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1.  Vragen om uitleg (R.v.O., art. 59) 

 

Voorzitter: de heer Arnaud Verstraete 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan mevrouw Bianca Debaets, collegelid 

bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen, betreffende ‘geestelijke 

gezondheid bij Brusselse leerlingen en studenten’ 

 

Mevrouw Khadija Zamouri is verontschuldigd voor deze vergadering. Haar vraag om uitleg 

wordt opnieuw geagendeerd voor het Uitgebreid Bureau uitgesteld. 

 

 

*** 

 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Hannelore Goeman aan mevrouw Bianca Debaets, 

collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen, in verband met 

de werking van het Lokaal Loket Kinderopvang 

 

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a): Sinds een aantal jaren gebruiken ouders met een vraag 

voor kinderopvang in Brussel het Lokaal Loket kinderopvang. Dit wil zeggen dat ouders hun 

vraag voor kinderopvang kunnen registreren op een website en per email antwoord krijgen. 

Bedoeling is dat de ouders niet meer alle kinderdagverblijven aflopen op zoek naar een plaats, 

dat dit de stress bij ouders in hun zoektocht vermindert en dat er een gecentraliseerd overzicht 

komt van alle aanvragen en antwoorden.  

 

Dit is uiteraard een heel goed initiatief, maar het veronderstelt wel dat deze website 

gebruiksvriendelijk is, dat ouders genoeg informatie krijgen en dat het voor hen duidelijk is 

welke stappen ze kunnen ondernemen, wanneer ze te horen krijgen dat er geen plaats is. Het is 

natuurlijk zeer frustrerend te vernemen dat er geen plaats is. Ouders willen weten wanneer ze 

eventueel wel plaats kunnen hebben en willen kunnen bespreken wat andere opties zijn, 

bijvoorbeeld of een andere startdatum of andere regeling dan wel tot de mogelijkheden zou 

behoren.  

 

Via dit systeem worden ook data verzameld over de aanvragen. Dit laat toe objectieve 

vaststellingen te doen over de Brusselse gezinnen met een opvangvraag, bijvoorbeeld in welke 

buurten een grote vraag is, hoeveel vragen er zijn naar inkomens-gerelateerde plaatsen, enz. 

 

Nu het systeem al enkele jaren in gebruik is, had ik graag geweten op welke wijze deze punten 

werden of worden geëvalueerd zowel door de betrokken kinderdagverblijven als door de 

ouders. Ik ben ook benieuwd of de data die verzameld werden via het systeem al geanalyseerd 

zijn.  

 

Bij de start van het systeem waren het vooral kinderdagverblijven met inkomens-gerelateerde 

plaatsen die meededen. Zijn ondertussen alle kinderdagverblijven betrokken?  

 

Is er reeds een evaluatie gebeurd rond de gebruiksvriendelijkheid voor de ouders en de 

aangesloten kinderdagverblijven? Indien ja, welke lessen heeft u hieruit getrokken? Indien nee, 

is er een evaluatie gepland? 
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Uit verhalen die we horen van zoekende ouders blijkt dat ouders, die een negatief antwoord 

kregen, toch de kinderdagverblijven opbellen en uiteindelijk, via mondelinge contacten, alsnog 

een plaats weten te bemachtigen. Dit ondermijnt het vertrouwen in het systeem van de website 

en veroorzaakt opnieuw stress. Hebt u ook weet van deze praktijken? Zijn er al stappen gezet 

om hier een antwoord aan te bieden? 

 

Werd er al een analyse uitgevoerd van de data die verzameld kunnen worden via dit systeem. 

Over welke data gaat het concreet en welke lessen heeft u hieruit getrokken? 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen): Ik heb ook een aantal gelijkaardige verhalen gehoord. 

Ouders zeggen dat er met het Lokaal Loket Kinderopvang een station is bijgekomen en wordt 

er toch ook nog bij crèches langsgegaan. 

 

Op welke manier wordt de vinger aan de pols gehouden door de administratie? Krijgen zij ook 

gelijkaardige verhalen te horen? Is er reeds onderzoek naar gedaan? Welke maatregelen worden 

hiertegen eventueel genomen? 

