en 
kleuterjaren,... 
Avani, 3 jaar 
Avani komt al 2 jaar naar De Egeltjes. Vandaag is ze klaar voor de stap naar school. Dit is geen eenvoudige 
stap voor Avani, door een hersenletsel heeft ze een grote ontwikkelingsachterstand. In overleg met de school 
en begeleidende diensten kiezen haar ouders voor het gewone onderwijs. Samen met hen gaan we in overleg 
de school, zowel directie, zorgleerkracht als kleuterjuffrouw. Samen bekijken we welke zorg Avani nodig heeft 
en hoe we vanuit De Egeltjes kunnen meebouwen aan haar schoolloopbaan. Zo komen we ertoe dat we vanuit 
De Egeltjes ondersteuning mogen en kunnen bieden in de klas. Soms zijn het de vaste begeleiders die dit 
opnemen, op andere momenten nemen stagiaires ergo of ortho deze ondersteuning op. Avani gaat ontzettend 
graag naar school, hoewel de schoolse vaardigheden een grote uitdaging zijn voor Avani, zien we haar allemaal 
groeien. En op het schoolfeest schittert ze midden op het podium!  
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Jaaroverzicht 
Wat voorafging 
De Egeltjes ging van start in maart 2011, met één onthaalouder en één kindje in de eigen woonkamer.  In 2011 
en 2012 kreeg de dagelijkse werking een stevig fundament; er werd een vzw opgericht, de dagstructuur kreeg 
vorm, Puk werd verwelkomd, enz. 
2013 was een jaar van verdieping, een zoektocht naar onze plek in het welzijnslandschap.  Er werd 
gedebatteerd en geëxperimenteerd.  Zo namen we het engagement om van De Egeltjes een oudercrèche te 
maken en bedachten we onze themawerking waarmee we wilden inspelen op de verschillende 
ontwikkelingsdomeinen. 
In 2014 werden die zaken dieper uitgewerkt.  Met het project “vernieuwend ver’ouder’en” gingen we aan de 
slag rond ouderbetrokkenheid, zowel binnen de eigen werking als met andere diensten.  Het project kreeg de 
steun van de Vlaamse regering en het armoedefonds.  Het werd een stevige stimulans om meer ouders een 
grotere plek te geven in de werking. 
Ook ‘Klik en Prik’ nestelde zich in de werking.  Het gaat om een methodiek waarbij elke maand rond een thema 
wordt gewerkt.  De kinderen trekken zelf foto’s die vervolgens worden gebruikt in de activiteiten. 
In 2013 en 2014 werd ook de noodzaak aan een degelijk kinderarmoedebeleid in Sint-Truiden duidelijk. Zowel 
de evoluties rond het Huis van het Kind als de Salk- en Vlaamse middelen voor kinderarmoedebestrijding waren 
katalysatoren om te werken aan een gezamenlijke aanpak over de diensten heen. 
In 2014 kwam ook Annelies America het team versterken. 
Zo begon 2015 
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De cijfers 
 
Wie bereikten we? 
 
In 2015 vingen we in totaal 39 kinderen op uit 32 gezinnen (daarnaast waren er nog twee kinderen die 
slechts één dag kwamen.  Hen tellen we verder niet mee in de cijfers). Het ging om 21 jongens en 18 meisjes.  
Het jongste kindje in de opvang was 6 maanden bij de start van de opvang.  De meeste kinderen die we 
opvangen zijn tussen 1 en 3 jaar.  Naschools en in de vakanties ligt de leeftijd iets hoger.  Dan worden immers 
ook schoolgaande kinderen opgevangen.  
 
Bij 26 kinderen betrof het een vraag naar langdurige opvang.  Het kan dan gaan om één of meerdere dagen 
per week gedurende een lange periode.  Voor 10 kinderen ging het enkel om opvang tijdens de 
schoolvakanties. Drie kinderen hadden slechts voor een korte periode opvang nodig. 
 
Specifieke zorg 
 
De aanmeldingen bij De Egeltjes gebeuren voor een groot deel door de ouders zelf.  Daarnaast melden diverse 
organisaties in de sectoren welzijn, kinderopvang en integratie gezinnen aan (zie grafiek).   
 
35 van de 39 kinderen werden aangemeld met een specifieke vraag.  In vier gevallen ging het louter om 
een opvangvraag.  Hoewel de specifieke vragen allemaal uniek zijn, kunnen we ze opdelen in vier groepen.  Het 
gaat om vragen naar taalstimulering, ontwikkelingsstimulering bij een achterstand, schoolvoorbereiding of een 
vraag om ondersteuning bij een specifieke gezinssituatie.  Voor sommige kinderen werd meer dan één nood 
aangegeven. De grafiek hieronder geeft een overzicht. 
 
