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Opening kinderdagverblijf Babilou in Sint-Joost-ten-Node
Grootste nieuwe kinderdagverblijf sinds 5 jaar in Brussel
VGC-collegelid voor Gezin Bianca Debaets opent woensdagavond officieel het kinderdagverblijf
Babilou in de Liefdadigheidsstraat in Sint-Joost-ten-Node. Het kinderdagverblijf heeft een capaciteit
van 72 kindplaatsen en is daarmee de grootste nieuwe Nederlandstalige inkomensgerelateerde
crèche die de afgelopen 5 jaar in Brussel de deuren opende.
Samen met de opening van twee andere crèches in de gemeente zorgt kinderdagverblijf Babilou ervoor
dat het aantal kindplaatsen in Sint-Joost-ten-Node vervijfvoudigt: van 30 kindplaatsen naar 163
kindplaatsen. De dekkingsgraad stijgt in dezelfde orde: van 7,3% naar 45%.
De nieuwe kindplaatsen zijn naar goede gewoonte plaatsen aan inkomenstarief. In dat systeem
financiert de overheid het kinderdagverblijf. De ouders betalen een bijdrage op basis van hun inkomen.
Op die manier blijven plaatsen in de Nederlandstalige kinderopvang betaalbaar.
De opening van nieuwe crèches is ook goed nieuws voor de tewerkstelling. Zo zorgt het nieuwe
kinderdagverblijf Babilou voor 13 arbeidsplaatsen. Door de talrijke uitbreidingen en nieuwe openingen
zoekt de Brusselse sector van de kinderopvang bijkomend personeel. Op de website
www.werkenvoorketjes.brussels zijn de vacatures centraal te raadplegen.
Tijdens deze legislatuur werden onder impuls van VGC-Collegelid Bianca Debaets bijna 1.000 extra
kindplaatsen aan inkomenstarief gecreëerd in Brussel. Dat is een recordstijging.
“We blijven voluit inzetten op de groei van de kinderdagverblijven. Onze Nederlandstalige crèches
bieden kwaliteit en zijn betaalbaar. Het is onze taak om de Brusselse gezinnen zo goed mogelijk te
ondersteunen. Zonder kinderopvang zouden vele ouders niet weten wat gedaan. Ik ben fier dat we in
goede samenwerking tussen de VGC en De Vlaamse Gemeenschap voor een goede levensstart van onze
kinderen kunnen zorgen”, aldus VGC collegelid bevoegd voor gezin Bianca Debaets.

Ouders die hun kindje willen inschrijven in de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel kunnen terecht bij het Lokaal Loket
Kinderopvang op www.kinderopvanginbrussel.be Het Lokaal Loket Kinderopvang maakt inschrijven eenvoudiger. Eén keer
centraal en online inschrijven volstaat. Daardoor zal de verdeling van de beschikbare plaatsen vlotter en transparanter
verlopen.
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