 

Collegelid Bianca Debaets: Het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel heeft vandaag een 

overeenkomst met nagenoeg alle Nederlandstalige inkomens-gerelateerde kinderdagverblijven 

in Brussel. Ook het aantal niet-inkomens-gerelateerde kinderdagverblijven dat aangesloten is 

bij het Lokaal Loket Kinderopvang, neemt verder toe. Op enkele jaren tijd is het systeem een 

door de brede sector aanvaard platform geworden. In totaal gaat het intussen over bijna 130 

aangesloten locaties:   

 

- 120 inkomens-gerelateerde locaties (groepsopvang / crèches of gezinsopvang / 

onthaalouders). Met de stad Brussel loopt momenteel een traject om haar 

Nederlandstalige kinderdagverblijven te laten aansluiten bij het Lokaal Loket. Alleen 

de kinderdagverblijven van de groep Infano zijn niet aangesloten.  

- 8 niet-inkomens-gerelateerde locaties.   

 

De voorbije jaren werd hard gewerkt om zoveel mogelijk Nederlandstalige kinderdagverblijven 

zich te laten aansluiten bij het Lokaal Loket Kinderopvang. Zowel inkomens-gerelateerde als 

niet-inkomens-gerelateerde initiatieven. Voor deze laatste groep organiseren we sinds vorig jaar 

samen met Unizo de Lokale Trefpunten Kinderopvang, waarbij we hen verder ondersteunen en 

hun weg laten vinden naar het Lokaal Loket.  

 

Deze crèches kunnen opteren voor een volledige aansluiting (waarbij digitaal en rechtstreeks 

plaatsjes in de kinderdagverblijven toegewezen worden) of ze kunnen ervoor kiezen om alleen 

op de overzichtskaart zichtbaar te worden en de  inschrijving zelf op te nemen met de ouders.   

 

Via middelen van de VGC voerde de Karel de Grote Hogeschool een evaluatie uit over de 

opstartjaren van ons Lokaal Loket. Bij deze evaluatie werden ouders, leidinggevenden van 

kinderopvanginitiatieven en intermediairen die ouders toeleiden naar het systeem, betrokken. 

De antwoorden van de ouders worden momenteel verwerkt en zijn pas in het voorjaar van 2019 

beschikbaar. Hierbij werden 1.800 ouders aangeschreven en 600 van hen reageerden reeds.  

 

De evaluatie van het systeem onder de leidinggevenden in de kinderopvang, is opgeleverd. Veel 

kinderdagverblijven geven aan dat deze nieuwe manier van werken en de centrale toewijzing 

het voor hen gemakkelijker maakt om objectieve keuzes te maken en het overzicht te bewaren. 
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Het systeem heeft in veel gevallen voor een duidelijker en socialer opnamebeleid gezorgd. Zo 

zijn bijna de helft (45%) van de registraties uit kansengroepen, welke ook voorrang krijgen.  

 

Het werken met intermediairen heeft er voor gezorgd dat ook kwetsbare ouders ondersteuning 

krijgen om hun aanvraag te registreren. Bijna 20% van de aanvragen verloopt via een 

intermediair. Het onthaalbureau regio Brussel van het Agentschap Integratie & Inburgering 

(BON), het Huis der Gezinnen en Nasci zijn bijvoorbeeld zo’n externe aanmelders. Hun 

onthaalmedewerkers zijn volledig op de hoogte van het systeem en kunnen ouders van begin 

tot einde helpen bij hun registratie.  

 

Meer dan 70% van de aanvragen die via een intermediair verlopen, komen van kansarme 

gezinnen, wat hun relevantie als aanmelder onderschrijft. Belangrijke intermediaire partner 

voor de volgende jaren is Huis van het Kind ‘Ket in Brussel’, dat naarmate het zich verder 

ontplooit in ons gewest, een fysiek aanspreekpunt zal worden voor ouders met vragen over 

kinderopvang.  

 

De centrale registratie wil echter niet zeggen dat kinderdagverblijven hun autonomie zijn 

verloren. Elk kinderdagverblijf kan eigen accenten leggen in het voorrangs- en toewijzings-

beleid. Het persoonlijk verhaal van de ouder kan er dan uitzonderlijk voor zorgen dat er 

afgeweken wordt van het inschrijfsysteem. Bij vermoeden van misbruik of indien blijkt dat een 

organisator hier structureel van afwijkt, wordt deze uitgesloten van het Lokaal Loket én kan 

deze niet langer gebruik maken van de ondersteuning of subsidies van de VGC.  