Voor 11 kinderen is die zorgvraag ook erkend door Kind en Gezin.  Het gaat dan om een duidelijke 
ontwikkelingsvertraging of autisme spectrum stoornis (ASS).  Voor hen kunnen we dus rekenen op een extra 
tegemoetkoming voor de dagen dat ze aanwezig zijn.  44,2% van de geleverde opvangprestaties bij De 
Egeltjes was in functie van deze kinderen. 
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Financiële bijdragen ouders 
 
De bijdragen die de ouders betalen voor de opvang van hun kind reflecteert hun financiële mogelijkheden.  De 
bijdragen worden immers berekend op basis van het inkomen.  Voor 18 van de 39 kinderen werd het sociaal 
tarief betaald van 1,56 euro per dag.  Voor 4 kinderen werd minder dan 3 euro betaald.  Voor nog eens 1 kind, 
minder dan 5 euro.  Voor 10 kinderen werd tussen de 5 en 10 euro neergeteld.  10 euro is de grens die Kind en 
Gezin hanteert om te spreken van kansengroepen.  33 kinderen van de 39, of 85 procent behoorden dus tot 
een kansengroep. 6 kinderen betaalden meer dan 10 euro. 
 
Openingsdagen, capaciteit, bezettingsgraad 
 
De Egeltjes was open gedurende 243 dagen in 2015.  Vermits de vaste krachten vakantie opnamen in 
verschillende periodes konden we een grote continuïteit bieden.  De werking was enkel op officiële feestdagen 
gesloten, gedurende 1 week in mei en tussen kerst en nieuwjaar. 
 
Tijdens de eerste drie kwartalen van 2015 beschikte De Egeltjes over 10 plaatsen (11 plaatsen min de plaatsen 
voor eigen kinderen van onthaalouders).  Tijdens het vierde kwartaal waren er 11 plaatsen.  Dit gaf een totale 
capaciteit van 2417 opvangdagen. Dat betekent een stijging van onze capaciteit met 32,5% ten opzichte 
van 2013. Dat ligt enerzijds aan de extra openingsdagen en anderzijds aan de veranderde regelgeving.  
Voordien had elke onthaalouder 2 plaatsen en konden maximaal 2 VTE onthaalouders aan de slag.  Die 
beperkingen vielen weg met het nieuwe decreet. 
 
Van die 2417 beschikbare opvangdagen werden 2313 dagen ingevuld. We haalden daarmee een 
bezettingspercentage van 95,7 procent.  Om dit hoge percentage te behalen plannen we vaak bewust 
boven onze capaciteit (de gele balk in de grafiek steekt regelmatig boven de blauwe uit). 
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Het verschil tussen de geplande bezetting en de werkelijke bezetting is een maatstaf van de flexibiliteit 
die we in de werking hanteren, vaak een cruciale voorwaarde om onze doelgroep te bereiken.  In 2015 daalde 
dit verschil aanzienlijk; van 42,32% in 2013 naar 8,3% in 2015.  De oorzaak hiervan is te vinden in het nieuwe 
decreet dat in 2014 in werking trad. 
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Vakantieopvang 
 
Ook dit jaar was de vraag naar vakantieopvang bijzonder groot.  10 van de 39 kinderen kwamen specifiek 
voor de vakantieopvang, maar ook de kinderen die tijdens het jaar buitenschools komen, hebben tijdens de 
vakanties vaak intensiever opvang nodig.  Dit wordt gereflecteerd in de cijfers van het derde kwartaal, waar de 
zomervakantie in vervat zit.  In die periode gingen we in overbezetting tot 107,4%. Om aan deze grote vraag 
tegemoet te komen blijven we open tijdens alle schoolvakanties (behalve tussen kerst en nieuwjaar en op 
feestdagen). 
 
