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Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

Onderwerp : Extra ondersteuning kinderen met zorgnood – Magenta-project 

 

Mevrouw het Collegelid, 

 

Het College besliste in juli  een subsidie van 50.000 euro toe te kennen aan het Magenta-project om 

ook een werking op maat van Brusselse gezinnen op te starten. Magenta werd in 2012 opgestart om 

een goede zorg-werk-leven-balans te vinden voor ouders die de zorg van een kind met een ernstige 

ziekte, handicap, beperking of stoornis opnemen. 

Een goed evenwicht vinden tussen zorg en het behouden van het voordien normale leven is een 

moeilijke zoektocht voor ouders van kinderen met een zorgnood. Magenta probeert er voor die groep 

mantelzorgers te zijn door workshops, handige tools, bijeenkomsten, en informatie op maat aan te 

bieden.  

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

- Wanneer is er een eerste evaluatie ingepland in het kader van de toegekende subsidies? Welke 

indicatoren zullen gebruikt om de resultaten van dit project te evalueren?  

- Bent u in overleg met de Vlaamse minister en/of relevante actoren omtrent dit thema? Zo ja, 

welke conclusies, werkpunten en/of acties nam u mee uit dit overleg? Zo neen, wanneer is dit 

ingepland? 

- Hoeveel Brusselse ouders wil het Magenta-project in Brussel verder helpen? Welk aanbod is 

het populairst: het aanbod voor kinderen van 0 tot 14, 15 tot 25 en hoe verhouden deze zich 

t.o.v. het online aanbod? Kan u een verdeling opgeven per gemeente? 

- Zijn er veel Brusselse professionelen die de weg vinden naar het Magenta-aanbod? Kan u een 

verdeling opgeven per gemeente? 

- Bestudeert u de ontwikkeling van verder aanvullend beleid ter ondersteuning van 

mantelzorgers? Zo ja, kan u dit toelichten en welk budget u hiervoor uittrekt? 

- Kan u toelichten op welke manier het Magenta-project de administratieve last voor ouders 

verlicht? Hoe vaak hier reeds beroep op gedaan?  

- Is er een sensibilisatiecampagne ingepland om dit aanbod bekender te maken bij de doelgroep 

binnen het BHG? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 