 

Tot slot, het eerste uitgangspunt van het Lokaal Loket is er voor zorgen dat ouders met een 

opvangvraag snel verder geholpen worden. In tweede instantie worden, waar mogelijk, de 

gegevens gebruikt om ons Gezinsbeleid en capaciteitsuitbreidingen van de VGC verder te 

verbeteren. Wegens de verstrengde privacyregelgeving dient men met deze gegevens echter 

zeer omzichtig om te gaan. De gegevens leren ons bijvoorbeeld in grote lijnen meer over de 

‘gebruikers’ van onze Nederlandstalige kinderopvang in Brussel: 82,2% van de aanvragers 

woont in het Brussels hoofdstedelijk gewest, bijna de helft van de aanvragers behoort tot 

voorrangsgroepen (kwetsbare gezinnen), een vijfde van de aanvragen komt van 

eenoudergezinnen en meer dan 4 op 10 aanvragers heeft een laag gezamenlijk beschikbaar 

maandinkomen.  

 

Deze gegevens onderbouwen verder de keuze van de VGC om voluit in te zetten op 

capaciteitsuitbreiding van opvangplaatsen waar ouders een bijdrage betalen op basis van hun 

inkomen.  

 

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a): Ik ben blij met de resultaten die voorliggen. Positief is 

dat 45% registraties uit de kansengroepen komt. 

 

Het voorliggende systeem blijkt goed te werken.  

 

Ik blijf echter nog denken dat we moeten oppassen dat we geen dubbel systeem installeren. Wat 

is de meerwaarde van het onlinesysteem als ouders zich nog zelf kunnen aanmelden bij 

kinderdagverblijven? 

 

De data bevestigen helaas wat we al weten en moeten een aanmoediging zijn om volop te 

blijven inzetten op de inkomens-gerelateerde plaatsen. 
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De heer Arnaud Verstraete (Groen): Groen is voorstander van het Lokaal Loket.  

 

De cijfers bevestigen dat kwetsbare groepen worden bereikt en dat is goed. 

 

Naar de toekomst toe moet het vertrouwen in het Lokaal Loket groeien. Het is dus gezond dat 

voorlopig de 2 systemen naast mekaar bestaan. 

 

We kijken in ieder geval uit naar de verdere evaluatieresultaten. 

 

 

*** 

 

 

Voorzitter: mevrouw Liesbet Dhaene 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Brigitte Grouwels aan mevrouw Bianca Debaets, collegelid 

bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen, met betrekking tot de 

vermaatschappelijking van de zorg in Brussel 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V): In juli laatstleden vernam ik via de pers dat het 

Kenniscentrum Brussel een onderzoek had gevoerd naar de evolutie in Brussel van de 

vermaatschappelijking van de zorg. ‘De evolutie naar meer vermaatschappelijking van de zorg 

staat haaks op de realiteit in Brussel’, luidde de toen wel verontrustende titel van het artikel. 

 

Ik deel deze ongerustheid gedeeltelijk. Dat het Brussels hoofdstedelijk gewest de jongste 

bevolking van het land heeft, wil niet zeggen dat we geen rekening moeten houden met het 

welzijn van de vele senioren hier aanwezig. In Brussel zijn er ook heel wat senioren die een 

zeer hoge leeftijd bereiken, gelukkig, maar dit vergt ook meer zorg. 

 

Zoals u weet heeft het Vlaams beleid een uitdrukkelijke keuze gemaakt voor meer 

vermaatschappelijking van de zorg. Hierbij wordt beoogd dat men voor de dagelijkse zorg 

maximaal beroep doet op familie, buren, vrienden en vrijwilligers, eens men zorgbehoevend 

wordt. 

 

Brussel is een multiculturele grootstad en is niet altijd vergelijkbaar met andere steden in ons 

land. De vraag is in welke mate vermaatschappelijking van de zorg realistisch is voor Brussel? 

Kan een zorgbehoevende in Brussel rekenen op zijn of haar gezin, op familie, vrienden of 

buren? 