Flexibele opvang en crisisopvang 
 
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.  Voor ouders van kinderen met een extra zorgbehoefte is het 
vaak moelijker om kinderoppas te vinden om er even tussenuit te zijn.  Daar is nochtans af en toe nood aan.  
Daarnaast bieden we ook opvang bij acute crisissen.  Het kind blijft dan bij ons tot de crisis is bedwongen en de 
rust is weergekeerd. 
In 2015 werden er 43 flexibele opvangprestaties geleverd, steeds nacht- en weekendopvang, voor 4 kinderen.  
Bij één van hen ging het steeds om geplande flexibele opvang.  Bij De naderen hoofdzakelijk om crisisopvang. 
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Vernieuwend ver’ouder’en 
Het project vernieuwend ver’ouder’en was het project, in samenwerking met de stad Sint-Truiden, dat het 
concept van de oudercrèche verankerde in de werking en tegelijk met andere diensten op zoek ging naar 
manieren om ouderbetrokkenheid ook bij hen te realiseren.   
Daartoe vertaalden we de principes van de oudercrèche naar onze dagelijkse werking. Ouders werden 
gemotiveerd om 1 keer per maand mee te komen helpen bij De Egeltjes. Ze hielpen mee bij de dagelijkse 
werking of bij een activiteit. Het blijvend betrekken van ouders in de dagelijkse werking vereist een 
voortdurende inspanning.  Om de 6 weken hielden we een oudervergadering. Hierop bespraken we thema’s die 
verband houden met de dagelijkse werking of organiseren we een activiteit.  
Daarnaast werden verschillende activiteiten georganiseerd.  Een nieuwjaarsreceptie, een infomoment over 
school en een uitstap naar de spelotheek.  Ook de week van de opvoeding en de dag tegen armoede en sociale 
uitsluiting waren momenten waarin ouders een stevige inbreng hadden. 
Het project werd mee inhoudelijk aangestuurd vanuit een intervisie met verschillende diensten die werd geleid 
door Margot Heylen, docent aan de UCLL. Tijdens de intervisies werd blootgelegd wat er nodig is om verbinding 
te maken met ouders en hen sterker te kunnen betrekken bij de werking. Het werd vooral een samen zoeken 
naar een juiste basishouding en manieren om drempels te verlagen. 
Er vonden 5 intervisies plaats.  Volgende diensten namen eraan deel; Onder Ons, Landelijke Kinderopvang, 
Welzijnsdienst Stad Sint-Truiden, De Rakkertjes, Tutti Frutti, Brede School en De Egeltjes. 
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Klik en Prik 
Klik en Prik is een methodiek die in 2014 bij De Egeltjes werd ontwikkeld met de steun van Een Hart Voor 
Limburg.  Het is enerzijds een themawerking die vormgeeft aan de groepsmomenten (Puk) en zo sterk 
bijdraagt aan de schoolvoorbereiding van de kinderen.  Anderzijds gaat het om een fotoproject met als doel de 
band tussen gezinnen onderling en tussen de gezinnen en de opvang verder te verstevigen.  De methodiek 
bleek een succes en werd in 2015 verdergezet en verdiept. 
Al een aantal jaar is de pop Puk het vriendje van alle kindjes in de opvang.  Elke morgen is er een 
groepsmoment waarbij Puk wordt wakker gemaakt en samen een activiteitje doet met de kinderen. Klik en Prik 
is de themawerking die structuur brengt in die groepsmomenten.  Elke maand wordt een thema gekozen dat 
per week verder wordt uitgewerkt (bvb als het maandthema kleuren is, wordt elke week wordt rond één kleur 
gewerkt).  Bij de keuze van de activiteiten wordt erop gelet dat telkens alle ontwikkelingsdomeinen van de 
Ziko-vo (zie spelend leren) aan bod komen. 
Klik en Prik doelt op het trekken van foto’s (klikken) en het ophangen ervan in de opvang (prikken).  Elke 
maand worden er heel wat foto’s getrokken die te maken hebben met het thema.  Zowel de vaste krachten als 
de kinderen (met speciale kindercamera’s) trekken foto’s.  De camera’s worden ook meegegeven naar huis 
zodat ook daar foto’s kunnen worden gemaakt.  De foto’s worden gebruikt tijdens de activiteiten.  Op die 
manier komt thuis binnen in de opvang en omgekeerd.  Op het einde van elke maand wordt een toonmomentje 
gehouden waarbij de ouders worden uitgenodigd in de opvang.  Soms worden ook fotoboekjes gemaakt die de 
kinderen mee naar huis kunnen nemen. 
In 2015 kwamen de thema’s winter, kleur, zintuigen, lente, mijn buurt, ik, zomer, hallo wereld, dieren, mijn 
gevoelens, herfst en feestmaand aan bod. 
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Beleidsdossier  
De zoektocht naar een structurele financiering op maat van De Egeltjes is verre van evident. In 2014 liepen we 
SALK-subsidies mis die waren uitgetrokken voor de uitbreiding van de Limburgse kinderopvang, omdat Sint-
Truiden niet bij de geselecteerde gemeenten zat.  Daarop besloten we onze pijlen te richten op de reguliere 
uitbreidingsronde van de Vlaamse kinderopvang van 2015.   
