
D R U I V E N S T R E E K

Meegroeien
in 

opvoeden!

NETWERK VOOR
GEZINS– EN OPVOEDINGSONDERSTEUNING 

IN DE REGIO OVERIJSE EN HOEILAART

CONTACTEER ONS 

CONTACTPUNT OVERIJSE

De Vuurmolen -  Sociaal Loket 

Begijnhofplein

3090 Overijse

tel: 02 305 18 83

CONTACTPUNT HOEILAART

Sociaal Huis

Jan van Ruusbroecpark

1560 Hoeilaart

tel: 02 658 28 68 

ALGEMEEN

www.huisvanhetkinddruivenstreek.be

E-mail: info@huisvanhetkinddruivenstreek.be 

GEMEENTE

OVERIJSE

OCMW HOEILAART

ONZE PARTNERS

Welzijnszorg
en Onthaal

Met steun van 



WELKOM! 

Het Huis van het Kind

Druivenstreek is erkend

en gesubsidieerd door Kind en Gezin

vanaf 01/01/2015.

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband

van de lokale besturen van Overijse en 

Hoeilaart heeft van bij de start partners die

mee hun schouders zetten onder dit project: 

Kind en Gezin, Kind en Preventie vzw, GC de

Bosuil, Voedselhulp Overijse en Welzijnszorg

en Onthaal Overijse. 

Samen willen we werk maken van onze missie.

HOE? 

Door bestaande initiatieven en diensten die 

werken voor en met kinderen en jongeren én hun

‘opvoeders’ laagdrempelig in de kijker te zetten.

Door te werken op maat van elk kind, elke

jongere, elkeen die op zoek is naar info en 

ondersteuning.

Samenwerken, coördineren, overlapping

voorkomen,… het netwerk van de 3 pijlers

versterken en afstemmen is onze uitdaging. 

ONZE OPDRACHTEN:

Informeren:

zorgen voor in- en uitstroom van info over

voorzieningen en activiteiten voor (aanstaande)

gezinnen/opvoeders/kinderen en jongeren tot

25 jaar

Barometer zijn: 

beleidsondersteunend werken en hiaten en 

overlappingen aankaarten

Netwerken: 

verbinden van gezinnen en lokale actoren en 

faciliteren van de samenwerking 

Creëren

van aanvullende ontmoetingsmomenten, 

voorzieningen en activiteiten voor (kwetsbare)

gezinnen.

ONZE MISSIE

SAMEN

met alle opvoeders, lokale besturen 

en het netwerk van partners en actoren

BOUWEN AAN

het Huis van het Kind Druivenstreek en 

zo ook aan lokaal gezinsbeleid en aan 

KANSEN VOOR OPTIMALE
ONTPLOOIING

van kinderen en jongvolwassenen 

OP MAAT VAN ELK KIND 
EN ELKE JONGERE 
VAN 0 TOT 25 JAAR

preventieve
gezond-

heidszorg            

opvoedings-
onder-

steuning
ontmoeting

ONZE 3 WERKGROEPEN:

Werkgroep 
Opvoedingsondersteuning (WOP)

Werkgroep 
Kinderen in Kansarmoede (WKK)

Werkgroep 
Communicatie en Toegankelijkheid (WCT)

Met het Huis van het Kind

Druivenstreek willen we samen

bouwen aan de kansen voor

optimale ontplooiing van elk kind

en elke jongere tot 25 jaar.