 

De studie geeft aan dat voor een grote meerderheid van Brusselaars de burencontacten nogal 

schaars zijn. Zij kunnen vaak geen beroep doen op familieleden. Bovendien leven heel wat 

Brusselaars op de grens van armoede. Beroep doen op professionele hulp, ook al is de factuur 

inkomens-gerelateerd,  heeft een kost. Zorgbehoevend worden of zijn is bij senioren zelden van 

tijdelijke aard. Bij hulpverlening is er steeds een stijgende kost aan verbonden. 

 

Het netwerk dat men in Brussel heeft, is van groot belang. Jammer genoeg, eens men ouder 

wordt, ziet men zijn sociaal netwerk dikwijls afslanken. Dit is  een realiteit waarmee men 

rekening moet houden. Is men minder goed te been, dan verliest men ook geleidelijk aan 

contacten. Daarbij komt nog dat kinderen niet meer noodzakelijk in Brussel wonen, of voltijds 

werken en trouwens ook langer zullen moeten werken. Kinderen van ouder wordende senioren 
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worden soms ook geconfronteerd met de opvang van hun eigen kleinkinderen, zie de 

‘sandwichgeneratie’. Sommige kinderen van hulpbehoevende ouders zijn al zélf senior en 

hebben ook al last van gezondheidsproblemen. 

 

Het Kenniscentrum heeft een aantal aanbevelingen geformuleerd na haar onderzoek, onder 

andere: 

De sociale netwerken van Brusselaars moeten versterkt worden; 

De weerbaarheid van de Brusselaars moet verhoogd worden; 

Het blijvend belang van de professionele hulp. 

 

Bent u op de hoogte van het onderzoek van het Kenniscentrum? 

 

Hebt u overleg met de Vlaamse minister van Welzijn hierover en hebt u zijn aandacht getrokken 

op de specifieke situatie van Brussel? 

 

Hoe kan het VGC-beleid verhelpen aan de situatie van zorgbehoevende senioren in Brussel die 

geen netwerk hebben en niet kunnen rekenen op familie en vrienden? 

 

Is het Nederlandstalig professionele aanbod in Brussel vandaag reeds voldoende uitgebouwd? 

Waar zijn er eventueel nog hiaten? 

 

Wat voorziet het VGC-beleid om mantelzorg en professionele zorg (nog) beter complementair 

te maken?  

 

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a): Ik heb reeds in het verleden een paar keer gezegd dat ik 

ook mijn bedenkingen heb bij het fenomeen van de vermaatschappelijking van de zorg. Dit 

ontslaat voor mij de overheid in geen geval van haar verantwoordelijkheden. In een stad als 

Brussel moet specifiek rekening worden gehouden met de context zoals bv. het feit dat 

burencontacten schaarser zijn, zoals te lezen valt in het onderzoek van het Kenniscentrum 

Wonen, Welzijn en Zorg. Over deze studie heb ik het al eerder gehad. 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen): Ik wil graag aansluiten bij de interessante vragen.  

Het onderzoek werd kort voor de zomer bekendgemaakt en mevrouw Hannelore Goeman heeft 

er reeds een vraag over gesteld. De studie was toen nog niet beschikbaar.  

 

Het is interessant om te kijken naar de zorgkracht van personen, de netwerken van de 

Brusselaars enz. De conclusie is dat het in het bijzonder voor Brusselaars moeilijk is om daar 

een beroep op te doen. hiervoor zijn er verschillende redenen, onder andere het belang van 

armoede die de zorgkracht beperkt. Er wordt ook verwezen naar het Vlaams model van Vlaams 

minister Jo Vandeurzen met de concentrische cirkels waarbij de eerste cirkel de zelfzorg 

aanduidt. De tweede cirkel verwijst naar informele zorg via familie, buren, enz. De volgende 

cirkel is de eerstelijnszorg zoals thuishulp. Uit onderzoek bleek dat dit model haaks staat op de 

Brusselse realiteit. Er wordt dus gepleit voor een aanpak op maat. Welke belangrijkste 

conclusies heeft het collegelid uit het rapport gehaald? Welke gevolgen kunnen hieraan worden 

gegeven in het beleid? 

 

Kan de VGC een rol spelen om de mantelzorgers te ondersteunen? 

 

Uit het rapport blijkt dat er allerlei netwerkversterkende initiatieven aanwezig zijn binnen bv. 

etnisch culturele organisaties, burgerinitiatieven, enz. Deze initiatieven blijven vaak onder de 
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radar van het beleid en van het regulier sociaal werk. Wat doet de VGC om deze initiatieven de 

ondersteunen? Hoe komt het dat het sociaal werk deze initiatieven niet kent? Is er op dit vlak 

geen link met de cultuur-sensitieve zorg? 