Daartoe schreven we een beleidsdossier over onze werking (te vinden op de website onder ‘publicaties’).  
Enerzijds kadert dit dossier onze werking in het academische werk rond ECEC en kinderarmoedebestrijding.  
Anderzijds toont het aan dat we sterk aansluiten bij de beleidsintenties van het Vlaams regeerakkoord en de 
ministers van welzijn en armoedebestrijding.  Meteen lanceerden we een aantal concrete voorstellen 
Op basis van het rapport hadden we in maart een zeer positief gesprek met een kabinetsmedewerkerster van 
minister Jo Vandeurzen.  De concrete uitwerking van de uitbreidingsronde bracht spijtig genoeg geen kansen 
mee op inkomensgerelateerde plaatsen voor De Egeltjes.  Wel kwamen er subsidies naar Sint-Truiden voor 
kinderopvang die zich specifiek inzet om kwetsbare groepen te bereiken. 
Deze subsidies moesten worden aangevraagd door de organisator van de opvang.  In het geval van De Egeltjes 
is dat Landelijke kinderopvang.  Zij besloten echter deze subsidie, die ze ook binnenhaalden, niet naar De 
Egeltjes te laten vloeien.  Ze zullen de subsidie gebruiken om op niveau van hun organisatie te werken aan 
kinderarmoedebestrijding in Sint-Truiden. 
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Schoolintegratie 
Na de opvang komt de school, een grote stap in het leven van jonge kinderen.  Deze transitie moet met veel 
zorg worden aangepakt.  ‘Goed begonnen is half gewonnen’ geldt immers ook voor de schoolcarrière van een 
kind.  
Op 27 februari organiseerden we een infomoment voor de ouders rond de schoolinstap en alles wat daarbij 
komt kijken.  Daarnaast werd ook heel wat ondersteuning geboden op een individueel niveau; ouders kunnen 
bij ons terecht met hun vragen, er wordt soms meer uitleg gegeven bij brieven die ze meekrijgen, enz.  Voor 
sommige kinderen is een goed overleg tussen ouders, school en De Egeltjes opportuun om de overstap vlot te 
laten verlopen.  In 2015 vonden zo 5 overlegmomenten plaats. 
Met de aanpalende kleuterschool ’t Molenhofje hebben we een nauwe samenwerking. Heel wat ouders opteren 
ervoor dat hun kind bij de start van de kleuterschool slechts halve dagen naar school gaat.  De Egeltjes maakt 
dit praktisch mogelijk door de kinderen zelf te brengen en te halen.  Waar nodig zoeken we samen met de 
school naar een goed aanpak.  Soms gaat dit gepaard met ondersteuning op school vanuit De Egeltjes door één 
van de vaste krachten of stagiaires. Met 8 kindjes gingen we al eens op verkenning tijdens verschillende 
peuterkijkvoormiddagen.  De school zelf verraste ons dit jaar met een tegenbezoekje van de eerste kleuterklas. 
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Goe Gezin’d 
Op 22 augustus 2015 organiseerden we het gezinsfestival Goe Gezin’d. We wilden laten voelen hoe divers, 
uitdagend, leuk en essentieel de opvoeding van kinderen is en vooral hoe plezant het kan zijn om het groeien 
van kinderen mee te beleven.  Het zou een wervelend ontmoetingsmoment worden van gezinnen, culturen, de 
buurt, … 
Goe Gezin’d werd een groot succes. Dankzij een goede samenwerking met ’t Molenhofje en de stad Sint-
Truiden konden we rekenen op een ideale locatie (tussen het groen, met een grasveld, een speeltuin en een 
speelplaats) en heel wat origineel materiaal.  Tal van andere partners vulden het aanbod in.  In elke hoek was 
iets origineels te beleven; samen werken aan een kleikasteel, spannende verhalen in een voorleestent of een 
toneelvoorstelling op maat waarbij kinderen mee het podium op mogen.   
Het geheel werd aan elkaar gepraat door niemand minder dan Erika Vantielen.  Zij stimuleerde volwassenen en 
kinderen om samen te gaan spelen, zingen, dansen of relaxen.  Alle kinderen kregen een stempelkaart 
waarmee ze zowel stempels voor volwassenen als voor kinderen moesten verzamelen.  Ouders konden dus niet 
op hun stoel blijven zitten. Die stempelkaart konden ze op het einde inruilen tegen een gratis kinderboek, 
gedoneerd door uitgeverij Clavis. 
Het festival was een co-creatief project dat vorm kreeg dankzij tal van vrijwilligers en partnerorganisaties die 
het concept onderschreven en op heel uiteenlopende manieren hun bijdrage leverden, allen naargelang hun 
sterktes of goesting.  Een buurvrouw maakte vlaggetjes voor de inkleding, twee vrijwilligsters ontwierpen een 
origineel blotevoetenpad, een partnerorganisatie bracht een demonstratie van draagdoeken in, vele ouders 
kookten thuis exotische of net Vlaamse hapjes, … 
Op de evaluatievergadering was iedereen het erover eens dat dit een jaarlijkse traditie mag worden. 
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Music for life 
In 2015 namen we voor het eerst deel aan Music for Life.  Organisaties met een maatschappelijke opdracht 
