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KINDERDAGVERBLIJF STEKELBEES
verwelkomt de eerste kindjes
Opening op 5 september 2011
Op maandag 5 september opende het nieuwe Kinderdagverblijf
Stekelbees in Beigem haar deuren. 14 kindjes tot 2,5 jaar en hun
ouders keken vol verwachting uit naar dit moment. Drie ervaren
kinderbegeleidsters zorgen voor een warme en kwaliteitsvolle opvang.
Het kinderdagverblijf is gehuisvest in de oude pastorie van Beigem, die
verbouwd is tot een aangename ruimte voor kleine kinderen. De
gemeente Grimbergen heeft de uitvoering van de verbouwingswerken
gecoördineerd.
OCMW Grimbergen, gemeente Grimbergen en de vzw Landelijke
Kinderopvang slaan de handen in elkaar
Het OCMW Grimbergen, de gemeente Grimbergen en de vzw Landelijke
Kinderopvang zijn al een paar jaar druk bezig met de voorbereiding van
de opening van dit kinderdagverblijf. “De nood aan betaalbare
kinderopvang in Grimbergen is groot. Als moeder van drie kinderen
weet ik hoe belangrijk het is om goede dagopvang voor je kind te
vinden. Het OCMW heeft dan ook samen met de gemeente, veel
inspanningen gedaan om extra opvangplaatsen in Grimbergen te
realiseren.”, zegt OCMW-voorzitter Trui Olbrechts. “Als organiserend
bestuur van een dienst voor onthaalouders met 119 erkende plaatsen,
heeft het OCMW Grimbergen heel wat expertise op het gebied van
kinderopvang. Het OCMW is dan ook nauw betrokken geweest bij zaken
als het opnamebeleid, het pedagogisch beleid, enz.”
Kwaliteitsvolle kinderopvang
“Niet alleen meer opvangplaatsen creëren is belangrijk. Wij willen ook
garanties kunnen bieden naar de betaalbaarheid en de kwaliteit van de
opvang toe.”, aldus voorzitter Trui Olbrechts. “Tenslotte gaat het om
kindjes die opgevangen worden, en wij willen elke ouder de best
mogelijke opvang aanbieden”.
De keuze voor de vzw Landelijke Kinderopvang als partner, is dan ook
een bewuste keuze geweest. Deze vzw is een gevestigde waarde in het
kinderopvang landschap. In tal van gemeentes is de vzw Landelijke
kinderopvang de partner voor het organiseren van opvangplaatsen.
“Landelijke Kinderopvang investeert in de kwaliteit door voortdurende
scholing en permanente begeleiding van de medewerkers.”,
verduidelijkt Trui Olbrechts, “ Ook de individuele aandacht voor elk kind
is een absolute prioriteit.”
“Wij zijn dan ook zeer blij met deze 14 nieuwe kwalitatieve
kinderopvangplaatsen.” , stelt een tevreden Trui Olbrechts.
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Een stap in de goede richting
“Ondanks de opening van het Kinderdagverblijf Stekelbees blijft de
behoefte bestaan aan nog meer kinderopvangplaatsen in Grimbergen.
Het OCMW en de gemeente blijven zich ook in de toekomst inzetten
voor extra opvangplaatsen.
De opening van het kinderdagverblijf
Stekelbees is alvast een stap in de goede richting.”, zegt Trui
Olbrechts.
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