 

Collegelid Bianca Debaets: Dit onderzoek van de werkgroep ‘Inclusief Brussel’ maakt deel 

uit van de opdrachten die het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg in 2017 en 2018 opneemt 

in het kader van de meerjarenovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, en meer 

specifiek de opdrachten in uitvoering van het Lokaal Sociaal Beleid. De VGC-administratie 

kon hiervan reeds gebruik maken van de resultaten voor de opmaak van de omgevingsanalyse 

voor het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2019-2020.  

 

De globale conclusies van het onderzoek werden, zoals u weet, gebundeld in het Cahier 

‘Zorgkracht’ van het Kenniscentrum WWZ dat verscheen op 5 juli 2018. 

 

Zowel de administratie van de VGC als mijn kabinet zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep 

Woonzorg Brussel, evenals de administraties en kabinetten van mijn Vlaamse collega’s 

bevoegd voor Welzijn en Brussel. Het doel van dit overlegplatform is specifieke aandacht te 

besteden aan de noden op het vlak van woonzorg in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. 

Vanuit dit overleg worden knelpunten gesignaleerd en oplossingen voorgesteld.  

 

Op dit moment loopt bv. overleg met betrekking tot de ‘Brussel-invulling’ van de 

uitvoeringsbesluiten van het nieuwe Woonzorgdecreet, net om de nodige nuances voor een 

woonzorgbeleid in Brussel te bespreken en aan te pakken.  

 

De VGC neemt verschillende initiatieven om tegemoet te komen aan de noden van kwetsbare 

ouderen, zowel projectmatig als structureel:   

 

• Specifiek gericht op het in kaart brengen en bestrijden van eenzaamheid keurde het 

VGC-College in november 2017 het project ‘Sociaal isolement tegengaan via buurtgericht 

werken’ van Odisee vzw goed. Odisee vzw wil via dit project onderzoeken hoe welzijns-

organisaties kunnen worden uitgerust met inzichten en een actiegerichte methodiek, opdat 

netwerken van de buurt, van de organisatie en van de buurtbewoners versterkt, verdiept en 

verduurzaamd worden.  

 

• De lokale dienstencentra zijn de spil van het VGC-Welzijnsbeleid, zowel gericht op de 

emancipatie van ouderen als op het tegengaan van sociaal isolement. De VGC ondersteunt de 

19 lokale dienstencentra structureel én projectmatig bij hun verdere ontwikkeling als 

basisvoorzieningen in buurtzorgnetwerken. Zich inschakelen in het buurtzorgnetwerk om met 

lokale formele en informele zorgverleners de meest geschikte zorg en hulp te bieden met 

bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren, is één van de cumulatieve criteria in het 

reglement voor subsidiëring van de lokale dienstencentra. Daarnaast zette de VGC tijdens de 

laatste twee beleidsperiodes ook sterk in op het realiseren van kwaliteitsvolle infrastructuur 

voor de 19 lokale dienstencentra. 

 

• Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg en Eva vzw werden de afgelopen jaren 

ondersteund als facilitator van diverse nieuwe projecten waarbij buurtgerichte zorg centraal 

staat o.a. het Bilobahuis. 

 

• Het project ‘Begijnenpassage’, gestart door vzw Zonnelied, beoogt eveneens het in kaart 

brengen van de behoeften van mensen uit de – eerder kwetsbare – buurt (Begijnenstraat in Sint-
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Jans-Molenbeek); dit door het werkelijk ‘huis aan huis’ gaan, de oprichting van een 

buurtcomité, de organisatie van straatfeesten, reflectiegroepen, individuele interviews met 

buurtbewoners, … Gezien de initiatiefnemer, vzw Zonnelied, heeft dit project per definitie een 

sterke ‘zorg’-inslag, maar is eveneens het verbindende van groot belang, wat de persoonlijke 

netwerken dan weer versterkt. 