kunnen zich registreren.  Zo wordt het mogelijk dat er acties voor hen worden gedaan in het kader van Music 
For Life.  Op Studio Brussel wordt heel Vlaanderen een hele week lang opgeroepen om zich van zijn warmste 
kant te laten zien.  Meesurfen op die warme golf van solidariteit gaf heel wat energie. 
Er werden 4 acties georganiseerd ten voordele van De Egeltjes: 
Zelf organiseerden we op 12 december ‘Laugh for Life’ een comedy-avond met vier stand-up comedians die een 
honderdtal mensen trok.  Het werd een warme en vooral grappige avond die ons 896 euro opleverde. Alweer 
wierp de samenwerking met de school vruchten af, want we konden terecht in het gebouw van campus 
Tichelrij.   
Daarnaast verkochten we kerstkaarten, gemaakt door de kinderen zelf, met handen en voeten. Naast de 
opbrengst van 1263 euro zorgde de actie ervoor dat onze egeltjes en hun mooie kunstwerkjes op een positieve 
manier over de lippen gingen bij menig kerstdiner. 
Ook het asielcentrum ging aan het knutselen.  Enkele vrouwen daar maakten kerstkaarten en versiering en 
verkochten die op een eigen kerstmarkt.  De opbrengst werd geschonken aan De Egeltjes. 
Bran (3 jaar) en Rhune (5 jaar) maakten ‘fruitgezichtjes for life’ en verkochten die van deur tot deur.  Ook hun 
winst ging naar De Egeltjes. 
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Algemene vergadering 
2015 was ook het jaar dat we onze werking als VZW verstevigden. Op 21 december hielden we een eerst 
algemene vergadering in een ruimere samenstelling.  We gingen bewust op zoek naar een brede mix van 
mensen die de werking kunnen verrijken met verschillende invalshoeken en tevens hun netwerk kunnen 
inzetten voor De Egeltjes.  Het gaat om mensen uit het onderwijs, welzijnsdiensten, ouders, mensen in 
armoede, vrijwilligers, donoren, academici, enz. 
We streven naar twee algemene vergaderingen per jaar, waar we de strategische beleidskeuzes van de werking 
voorleggen.  Eén in het voorjaar voor de goedkeuring van het jaarverslag en jaarresultaat, één in het najaar 
voor de jaarplanning en bijhorende begroting. 
Tijdens de eerste algemene vergadering werd een bestuur verkozen van 6 mensen.   
Het gaat om: 
Annelies America Voorzitter 
Thomas Peeters Secretaris 
Jasmien Pulings Penningmeester 
Elisa Clemmen 
Emilie Vanderhaeghen 
Liesbeth Vanherck 
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Egeltjes op het web 
Anno 2015 valt een digitale aanwezigheid niet meer weg te denken.  De Egeltjes maakt gebruik van drie 
kanalen; een eigen website, een faceboopagina en een nieuwsbrief.   
De website werd ontwikkeld in het voorjaar van 2015; www.egeltjes.be.  Bedoeling is dat iedereen die met De 
Egeltjes te maken krijgt snel terecht komt bij begrijpelijke informatie die een antwoord geeft op zijn/haar 
vraag.  Ouders, vrijwilligers, stagiairs, welzijnsdiensten, donoren, enz. vinden snel de rubrieken die voor hen 
relevant zijn.  Daarnaast wordt ook al het nieuws op de homepagina gezet.  Zo zorgen we voor een goede, 
transparante communicatie.  De site doet ook dienst als fotoarchief (uiteraard wordt voor alle foto’s van 
kinderen de toestemming gevraagd aan de ouders). 
Op de facebookpagina komen meer alledaagse berichten over de werking; foto’s, aankondigingen van 
activiteiten, zoekertjes, enz.  Het is meteen een leuk kanaal om wat interactie te creëren met mensen uit de 
omgeving.  
Van de nieuwsbrief maken we enkel gebruik als we iets belangrijks te melden hebben.  Het is dus niet de 
bedoeling om met regelmaat de mailboxen te vullen.  De nieuwsbrief geeft de kans om zeer gericht, als dat 
nodig is, onze sympathisanten te informeren. 
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Vorming/Supervisie/Overleg 
Bij De Egeltjes gaan we ervan uit dat de werking nooit af is.  Ten eerste zijn er voortdurend nieuwe inzichten 
uit de wetenschappelijke wereld of uit het werkveld zelf.  Ten tweede willen we onszelf blijven uitdagen.  Ook 
dat is vernieuwend verouderen. Ten derde willen we binnen de werking de dialoog levend houden tussen alle 
betrokkenen onderling.  Zo kunnen we elkaar ondersteunen en samen grenzen verleggen.   
Dit realiseren we op verschillende manieren.  Er is aandacht in de werking voor levenslang leren. Er wordt 
ruimte gemaakt (hoe moeilijk dat soms ook is) voor vormingen.  Daarnaast nemen we deel aan heel wat 
overleg.  Naast de samenwerkingen die hieruit voortvloeien is dit een manier om voeling te houden met het 
bredere werkveld.  Ook het ontvangen van stagiairs zorgt voor een vruchtbare wisselwerking.  Tenslotte wordt 
er op regelmatige momenten supervisie gehouden.  Hier wordt dieper ingegaan op de problematiek, aanpak en 
evolutie van de kinderen, wat vaak tot nieuwe ideeën of inzichten leidt. Een overzicht: 

