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“De Vlindervis” is de nieuwe ontmoetingsruimte van Pleegzorg en CLB.
Deze gezellige bezoekersruimte werd gecreëerd in
het Gezondheidscentrum Meetjesland.
Gezinsleden kunnen er onder begeleiding, in een huiselijke sfeer, elkaar
(opnieuw) ontmoeten.
Zij worden er gestimuleerd om op een positieve manier met elkaar om te gaan en
waar mogelijk de krachten in hun gezin
aan te spreken.
De officiële opening gaat gepaard met een opendeurmoment en een formeel
moment.

28 februari 2019 – Officiële opening
Opendeurmoment
Onthaal met koffie en gebak vanaf 13u30
Informatiesessies om 14u00 – 14u45 – 15u30 (programma zie verder)
De Schatkamer is doorlopend geopend
Formele opening
Start om 16u30 o.l.v. Koen Dewulf, stand-up comedian
Gastspreker Luc De Droogh, over sociale innovatie en sociaal
ondernemerschap
Inschrijven via
https://goo.gl/forms/wVEDVLkSyPyQweUg2

De Schatkamer is doorlopend open met haar expertisekoffers.
Tijdens de infosessies maakt u kennis met het nieuwe en innovatieve
aanbod van ondernemende hulpverleningsorganisaties uit de regio. Alle
sessies vinden 3 keer plaats. U kan dus kiezen voor 1, 2 of 3 infosessies.
Wie zijn ze, wat doen ze en wat drijft hen ?

1.

Positieve Heroriëntering

2.

RADAR

3.

Dagbehandeling Kinderen - en Jeugdpsychiatrie (AZ Alma)

is het nieuwe hulpaanbod van Vrij CLB Meetjesland als “kersverse” voorziening
Jongerenwelzijn.
De begeleider ondersteunt en moedigt gezinsleden aan om elk op hun manier een
deel(tje) tot de oplossing bij te dragen: de verandering ligt immers in de handen van
het gezin zelf. Het CLB werkt voor deze vorm van gezinsbegeleiding samen met
Columbus - Team Gent.
Benieuwd hoe Positieve Heroriëntering niet de richting van de wind kan veranderen,
maar wel de richting van jouw zeilen ?

is het Oost-Vlaamse netwerk van organisaties die bijdragen aan de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context.
Samen hebben ze drie programma’s opgestart: “Crisis”, “Care” en “Crosslink”. Er werd
tevens voorzien in een overkoepelende functie "Trajectcoördinatie".
Wie zijn ze, wat kunnen ze voor jou doen en wat drijft hen ?

is bedoeld voor kinderen en jongeren van 10 tot en met 17 jaar die vastlopen in hun
ontwikkeling. Wat is het therapeutisch aanbod en waarom heeft ook de school hier een
belangrijke rol in ?

4.

Sinds 1 januari is het team van Kind en Gezin Meetjesland omgevormd naar
een lokaal zelforganiserend team. Het team is gegroeid in het aantal medewerkers.
Bovendien telt het team nu ook enkele experten om ouders nog vlotter en
laagdrempeliger bij te staan in de boeiende reis van het ouderschap. Benieuwd wat
hun luisterend oor en andere dienstverlening te bieden heeft en wat hen nu zo
“anders” drijft?

5.
Pleegzorg Oost-Vlaanderen
gebruikt De Vlindervis als “bezoekruimte” waar het contact tussen ouders en kind kan
onderhouden worden, kan groeien of kan hersteld worden.
Hoe werkt dat en wat komt daar allemaal bij kijken ?
6.
De Landelijke Kinderopvang (LKO)
centraliseerde zijn diensten voor onthaalmoeders (en -vaders!) voor
regio Meetjesland in het Gezondheidscentrum. Wie zijn de teammedewerkers, wat
kunnen ze voor jou doen en wat drijft hen ?
7.
RTJ De Tafels is het samenwerkingsverband van meer dat 30 hulpverleningsorganisaties in regio Deinze-Meetjesland. Samen kunnen ze binnen de maand extra
rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp activeren wanneer het reguliere hulpaanbod niet
volstaat en zo op jaarbasis minstens 200 gezinnen helpen. Wie zijn ze, wat kunnen ze
voor jou doen en wat drijft hen ?

Programma formeel gedeelte 28 februari ’19
Om 16u30 start het formele gedeelte onder leiding van Koen Dewulf.
Hij is een Eeklonaar met het hart op de tong, een stand-up comedian die het leven
(en de hulpverlening?) serieus neemt.
Luc De Droogh is docent en expert verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk van Hogeschool Gent.
Hij geeft ons een korte lezing over sociale innovatie en sociaal ondernemerschap.
De verantwoordelijken van Pleegzorg Oost-Vlaanderen, Vrij CLB Meetjesland
en Gezondheidscentrum, duiden kort wie ze zijn, wat ze doen en wat hen drijft tot
initiatieven als De Vlindervis en RTJ De Tafels.
Feestelijke receptie met kans tot netwerken.

Inschrijvingen
Doelgroep: verantwoordelijken en trekkers uit
- het onderwijs-, uit het gezondheids- en het jeugdwelzijnslandschap ;
- de huizen van het kind.
Ten laatste 21 februari ’19 via de link:
https://goo.gl/forms/wVEDVLkSyPyQweUg2 .
Plaats:
Gezondheidscentrum Meetjesland, Visstraat 14 te Eeklo.
NMBS en De Lijn: station en haltes om de hoek.
Parkeren in Eeklo:
in de Blauwe zones van de Visstraat, Oostveldstraat en de Zuidmoerstraat kan je 3u parkeren.
Op de stationsparking en de parking van Sportpark Eeklo (op wandelafstand), kan je gratis en
onbeperkt parkeren.
Zonder de steun van onze sponsors was de inrichting en de feestelijke opening van De Vlindervis niet mogelijk.
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