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Coördinator: Paul Schalembier
Hoofdbegeleidster: Frieda Van Aggelpoel
Begeleiders: Dirk Deprez, Wendy Marius,
Linda Naessens en Sarah Sneppe
Huishoudelijke hu lp : Nicky
Descheemaecker

Openingstijden
Op alle werkdagen is er een begeleider
aanwezig van 9u tot 19u, op woensdag van 9u
tot 17u30.
De kinderen worden na schooltijd tot 19u
(woe: 17u30) opgevangen in het dagcentrum.
Tijdens de schoolvakanties kunnen de kinderen. van 9u30 tot 17u30 in het centrum terecht.

De Totebel is te voet bereikbaar en via
het openbaar vervoer (trein en tram).
Tramhalten: Blankenberge Station of
Blankenberge Pier
Trein:
Blankenberge Station

Prinsenlaan 33
8370 Blankenberge
050 41 55 60
0479 37 77 41
detotebel@nieuwland.be
www.nieuwland.be

Voor wie zijn we er?
We zijn er voor die gezinnen die door
omstandigheden een moeilijke periode doormaken. Een periode waarin het omgaan met
elkaar in het gezin, het schoollopen van de
kinderen, de invulling van de vrije tijd, de
financiële situatie… niet zo vlot verlopen.
Soms komt men er alleen niet meer uit en is
hulp van buitenaf nodig.

Begeleiding van de gezinnen
Wanneer een gezin naar een dagcentrum wordt
verwezen, is het de begeleider van het centrum die
met hen op weg gaat. Het is dan ook belangrijk dat
alle betrokkenen –ouders, kinderen en verwijzer–
vanaf de aanvang van de begeleiding de kans krijgen om de hulpvraag te formuleren.
In regelmatige contacten tussen ouders, kinderen
en begeleider kunnen alle aspecten van het gezinsleven aan bod komen. Er wordt gezamenlijk
gezocht naar gepaste veranderingen die het
samenleven meer leefbaar maken.

Hoe kom je bij ons terecht?

Ouderwerking

Na een verwijzing door de Jeugdrechtbank,
het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ), of
een andere dienst (CLB, CGG,…) kan De Totebel voor deze gezinnen een tijdelijke hulp en
ondersteuning aanbieden.
Gezinnen kunnen ook rechtstreeks bij ons
terecht.
Om gezamenlijk de moeilijkheden aan te pakken, is een bereidheid tot samenwerken van de
ouders en het kind met het dagcentrum noodzakelijk.

Er worden soms met de ouders en/of gezinnen
bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze
ontspannende activiteiten kunnen ook momenten
van overleg er hun plaats krijgen.
Naast een onderlinge uitwisseling en ondersteuning bij opvoedingsmoeilijkheden zijn die momenten er ook op gericht om de betrokkenheid
van de gezinnen op de dagcentrumwerking te
verhogen en zodoende de onderlinge band aan te
halen.

Begeleiding van de kinderen
in het dagcentrum
Hoewel de opvoedingsverantwoordelijkheid
bij de ouders blijft, zorgt de aanwezigheid
van het kind op het dagcentrum voor een
tijdelijke ontlasting van het gezin.
In het omgaan met leeftijdsgenoten en
volwassenen, met regels en grenzen, met
vrije tijd,… wordt de nadruk gelegd op de
persoonlijke ontplooiing van de sociale vaardigheden van het kind. Hiervoor maken we
zowel gebruik van het groepsgebeuren als
van een individuele benadering van het kind.
Een specifiek onderdeel is de schoolbegeleidingen. Samen met de ouders en het kind
bekijken we hoe het schoolleven verloopt.
Indien zich bij het schoollopen specifieke
moeilijkheden voordoen, worden met hen
afspraken gemaakt omtrent de contactname
en het overleg met de school.

De Totebel is een initiatief van v.z.w. Nieuwland en wordt als
erkende organisatie voor Bijzondere Jeugdbijstand betoelaagd door Jongerenwelzijn.