 Vormingen: 
o 15 januari: Vlaams congres opvoedingsondersteuning 
o 19 januari: startavond met nieuws en actualiteiten  
o 12 mei: ziko-vo introductie-avond  
o 25 maart:  vorming levensreddend handelen 
o 1 april: studiebezoek aan Villa Clementina 
o 15 september: lezing ‘Groeien in taal’ 
o 26 september: studiedag “het krachtige kind” 
o 12 oktober: vormingsavond kansarmoede  
o 26 oktober: lezing birth-day 
o 29 oktober: vorming rond nieuwe regelgeving zorginspectie 
o 23 november: vorming krachtgericht kijken (waarbij De Egeltjes als good practice gold) 
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 Supervisie (telkens gecombineerd met een teamvergadering) vond 8 keer plaats op 15 jan, 12 feb, 26 
maa, 23 apr, 4 jun, 24 sept, 2 nov en 16 dec.  19 juni werd een teamdag gehouden waarbij we 
inhoudelijk werk combineerden met een teambuildingsactiviteit.  

 Regelmatig overleg:  
o Lokale cliënt overleggen (LCO’s): 12 maal 
o Overleg met de school ifv de overgang van een egeltje: 5 maal 
o Intervisie ihkv vernieuwend ver’ouder’en: 5 maal 
o Netwerk kinderarmoede Sint-Truiden: 5 maal 
o Maatschappelijk Overleg Regio Sint-Truiden (MORST): 2 maal 
o Lokaal overleg kinderopvang: 2 maal 
o Stuurgroep Huis van het Kind: 2 maal 
o Lokaal overlegplatform gelijke onderwijskansen (LOP): 1 maal 

 Eénmalig: Verder waren er nog tal van overlegmomenten en andere acties met diverse partners.  We 
sommen een aantal relevante momenten op: 

o Verschillende overlegmomenten met Onder Ons, de Truiense armoedevereniging waarmee we 
almaar stevigere banden onderhouden omwille van onze gelijklopende visie. 

