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Lancering Huis van het Kind
Vlaamse Gemeenschapscommissie installeert dit jaar nog eerste Huizen
van het Kind in Brussel
Het Huis van het Kind is een Brusselbreed samenwerkingsverband van Nederlandstalige
organisaties actief in het werkveld Gezin. De Huizen van het Kind zullen mee de strijd tegen
kinderarmoede aangaan. Door betere samenwerking tussen de deelnemende organisaties krijgen
alle gezinnen een betere toegang tot diensten op het vlak van gezondheid, sociale steun en
opvoeding. VGC-collegelid Bianca Debaets voorziet in 2016 260.000 euro aan investeringen rond
opvoedingsondersteuning in Brussel.
“Brussel is een zorgzame stad met een uitgebreid aanbod aan gezinsondersteunende initiatieven.
Denk maar aan onze kinderopvang, Baboes speelplekken voor baby’s en peuters of de initiatieven
voor buitenschoolse opvang”, vertelt VGC-collegelid Bianca Debaets. “Met de Huizen van het Kind
willen we ons rijke aanbod nog beter toegankelijk maken. Ik denk daarbij in de eerste plaats aan
kwetsbare gezinnen. Zij hebben het meeste behoefte aan ondersteuning, maar vinden niet altijd de
juiste toegangsweg. De Huizen van het Kind gaan daarbij een cruciale rol vervullen. We laten geen
enkel Brussels gezin in de kou staan”.
Het Huis van het Kind Brussel is een samenwerkingsverband tussen diverse Nederlandstalige
organisaties in het werkveld gezin. Het gaat bijvoorbeeld om alle Nederlandstalige
consultatiebureaus in Brussel, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, Kind & Gezin, de
ontmoetingsplaatsen van Baboes, de Opvoedingswinkel, …
De komende maanden en jaren zullen 5 Huizen van het Kind opgestart worden in Brussel.
Brussel kent een jongere bevolking dan de andere gewesten. Verwacht wordt dat het aantal jonge
kinderen nog fors zal stijgen tegen 2020. Verhoudingsgewijs veel meer kinderen dan in de rest van
het land groeien op in een eenoudergezin (Brussel: 28%, Vlaanderen: 18%). Daarbij leeft één op de
vier kinderen in een kansarm gezin. Dat is dubbel zoveel dan in Vlaanderen (11,4%). Dat alles maakt
dat de nood aan opvoedingsondersteuning in Brussel erg groot is.
In totaal investeert de VGC dit jaar 260.000 euro in opvoedingsondersteunende initiatieven. Zo
krijgen de Baboes ontmoetingsplaatsen voor baby’s en peuters meer middelen. Brussel telt nu 4
Baboes ontmoetingsplaatsen (Laken, Schaarbeek, Sint-Gillis en Brussel-vijfhoek).
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