PERSBERICHT
Team Kinderrechten biedt kinderen extra kansen

Genk, 28 november 2018 - Nog al te vaak zijn gezinnen in armoede niet op de hoogte van hun
rechten of sociale voordelen, of van het aanbod aan hulp- en zorgverlening. Ze zijn
onderbeschermd en missen daardoor kansen. In nauwe samenwerking met Kind en Gezin wil
OCMW Genk nog meer inzetten op detectie van die gezinnen, en hun levenskwaliteit verbeteren
met maximale aandacht voor de kinderen. Want in armoede geboren worden en opgroeien, heeft
nefaste gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen.
Stad en OCMW Genk baseren hun acties inzake kinderarmoedebestrijding op het actieplan
kinderarmoede 2014-2019. Eén van de resultaten was het aanstellen van een lokaal aanspreekpunt
kinderrechten onder de vorm van een expert kinderrechten. Cindy Serrani is sinds 2014 het lokaal
aanspreekpunt voor kinderrechten. Samen met ouders maar ook met andere hulpverleners en
beleidsverantwoordelijken wil zij op zoek gaan naar hulpmiddelen die ervoor kunnen zorgen dat elk
kind voldoende kansen krijgt om goed op te groeien.
Ria Grondelaers, voorzitter OCMW Genk: “In 2017 werden 611 kinderen in Genk geboren. Als we
hierbij rekening houden met de kinderarmoedecijfers van Kind en Gezin (29,9%) betekent dit dat er
183 kinderen al van bij de geboorte met armoede geconfronteerd worden. We moeten nog meer
inzetten op het creëren van een minimum aan materieel en financieel comfort. We willen immers dat
ook deze kinderen reeds vanuit de wieg zoveel mogelijk kansen krijgen om de armoederisico’s te
omzeilen. Dit vraagt om een intensieve samenwerking met partners, maar ook een meer structurele
en proactieve aanpak voor het uitputten van rechten en sociale voordelen.”
Het project Op’stap heeft als doel meer outreachend te werken naar gezinnen met een (zeer) lage
werkintensiteit’. “Door te zorgen voor een minimum aan materieel/financieel comfort willen we de
kwetsbare gezinnen ‘ademruimte’ geven, de stress die hen verlamt een stukje wegnemen. Op die
manier hopen we de zelfredzaamheid van de ouders te vergroten, in te zetten op hun sterktes en
hierdoor hun kansen op werk te vergroten.”
“We zetten in op een groter bereik door proactief op zoek te gaan naar meer rechthebbenden, hen te
informeren en hulp te bieden. We werken hiervoor nauw samen met Kind en Gezin. De focus ligt op
ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar. Daarnaast willen we een intensievere ondersteuning bieden
aan gezinnen die er niet alleen in slagen om hun rechten uit te putten en stappen zetten richting
opleiding, werk, …”
Jorine Van Dyck en Ellen Roex werken als Op’stapmedewerker. Ze hebben een consultfunctie en doen
minirechtenonderzoeken, loket kinderrechten en intensieve gezinsondersteuning. “Elk gezin dat
kansarm wordt gescoord, krijgt een minirechtenonderzoek aangeboden. Als ze erop ingaan, gaan we
op huisbezoek. Doen ze dat niet, dan zoeken we uit waarom niet, om zo in de toekomst drempels weg
te werken. Gezinnen worden geholpen in het zetten van soms grote stappen.”
Wendy Claesen richt zich tot alleenstaande mama’s met kinderen tot 6 jaar die een (equivalent)
leefloon ontvangen. “Binnen het Miriam-project tracht ze met een intensieve begeleiding, zowel
individueel als in groep, hun empowerment te versterken, hun sociaal isolement te doorbreken en de
armoede te verminderen, met bijzondere aandacht voor tewerkstelling.”

Protectie, participatie & provisie
Maar OCMW Genk wil nog een stapje verder gaan in de strijd tegen kinderarmoede: 7 enthousiaste
maatschappelijk assistenten hebben zich geëngageerd om in hun team op te komen voor
kinderrechten. “Noem hen gerust de ambassadeurs van de kinderrechten binnen onze organisatie.
Hun taak is om in hun team de luis in de pels te zijn, aandacht te hebben voor alles wat met kinderen
te maken heeft. Zij werken vooral rond de drie P’s: protectie, participatie (onderwijs, kinderopvang,
vrije tijd) en provisie (gezondheidszorg, gezonde voeding, aangepaste kledij, speelgoed, …). Ze komen
niet alleen op voor de rechten van het kind, maar helpen ook bruggen slaan naar partners en de
samenleving.”, besluit Grondelaers.
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