 

Wat betreft de afstemming tussen mantelzorg en professionele zorg:   

 

Het Huis voor Gezondheid trekt al meerdere jaren de Stuurgroep Mantelzorg Brussel (met 

VGC-convenantmiddelen) en ondersteunt de mantelzorgers en zorgverleners om hun zorg zo 

goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 

  

In de Stuurgroep Mantelzorg Brussel komen thuiszorgvoorzieningen, doelgroeporganisaties en 

mantelzorgverenigingen regelmatig samen om tot een betere afstemming en samenwerking te 

komen. Het werken aan een betere bekendmaking en coördinatie blijft een prioriteit. De 

Stuurgroep Mantelzorg Brussel bestaat uit de 6 Nederlandstalige mantelzorgverenigingen en de 

verschillende stakeholders (o.a. het Brussels Overleg Thuiszorg, Kenniscentrum WWZ, Home-

Info, BrOes, lokale dienstencentra,…). De stuurgroep werkt hiervoor nauw samen met Aidants 

Proches - Bruxelles, de nieuwe Franstalige samenwerkingspartner in Brussel. 

 

Daarnaast anticipeert het Huis voor Gezondheid op nieuwe ontwikkelingen op Vlaams en lokaal 

niveau. Met de hervormingen in de eerste lijn zal het Huis voor Gezondheid er op toezien dat 

mantelzorg in de Brusselse eerstelijnsproefprojecten onder de aandacht komt. 

 

In het kader van de verdere concretisering van het Vlaams Mantelzorgplan werd het Vlaams 

Expertisepunt opgericht. Dit expertisepunt stelt informatie voor mantelzorgers zo laag-

drempelig mogelijk ter beschikking, door o.m. een gebruiksvriendelijke website. Voorts wil het 

expertisepunt de beschikbare informatie en expertise bundelen en het onderzoek naar 

mantelzorg stimuleren. Het Huis voor Gezondheid zal hierbij over de Brusseltoets waken. 

 

In 2018 zet het Huis voor Gezondheid verder in op de ondersteuning van zorg- en 

welzijnsorganisaties, hulpverleners in de zorg, en de mantelzorger. Het doel is een lerend 

netwerk uit te bouwen. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V): Het is inderdaad wel indrukwekkend wat er gebeurt. 

Er zijn mooie projecten.  

 

Ik denk dat de sterke ruggengraat voor sommige mensen het lokale dienstencentrumnetwerk is. 

Hier kan er veel aan worden vastgehangen, maar de draagkracht moet er ook zijn in de lokale 

dienstencentra. In die zin is het wellicht een wijze beslissing geweest om het aantal lokale 

dienstencentra niet uit te breiden. Persoonlijk denk ik wel dat er nog plaats is voor bijkomende 

lokale dienstencentra. 

 

Ondanks de prachtige proefprojecten die lopen, zijn er nog veel hiaten. We zijn nog altijd niet 

grondgebieddekkend in Brussel. Er worden nog steeds teveel mensen niet bereikt. Dit blijft een 

uitdaging naar de toekomst toe. Hoe kan dit worden georganiseerd? 

 

Hoe wordt een mantelzorger geïnformeerd over wat er allemaal bestaat? Wordt hier ook aan 

gewerkt? 
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Collegelid Bianca Debaets: Vorig jaar werd samen met de Vlaams-Brusselse Media hierrond 

een campagne gevoerd. De idee is om deze campagne nogmaals te herhalen. 

 

 

 

*** 

 

 

2. Regeling van de werkzaamheden 

De Commissie Onderwijs en Vorming zal op 13 februari 2019 een bezoek brengen aan een 

lagere school in Düsseldorf. 

 

Er wordt voorgesteld dat de leden van de Commissie Welzijn, Gezondheid en Gezin deelnemen 

aan dit studiemoment, omdat er tevens een bezoek wordt gepland aan een islamitisch 

kinderdagverblijf. Reeds 4 jaar geleden kwamen Marion Pourfarid, Katrin Vossoughi en 

Maryam Balke op het idee om een islamitisch kinderdagverblijf te openen in lijn met het 

soefisme. Ondanks enkele tegenslagen die bij de weg naar de opstart op hun pad kwamen, 

konden de drie soefivrouwen deze zomer toch eindelijk de opening van de crèche vieren. 

 

Er is een snelle Thalysverbinding tussen Brussel en Düsseldorf, wat betekent dat één dag 

voldoende is voor dit terreinbezoek.  

 

De commissieleden gaan akkoord met het voorgestelde studiebezoek. 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

 