o Op 25 maart kregen we bezoek van een kabinetsmedewerker van minister Vandeurzen in functie 
van de uitbreidingsronde van de kinderopvang. 

o We organiseerden mee de lokale actie tegen armoede en sociale uitsluiting op 10 oktober en 
namen deel aan de provinciale actie in Bree op 17 oktober. 

o Op 18 november namen we deel aan een eerste infomoment van de sociale innovatiefabriek die 
ons verder op weg zullen helpen bij het uitbouwen van de werking. 
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Vele handen 
Vaste krachten 
2015 was een woelig personeelsjaar, vol wissels en verschuivingen.  Toch werd continuïteit geboden, enerzijds 
omdat Jasmien, ook tijdens haar zwangerschap betrokken bleef bij de werking.  Anderzijds omdat de nieuwe 
vaste krachten voordien al vrijwilligers waren en de werking en de kinderen dus al kenden. 
2015 begon met 3 mensen in het statuut van onthaalouder.  Annelies America werkte 0,4 VTE, Eli en Jasmien 
beide 0,8 VTE.  Annelies Wiame werkte 0,7 VTE voor de VZW. 
Op 2 maart kwam Sophie bij het team. Zij werkt in het systeem van artikel 60 vanuit het OCMW. 
Begin april viel Annelies A langdurig ziek.  Elisa, die tot dan vrijwilliger was, vervangt haar op 28 april. 
In september verlaat Eli de werking.  Het werk van Elisa wordt daarop uitgebreid van 0,4 tot 1 VTE en we 
verlagen onze capaciteit tijdelijk om de verloren 0,2 VTE te compenseren. 
Op 17 september valt ook Jasmien uit vanwege haar zwangerschap.  Emilie, die ook tot dan vrijwilliger was, 
komt haar vervangen voor 0,6 VTE op 28 september. 
Begin oktober keert Annelies America terug, waardoor de capaciteit weer omhoog kan. 
In november wordt geschoven met de functie van Annelies Wiame.  Ze wordt vanaf dan voor 0,3 VTE betaald 
als onthaalouder, de overige 0,4 VTE worden betaald vanuit de vzw. Het was een manier om de tewerkstelling 
vanuit de vzw voor een langere periode te kunnen garanderen. 
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Stages 
Stages zijn een uitstekende manier voor een organisatie om enerzijds voeling te houden met nieuwe inzichten 
uit het bredere werkveld en anderzijds om beroep te kunnen doen op een paar helpende handen.  In 2015 
ontvingen we stagiairs uit de richtingen orthopedagogie en sociale readaptiewetenschappen van de UCLL en 
ergotherapie van de PXL.   
In 2015 liepen volgende studenten bij ons stage:  
Orthopedagogie:    Silke, Ine, Chiara 
Sociale readaptatiewetenschappen:  Emilie 
Ergotherapie:     Emmi (uit Finland), Larissa en Maxime 
 
Vrijwilligers 
Ook in 2015 konden we rekenen op de belangeloze inzet van een heleboel mensen op een heel aantal 
terreinen.  Ouders, studenten, Truienaars, familie, enz. gaven het beste van zichzelf om onze egeltjes een 
leuke, liefdevolle en leerrijke tijd te bezorgen. 
Emma, Tinne, Kaat, Larissa, Tine, An, Jorlie, Joke, Pauline, Joke, Kiliana, Marlies, Oxana, Ine, Liesbeth, Nina, 
Chiara, Marie-Rose, Emilie, Emilie, Liliane, Elisa, Anneleen, Diane, Gilbert, Ghislaine en Jean kookten, speelden, 
poetsten, lazen voor, verschoonden, timmerden, tuinierden, snoezelden, knutselden, gaven advies, 
administreerden, … 
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Financieel 
Inkomsten 
De Egeltjes is aangesloten bij Landelijke kinderopvang, een dienst voor onthaalouders. Via dit statuut wordt de 
onkostenvergoeding betaald van de vaste krachten die werken onder het statuut van onthaalouder.  Tot 
november ging het om 2 VTE verdeeld over drie personen.  Vanaf november werd dit 2,3 VTE verdeeld over 
vier mensen.  Naast de bezoldiging van de vaste krachten moeten ook de onkosten voor de dagelijkse werking 
(energieverbruik, maaltijden voor de kinderen, afvalverwerking, …) hiermee betaald worden. 
Daarnaast is er De Egeltjes vzw.  Deze vzw haalde eind 2013 een subsidies binnen voor de uitvoering van het 
twee jaar durende project vernieuwend ver’ouder’en in samenwerking met de stad Sint-Truiden.  In 2015 
konden we rekenen op de tweede schijf van 25 000 euro.  Met deze middelen werd de deeltijdse functie (70%) 
van Annelies bekostigd en de werkingsmiddelen voor het project.  Het project liep af op 31 oktober 2015.    
Door een spaarzaam financieel beleid wisten we voldoende reserve aan te leggen om de kindvrije tijd (0,4 VTE) 
nog een jaar te garanderen.   
Ook bij Hart voor Limburg vroegen we opnieuw steun aan die we op het einde van 2015 toegekend kregen.  In 
2016 zullen we deze middelen (7500 euro) kunnen aanwenden voor de verdere uitbouw van de ouderwerking. 
De regionale adviesraad van CERA keurde een project goed in functie van onze toekomstige uitbreiding. Het 
gaat om 1780 euro. 
Ook de soroptimisten Sint-Truiden zetten 5000 euro aan de kant voor de uitbreiding van De Egeltjes. 
Onze eigen benefietacties (Goe Gezin’d, Laugh for Life en de kerstkaartenverkoop) leverden ons in totaal 2697 
euro op. 
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Uitgaven 
Het overgrote deel van de inkomsten uit de vergoedingen voor de onthaalouders gaat naar de bezoldiging van 
de vaste krachten.  Een klein deel (350 euro in totaal) wordt aan de kant gezet om enerzijds het eten en kleine 
aankopen te financieren (150 euro) en anderzijds de kosten voor energie, water, brandverzekering, internet- en 
telefoonkosten enz. te betalen (200 euro).  De ruimte wordt verder gratis ter beschikking gesteld. 
Ook het budget van de vzw wordt voor het grootste deel besteed aan loonkosten en loonsadministratie (21 373 
euro op een totaal van 28 207 euro).  Daarnaast werd er in 2015 geïnvesteerd in educatief materiaal, materiaal 
en drukwerk voor Klik en Prik en onkosten voor de ouderwerking. Binnen het project vernieuwend ver’ouder’en 
konden we een heel jaar rekenen op de externe expertise van Margot Heylen, verbonden aan de UCLL.  Hieraan 
was een kost verbonden van 1850 euro. 
De loonkosten voor de logistieke medewerker worden bekostigd door het OCMW Sint-Truiden via het systeem 
van artikel 60. 
Voor culturele uitstappen die we deden met de gezinnen konden we rekenen op de tussenkomst van het fonds 
vrijetijdsparticipatie. 
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The next big thing will 
be a lot of small things 

