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120 extra opvangplaatsen
voor baby’s en peuters
Wombat

HASSELT

Bij Wombat in Genk krijgen ze
In Limburg komen er 120 opvangplaatsen bij voor baby’s en peuters. er - naast de huidige 73 plaatsen
Het gaat om zogenaamde ‘inkomensgerelateerde’ plaatsen: ouders - nog eens 22 bij. “Heel goed
betalen voor de opvang naar gelang hun loon. Het gaat om crèches in nieuws”, vinden ze. Zeker ook
Genk, Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen en Eksel.
voor de ‘flexibele’ opvang van
6.30 uur tot 22.30 uur, waar er
“In het kader van SALK - Stra- ders vanaf 1 september volgens hun nu al wachtlijsten van 12 tot 15
tegisch Actieplan Limburg in het inkomen. Wij maken ook deel uit maanden zijn. Bij Miel en Muis
Kwadraat - investeert de provincie van de lijst van ‘voorkeurgemeen- in Eksel merkten ze gisteren al
3 miljoen euro in de Limburgse ten’, waar de kansarmoede hoger het effect van de ‘inkomensgerekinderopvang”, zegt gedeputeer- ligt”, klinkt het bij Duimelijntje, lateerde’ omschakeling. “We hebde Frank Smeets. Want ouders die dat bewust aanleunt bij een woon- ben al heel wat telefoontjes gehad
een betaalbare opvangplek voor zorgcentrum (het rusthuis vindt van ouders die eens wilden komen
hun kinderen vinden, kunnen ook makkelijker personeel omdat die kijken. Voor veel gezinnen is die
makkelijker opnieuw aan de slag. met hun kinderen naar de opvang vaste prijs van 28 euro toch nog
In totaal komen er zo 210 extra kunnen, nvdr). Vanaf september een probleem. Iedereen wint met
moeten ouders niet meer het vaste de nieuwe regeling, want nu wordt
plaatsen bij.
De eerste oproep voor nieuwe op- bedrag van 23 euro per dag beta- het maximaal 27 euro.”
uders
vangplaatsen is in april gelanceerd len. Twintig procent van de ouders
door Kind & Gezin. In totaal moet ook uit de ‘voorkeurgroepen’
oepen’
Caroline VANDENREYT
VA
V NDEN
zijn er 27 dossiers ingediend, komen, zoals langdurig werklozen
klozen
goed voor 428 plaatsen. “Acht en laaggeschoolden.
initiatieven zijn nu gekozen, in gemeenten waar tot nog toe minder
kinderopvang was en een grotere
De extra plaatsen
n
kinderarmoede.”

Voorkeur
Twee nieuwe crèches komen er in
Heusden-Zolder en Houthalen,
goed voor 32 plaatsen. Daarnaast mogen Bambi in Beringen,
Wombat en Emielendoortje in
Genk uitbreiden met 37 plaatsen. Duimelijntje en T Snobby
in Heusden-Zolder en Miel en
Muis in Eksel schakelen over
van zelfstandige opvang naar
inkomensgerelateerde crèche. In
het najaar komt er een tweede
oproep, via de website van Kind
& Gezin, voor de resterende 90
opvangplaatsen.
“We zijn vorig jaar met succes
gestart als zelfstandige kinderopvang, met 18 plaatsen. Door
de nieuwe erkenning betalen ou-

➜ Taalcreche Heusden-Zolder, nieuw, 14 plaatsen
aatsen
uthalen,
➜ De Speelboom Houthalen,
nieuw, 18 plaatsen
➜ Bambi Beringen,
uitbreiding, 14 plaatsen
atsen
➜ Wombat Genk,
uitbreiding, 22 plaatsen
aatsen
➜ Emielendoortje Genk,
uitbreiding, 1 plaats
ats
ksel,
➜ Miel en Muis Eksel,
omschakeling, 155 plaatsen
eusden➜ Duimelijntje HeusdenZolder, omschakeling,
keling,
18 plaatsen
sden-Zolder,
➜ T Snobby Heusden-Zolder,
omschakeling,, 18 plaatsen

