Het Huis van het Kind Schoten werkt ook
samen met:
Gezinsbond

De Gezinsbond organiseert diverse activiteiten om de solidariteit tussen gezinnen te bevorderen.
Wim Goedemé (03 658 89 99)
wimgoedeme@hotmail.com
www.gezinsbondschoten.be

Landelijke Thuiszorg

Deskundige kraamverzorgenden komen aan huis om te helpen bij de ondersteuning van het gezin na de zwangerschap.
0800 112 05
kraamzorgantwerpen@ons.be
www.landelijkethuiszorg.be
Ma tot vrij: 9u00 - 17u00

Familiehulp

Mama Café

Voor (aanstaande) moeders die borstvoeding (willen) geven.
Elke, zelfstandige vroedvrouw (0498 08 94 30)
Katrien (0495 71 21 73)
2e en 4e woe: 8u30 tot 11u30
Gelmelenstraat 127, 2900 Schoten
www.facebook.com/mamacafeschoten/

CKG Koraal - Horst

Het centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning biedt
gratis gezinsbegeleiding aan huis met eventuele dag- en
nachtopvang voor gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar.
03 658 51 72
ckg.horst@koraal.be
www.koraal.be
Elke dag geopend

Sarah Geeft

Thuisondersteunende dienst zoals kraamzorg, gezinszorg,
huishoudhulp,...
014 28 32 20
herentals@familiehulp.be
www.familiehulp.be
Ma tot vrij: 8u00 - 17u00

‘Sarah Geeft’ is een ruilwinkel die spullen inzamelt voor
kinderen van 0 tot 6 jaar om ze daarna via een ruilsysteem
te schenken aan andere kinderen.
www.sarahgeeft.com
Voor openingsuren & acties:
www.facebook.com/SarahGeeft/
Filip Bourletstraat 34, 2900 Schoten

Jeugddienst

TEJO

De jeugddienst organiseert vrijetijdsactiviteiten, vormingen
rond opvoeding, zorgt voor onderhoud van speelterreinen
en voert een uitgestippeld jeugdbeleid.
03 685 19 18
jeugddienst@schoten.be
Ma tot vrij: 9u00 - 12u30
Woe: 13u30 - 15u30
Do: 16u00 - 19u00

WELKOM
IN ONS HUIS

TEJO biedt laagdrempelige en therapeutische ondersteuning
aan jongeren tussen 10 en 20 jaar: kortdurend, onmiddellijk,
anoniem en gratis.
03 664 52 23 of 0476 75 18 23
Do: 16u00 - 20u00
Za: 9u00 - 13u00
(met of zonder afspraak, ook tijdens schoolvakanties)
info.schoten@tejo.be
Churchilllaan 118, 2900 Schoten

ALGEMENE CONTACTGEGEVENS
Huis van het Kind
Curielaan 1
2900 Schoten
0499 92 62 36
Ma tot do: 9u00 - 12u00
huisvanhetkind@schoten.be

Onthaal
Ma tot do:
9u00 - 12u00
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In het Huis van het Kind vind je volgende partners terug:

Info
Het Huis van het Kind brengt organisaties samen die
werken rond opvoedingsondersteuning en preventieve
gezinsondersteuning.
Sommige van deze organisaties werden samen gebracht
onder 1 dak in de Curielaan in Schoten. Andere partners
blijven zich op hun eigen locatie inzetten voor kinderen en
hun gezinnen.
Om samen een zo volledig mogelijk
aanbod te voorzien ter ondersteuning van (aanstaande) gezinnen, trekken de partners van
het Huis van het Kind samen
aan de kar.
Bij het onthaal kan je terecht
met al je vragen over kinderen
of opvoeden, onze partners, het
groeipakket en het Lokaal
Loket Kinderopvang.

Consultatiebureau voor het jonge kind

Agentschap Integratie en Inburgering

KIOS

Inburgering
Ben je een nieuwkomer, of woon je al iets langer in België
maar ben je hier niet geboren? Dan kan je bij ons een programma volgen. Dat bestaat uit:
-lessen Nederlands;
-een cursus over wonen & werken in België in je eigen taal
of in een andere taal die je begrijpt;
-begeleiding en informatie over het zoeken naar werk of
een opleiding en vrijetijdsbezigheden.
Het programma is gratis. We houden rekening met je werken gezinssituatie.

WIJK-WERKEN

Nederlands leren
Ben je ouder dan 15 jaar en zoek je naar een cursus Nederlands als tweede taal (NT2) of wil je Nederlands oefenen?
Het Agentschap oriënteert je naar de cursus die het beste
bij jou past en geeft je alle informatie over Nederlands oefenen. Je kan hier ook terecht om je kennis van het Nederlands te testen.

Op het consultatiebureau kan je terecht voor een individueel, preventief medisch consult en psychosociale en
pedagogische opvolging voor kinderen van 0 tot 3 jaar.
Kind & Gezin wil actief bijdragen tot het welzijn van jonge
kinderen en hun gezinnen.
Kind en Gezin-Lijn: 078 15 01 00
www.kindengezin.be
Do: 9u00 - 11u00 (vrije permanentie)
Op afspraak:
Di: 9u00 - 11u30 en 13u00 - 15u30
Woe: 9u30 - 11u30
2e, 4e en 5e do: 17u30 - 19u30

Het doel van KIOS vzw is naschoolse opvang aan te bieden
in de verschillende basisscholen van Schoten.
Leen Van den Bergh (03 680 27 76)
kios@schoten.be
Ma - vrij: 9u00 tot 12u00

Het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap werkt nauw
samen met KIOS vzw. Het laat langdurig werklozen toe om
activiteiten uit te oefenen met een occasioneel karakter.
Ester van Gink (03 680 27 73)
wijkwerkenschoten@selab.be
Ma & do: 9u00 - 12u00

Opvoedingspunt Schoten

Hier kan je terecht voor al je vragen over kinderen van 0
tot 24 jaar. Dit gebeurt per e-mail, telefonisch of op afspraak via een gesprek. De dienstverlening van het opvoedingspunt is gratis, anoniem en vrijblijvend.
Inke Dierinck (Voormiddag: 03 270 06 70 of 0491 34 57 99)
opvoeding@schoten.be
www.opvoedingswinkelbrasschaat.be

Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert inburgeringsprogramma’s en geeft informatie over het leren
en oefenen van de Nederlandse taal.

Je kan gewoon langskomen tijdens de openingsuren of een
afspraak maken.
Algemeen nummer: 015 28 18 59
schoten@integratie-inburgering.be
www.integratie-inburgering.be
Di: 13u30 - 16u00

