
IS EEN WEKELIJKS SPEL- EN ONTMOETINGSMOMENT IN  ZES GENKSE WIJKEN. 
(GROOT)OUDERS KUNNEN ER SAMEN MET HUN (KLEIN)KINDEREN TUSSEN 0 EN 3 JAAR 
OUD TERECHT OM TE SPELEN, ERVARINGEN UIT TE WISSELEN, EVEN OP ADEM TE 
KOMEN, TE BABBELEN MET ANDERE OUDERS, ...

Vastgestelde opbrengst?  
 
Wetenschappelijk onderzoek : hoger welbevinden en betrokkenheid
kleuters . Weldra vragen we t opnieuw aan kleuterleidsters, ouders en
bekijken de opkomstcijfers 
Met de steun van Stads-en OCMW Bestuur Genk, Kind en Gezin, Koning  
 
Boudewijnstichting en de Nationale Loterij 

  
- Voorbereiding op de kleuterschool en hogere ouderbetrokkenheid. 
 
- Beter zicht op taalontwikkeling, maar ook de algemene ontwikkeling (motorisch,
cognitief, socio-emotioneel). 
 
- Stimulering in de ouder-kind spelinteractie , van de responsiviteit van ouders. 
 
- Kinderen leren afstand van mama en de omgeving durven gaan vertrekken. 
 
- Individuele opvoedingsondersteuning  van ouders. 
 
- Versterking van het individueel netwerk van ouders en vergroting van 
ontmoetingskansen. 

SPEEL'WIJ

Waarom nemen zij deel en blijven ze deelnemen? 
 Ik vind hier sociaal contact, door deze groep heb ik vriendschap gesloten met 
sommige vrouwen en zijn we ook privé samen dingen gaan doen en afspreken bij 
elkaar thuis. Ik help soms ook mama’s om ergens te geraken doordat ik vriendschap 
met ze heb gesloten tijdens Speel’Wij.

 Ik ga terug zwanger worden om terug te kunnen komen!  Het is hier heel fijn 

en leerrijk: we tellen af tot we terug kunnen komen! Omdat ik jou van de 

Opvoedingswinkel  wil terugzien, anders zie ik jou niet meer.

Ik vind t belangrijk dat de kinderen hier leren met elkaar omgaan, ze 
worden voorbereid op het naar school gaan :  speelgoed delen, 
gezamenlijk fruitmoment zoals op school .

 Aan andere mama’s zou ik vertellen dat dit een plaats waar je veel 
kan leren, ga er zeker naar toe.  Het is goed voor je kind. Het helpt 
jou en je kind Er zijn andere moeders waarmee je kan uitwisselen.

Waarom willen wij het realiseren ? 


