
Sociaal Huis
Burchtstraat 46

9400 Ninove
054 50 50 50

huisvanhetkind@ninove.be

www.sociaalhuisninove.be/huis-van-het-kind
www.facebook.com/huisvanhetkindninove



Waarvoor kunnen gezinnen bij Huis van het Kind terecht?

Infopunt: 
ma 9 – 12 uur, wo 10 – 16 uur (op afspraak), do 16 – 19 uur (op afspraak)

Tessa Sonck        054 50 50 50



Brugfiguur – Harouna Diop

Schoolopbouwwerker –

Silvie Decat

054 50 50 50; 0477 98 15 45

huisvanhetkind@ninove.be

www.sociaalhuisninove.be/huis-van-het-kind

• Info over hobby’s en vrije tijd
• Info over vakantieopvang en 

activiteiten voor kinderen
• UiTPAS, info over aanvraag van 

kansentarief
• Info over financiële hulp
• Info over Nederlands leren
• Info over de werking van de 

school

mailto:huisvanhetkind@sociaalhuisninove.be
http://www.sociaalhuisninove.be/huis-van-het-kind


Hier kan je terecht voor:
• GRATIS uitlenen van speelgoed
• Ruilen van kledij voor kinderen tot 6 jaar, 

babyuitzet, zwangerschapskleding
• Opvoedingsondersteuning en infopunt:

Saskia Melis 

Open: woensdag 10 uur – 16 uur
donderdag 16 uur – 19 uur

Bevrijdingslaan 9 – Ninove
054 50 50 50 0474 49 00 23

Speelotheek - Ruilhuis



Brabbelbabbels
Voor zwangeren of ouders met kinderen.
Gratis, inschrijven niet nodig.

We praten over de opvoeding van onze kinderen.

Elke donderdag voormiddag van 9 uur – 11.30 uur 
(niet in de  schoolvakanties)

‘t Kadeeken: Parklaan 13 A - Ninove.

054 50 50 50 0474 49 00 23
huisvanhetkind@ninove.be
www.sociaalhuisninove.be/brabbelbabbels

mailto:huisvanhetkind@ninove.be
http://www.sociaalhuisninove.be/brabbelbabbels


De Katrol

Studie- en gezinsondersteuning aan huis.
- Vrijwillig en gratis
- Door een student aan huis
- Voor kinderen uit de 3e kleuterklas of het lager onderwijs
- Voor ouders en opvoedingsverantwoordelijken die zich soms onzeker 

voelen bij dingen die met school of opvoeding te maken hebben
- Twee keer per week, minstens 16 bezoeken
- Neem contact op met Jennifer Van der borght: 

054 50 55 47, 0476 62 12 45



Ondersteuning aan huis door een opgeleide vrijwilliger op maat en tempo van het gezin.

Kan jouw gezin ondersteuning gebruiken of wil jij een gezin ondersteunen?

Home-Start Vlaanderen
gezinsondersteuning aan huis

Katrijn Devroede
0496 15 28 90
Ninove@domo.be
www.homestartvlaanderen.com

http://www.homestartvlaanderen.com/