Een paar bedenkingen 
Lang leve de kleinschaligheid 
Schaalvergroting is een tendens in onze hedendaagse samenleving.  Er wordt vaak met gemak van uitgegaan 
dat grotere organisaties efficiënter kunnen werken door een centralisering van verschillende diensten die 
anders versnipperd zouden zijn over vele kleine organisaties. Ook in de welzijnssector leeft die gedachte.  
Daarmee wordt een bedrijfsmodel geënt op de sociale sector. 

Sinds kort waait er echter een nieuwe wind.  Het besef groeit dat efficiëntie niet de 
enige drijvende kracht mag zijn die organisaties stuurt.  Betrokkenheid, nabijheid, 
echtheid komen meer op de voorgrond.  We kunnen dat waarnemen in een nieuwe 
stroom van kleinschalige initiatieven waarbij mensen vanuit hun eigen kunnen en 
kennen het heft zelf in eigen handen nemen binnen hun lokale gemeenschap. Het 
reflecteert een zoektocht naar verbondenheid en zelfverwezenlijking.  De passie 

die daarbij naar bovenkomt boekt vaak sterke resultaten.  Er kan vrij gezocht worden naar de beste plek voor 
iedereen in de organisatie, niet gehinderd door procedures of hiërarchie.  Dat stimuleert dan weer de innovatie.  
Om het met een boutade te zeggen; ‘the next big thing will be a lot of small things’. 
De Egeltjes is zo’n ‘small thing’.  De gedrevenheid van het team, de nabijheid tussen ouders en vaste krachten, 
het verregaande maatwerk, de innovatieve kracht en de huiselijke sfeer zijn allemaal veel gemakkelijker te 
realiseren in onze kleinschalige setting.  De uitbreiding die we willen realiseren zal dan ook zeer omzichtig 
worden aangepakt en heeft een strikte limiet; twee leefgroepen. 
We roepen beleidsmakers, subsidieverstrekkers enz. dan ook op tot geloof in die kleinschaligheid. Blijf erin 
investeren! 
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Kindvrije tijd voor meer kwaliteit 
Na het lezen van dit jaarverslag mag het duidelijk zijn dat De Egeltjes niet louter kinderopvang biedt.  Het is de 
basiswerking waar een ruim en divers aanbod op wordt geënt.  Om dit aanbod te kunnen garanderen, maar ook 
om de kwaliteit van de werking te bewaken is voldoende kindvrije tijd van fundamenteel belang.  Het is een 
gedachte die ten volle onderschreven wordt door het academisch werk rond kwaliteitsvolle ECEC-voorzieningen. 
Bij De Egeltjes gebruiken we onze kindvrije tijd voor: gesprekken met ouders, uitwerken van de Ziko-vo, 
voorbereiden van de themawerking, supervisies en teamvergaderingen, stagebegeleidingen, vorming, overleg 
rond individuele dossiers, overleg rond beleid en samenwerking, organiseren van activiteiten, uitbouwen van de 
vrijwilligerswerking, uitschrijven van subsidiedossiers, voorstellen van de werking op diverse fora, administratie 
van aanwezigheden, administratief werk in functie van de vzw, … 
Met slechts 0,4 VTE betaalde kindvrije tijd via tijdelijke projectsubsidies kunnen we stellen dat heel wat van dit 
werk draait op de vrijwillige inzet van de vaste krachten en vrijwilligers en heel wat puzzelwerk en flexibiliteit.  
Dit is uiteraard een grote meerwaarde, maar brengt ook heel wat onzekerheid met zich mee. We blijven dan 
ook hopen op een degelijke structurele financiering om die kindvrije tijd mee te bekostigen. 
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De steile trap van de subsidies 
In april 2014 trad het nieuwe decreet aangaande de opvang van baby’s en peuters in werking.  Het decreet wil 
de toegankelijkheid van de kinderopvang vergroten, installeert het recht op kinderopvang en verhoogt duidelijk 
de prioriteit van de pedagogische en sociale functie. 
Het decreet bracht ook een nieuw subsidiesysteem met zich mee dat tot doel heeft de versnippering van de 
sector tegen te gaan.  Men spreekt van drie soorten opvang; de gezinsopvang, de groepsopvang en de opvang 
aan huis. Daarnaast zijn er drie cumulatieve subsidietrappen.  De eerste trap is een basissubsidie per plaats 
voor alle vergunde kinderopvang.  Op de tweede trap bevindt zich de subsidie inkomenstarief.  Die maakt het 
mogelijk dat ouders voor de opvang betalen volgens hun inkomen.  De opvang krijgt het verschil bijgepast door 
Kind en Gezin.  De derde trap is voorzien voor opvanginitiatieven die specifieke opdrachten opnemen ten 
aanzien van kansengroepen. 
De logica dicteert dat De Egeltjes gesubsidieerd zou worden als groepsopvang (vanwege de grootte) op de 
derde subsidietrap (vanwege het ruime aanbod en de toegankelijkheid).  De realiteit is echter anders.  De 
Egeltjes wordt erkend als groepsopvang (met alle verplichtingen die daarbij horen) maar wordt gesubsidieerd 
als gezinsopvang (via het statuut van onthaalouders).  Zolang we in dat stelsel blijven maken we nooit 
rechtstreeks aanspraak op de subsidies op de verschillende trappen.  Het is immers Landelijke Kinderopvang 
die de organisator is van de opvang. 
Dit maakt dat we tot drie maal minder inkomsten hebben dan andere initiatieven die zich dezelfde opdracht 
aanmeten. 
We roepen beleidsmakers en verantwoordelijken op alle niveaus dan ook op om creatief op zoek te gaan naar 
oplossingen om deze scheeftrekking weer recht te zetten. 
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Een blik vooruit 
Een jaarverslag kijkt achterom om beter de weg te zien die voor ons ligt.  Op volgende zaken willen we het 
komende jaar inzetten. 
Een groter nestje voor meer egeltjes 
De nood is groter dan ons aanbod.  Dat is de voornaamste reden voor De Egeltjes om uit te breiden.  Dat willen 
we doordacht doen en niet zonder onze kleinschaligheid te verliezen.  Een tweede leefgroep, dus, niet meer. 
Uitbreiden kan binnen Landelijke Kinderopvang tot 18 plaatsen.  Met het nieuwe decreet viel immers de regel 
weg dat maximum twee onthaalouders mochten samenwerken op één locatie.  
Maar zo’n uitbreiding vereist een andere infrastructuur.  Daartoe maakten we reeds duidelijke keuzes; 

 We blijven in de buurt Sint-Pieter om maximaal ons doelpubliek te blijven aanspreken. 
 We behouden de meerwaarde van een inwonend gezin 

In 2015 verkenden we al uitgebreid een aantal pistes. Stilaan kristalliseert die verkenningsronde zich in een 
concreet project.  Daar willen we in 2016 werk van maken. 
De Egeltjes naar buiten 
Elke dag komen we mensen tegen die aangenaam verrast zijn als ze horen dat een initiatief als De Egeltjes 
bestaat in Sint-Truiden.  Het aangename willen we houden, de verrassing mag eraf.  We willen De Egeltjes 
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meer op de kaart zetten in Sint-Truiden, binnen de sector en in de samenleving.  Een betere bekendheid kan 
immers leiden tot een groter draagvlak, meer vrijwilligers, een maatschappelijk forum, meer fondsen, … 
De website en de activering van de facebookpagina waren eerste stappen.  In 2016 schakelen we een 
versnelling hoger met onze communicatie.  Een nieuw logo is het begin … 
Vrijwilligerswerking 
‘Vrijwilligers worden niet betaald omdat ze onbetaalbaar zijn’.  Dat geldt ook voor De Egeltjes.  Vrijwilligers 
geven een enorme kracht en meerwaarde aan de werking.  Dat willen we bestendigen en verstevigen.  De 
Egeltjes heeft al heel wat mensen rond zich verzameld die op allerhande manieren een handje toesteken.  Een 
gemeenschappelijk kader ontbreekt echter nog.  
In 2016 willen we een vrijwilligerswerking creëren met mensen die elkaar kennen en zelf initiatieven kunnen en 
durven nemen op allerlei fronten.  Dat gaat van het uitwerken van activiteiten voor de kinderen over het 
organiseren van een benefietactie tot het aanleggen van de tuin. 
Goe Gezin’d  
Ook in 2016 zijn we Goe Gezin’d en dat vieren we op 20 augustus. We bouwen voort op de geweldige ervaring 
van de eerste keer om de tweede editie nog beter te maken.  We nemen wat meer tijd om te plannen, dus mag 
het festival zelf ook wat langer duren; van 14u tot 20u.  We zetten meteen ook stevig in op duurzaamheid. 
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