1.100 gezinnen moet je verdienen
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Elke schooldag vangt Stekelbees 200 kinderen op voor en na schooltijd en dat al vijftien jaar. Sinds de start in 2002 in
huis Couvreur in Brecht zijn er vier locaties waar 21 begeleiders de kinderen opvangen. Gisteren mochten alle kindjes
kaarsjes uitblazen en taart smullen.

Nochtans werd er vijftien jaar geleden wel geaarzeld of een kinderopvang binnen de gemeente nodig was. Die twijfel is nu weg. “Het
afgelopen jaar maakten bijna 1.100 gezinnen gebruik van Stekelbees”, weet verantwoordelijke Kris Smout. “De beslissing van de
gemeente om in september 2002 in huis Couvreur (genoemd naar ex-gemeentesecretaris Achiel Couvreur, red.) een kinderopvang
onder te brengen, was absoluut de goede. Maakten aanvankelijk meer begoede gezinnen van Stekelbees gebruik, dan bereiken we
vandaag een veel grotere groep, inclusief kansarme en eenoudergezinnen.”
De afgelopen vijftien jaar vinden jonge gezinnen in elke deelgemeente een opvang van Stekelbees. In 2009 werd het oude klooster in
Sint-Job omgevormd, een jaar later opende Landelijke Kinderopvang een locatie in Sint-Lenaarts en sinds 2014 huist Stekelbees ook
in de basisschool van Overbroek. Samen vangen 21 begeleiders elke dag 200 kinderen op, voor en na schooltijd. “Onze
kinderbegeleiders zijn niet alleen professioneel, ze hebben ook een warm hart. Ze spelen met hen, zorgen voor een creatief
spelaanbod en hebben een luisterend oor.” Ook tijdens de schoolvakanties staan ze paraat. “Op drie locaties krijgen ze de steun van
vrijwilligers en jobstudenten om 134 kinderen op te vangen. Als de plaatsen snel bezet zijn, dan werken we met de jeugd- en
sportdienst samen om extra activiteiten te organiseren.”
Nieuwbouw Sint-Job
De gemeente blijft investeren in Stekelbees. “In het meerjarenplan hebben we 400.000 euro uitgetrokken voor de renovatie en
nieuwbouw van Stekelbees Sint-Job. De opvang zal trouwens nodig blijven, want vlakbij in de nieuwe woonwijk De Leeuwerik zijn heel
wat jonge gezinnen komen wonen”, merkt jeugdschepen Daan De Veuster (CD&V) op. (ella)
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