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‘Jonge kinderen, grote uitdagingen’: studievoormiddag in het OCMW van
Sint-Agatha-Berchem op 25 november 2016
De bijeenkomst ‘Jonge kinderen, grote uitdagingen’, die nu vrijdag wordt
georganiseerd, is gebaseerd op de wil van het OCMW en de lokale actoren van het jonge
kind om synergieën te ontwikkelen die de rechten van het kind op het vlak van
gezondheid, welzijn en sociaal leven bevorderen. De studievoormiddag concentreert
zich rond de sleutelvragen: Kinderarmoede in Sint-Agatha-Berchem: Welke
vaststellingen? Welke antwoorden?
Ter voorbereiding van deze voormiddag en met de steun van Jean-François Culot, voorzitter van het
OCMW, werd binnen de sociale en culturele Coördinatie van Sint-Agatha-Berchem, COORDI 1082,
een werkgroep opgericht. Deze werkgroep stelt zich tot doel de thema’s met betrekking tot het gezin te
bespreken en een dag gewijd aan kinderarmoede te organiseren.
Deze ontmoeting rond kinderarmoede zal een honderdtal lokale actoren uit de sector van het jonge
kind samenbrengen en zal het voor de deelnemers mogelijk maken hun ervaringen te bundelen met
het oog op een betere coördinatie van de dienstverlening. Het aantal deelnemers weerspiegelt alvast de
populariteit van dit initiatief.
De presentatie van de evolutie van enkele indicatoren die verbonden zijn aan het jonge kind en aan de
armoede in Sint-Agatha-Berchem, gehouden door het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van
Brussel-Hoofdstad, zal het vertrekpunt vormen van de studiesessie. Vervolgens zullen meerdere lokale
actoren de geformuleerde vaststellingen uiteenzetten vertrekkende vanuit een praktische case. Elke
actor zal de oplossingen die hij kan aanreiken en de belemmeringen waarmee hij op het terrein wordt
geconfronteerd, toelichten. Tot slot zullen het Huis der gezinnen in Anderlecht en het ‘Réseau des
Initiatives Enfants-Parents-Professionnels’ (RIEPP), hun ervaring delen om geïnspireerd op zoek te
gaan naar mogelijke antwoorden op de naar voor gekomen vaststellingen.
De voormiddag zal worden afgesloten met de inhuldiging van de gezinsondersteunende ruimte van het
OCMW die ONE-raadplegingen en de vzw Passages omvat (‘Groen onthaalhuis’ voor ouders en
kinderen). De ceremonie zal plaatsvinden in aanwezigheid van Joël Riguelle, burgemeester van SintAgatha-Berchem en Céline Fremault, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De journalisten worden uitgenodigd om dit evenement mee te volgen. Als bijlage bij dit
persbericht vindt u het gedetailleerde programma.
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