Huis van het Kind Laarne Wetteren Wichelen luistert naar ouders
Isidoor luistert naar onze kinderen. Maar ook voor jou als ouder zijn er luisterende oren, want het zijn
bijzondere tijden, tijden van quarantaines, veranderende maatregelen, mondmaskers,… Het is een
onzekere tijd om op te voeden. Elke ouder heeft weleens twijfels, onzekerheden en vragen. Heb je
nood aan een luisterend oor, informatie over opvoeden, advies op maat? Aarzel dan niet om contact
op te nemen het Huis van het Kind Laarne Wetteren Wichelen. Yenthe en Liselot van het Huis van het
Kind staan voor jou klaar! Maak gerust een afspraak voor een fysiek gesprek (in het Huis van het Kind,
Scheldedreef 52 te Wetteren), maar een gesprek via telefoon of (video)bellen kan ook. Een
adviesgesprek is helemaal gratis
Hoe? Maak een afspraak voor ons pedagogisch spreekuur: “ouders en co”
info@huisvanhetkindlww.be
09/365.73.65
https://www.huisvanhetkindlww.be/

Een afspraak voor uw kind met de eerstelijnspsycholoog?
Maak je je zorgen rond je kind, heeft je kind milde tot matige psychische klachten? Dan kan de
eerstelijnspsycholoog misschien een antwoord bieden. In het Sociaal Huis te Wichelen zit iedere
vrijdagvoormiddag een eerste lijns psycholoog voor kinderen. Dit aanbod is gratis. Je kan er terecht
voor kortdurende begeleidingen van gemiddeld 5 gesprekken.
Hoe ? Een verwijzer (arts, CLB, Kind en Gezin, CAW/JAC, OCMW ...) kan op maandag- en
woensdagvoormiddag ons aanmeld- en consultteam telefonisch bereiken op het nummer 0468 01 30
64.
Meer info :
www.samen1plangent.be

Een afspraak met een maatschappelijk werken van het OCMW?
Bijzondere tijden gaan vaak gepaard met bijzondere en onverwachtse uitgaven. Thuiswerk en
thuisonderwijs kunnen leiden tot noodzakelijke extra uitgaven maar ook voor verhoging van
energiefacturen, extra internet- en telefoonrekeningen,…
Samen met een maatschappelijk werker van het OCMW kan bekeken worden of u in aanmerking komt
voor een tegemoetkoming of steun.
Hoe ?
U kan telefonisch contact nemen om een afspraak vast te leggen, op het nr 052/432.450.
Onze administratief medewerker laat u dan ook weten welke documenten u dient mee te brengen.
Stuurt u liever een mail ? Dit kan ook :
Sociale.dienst@ocmw-wichelen.be
Gelieve uw telefoonnummer te vermelden , dan bellen we jou zelf op om een afspraak in te plannen

