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RECENTE BERICHTEN

Kinderopvang en werk in PACE-Project
In het najaar komt er een nieuwe Kinderkribbe
in het kader van PACE aan de Caputsteenstraat.
Het College van Burgemeester en Schepenen
keurde de plannen daarvoor goed. Het PACEproject (Providing Access to Childcare and

http://www.mechelen.traveltopper.eu/kinderen/kinderkribbe-caputsteenstraat-mechelen/[01/02/2018 9:10:03]
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Mechelen Houdt Je
Warm, een topper !
 31/01/2018

Employment) is een internationaal project dat de
toegang tot kinderopvang wil vergemakkelijken.
Bovendien ondersteunt het tegelijkertijd
werkzoekende en kwetsbare ouders in hun traject
naar werk.
Het gebouw bevindt zich naast de ingang van het Caputsteenpark. Eerder was hier
onder meer drinkwatermaatschappij Pidpa gevestigd. Het is dit gebouw dat zal
omgevormd worden tot Kinderkribbe. De stad Mechelen en het Sociaal Huis zullen
hier de komende drieënhalf jaar methodieken ontwikkelen en hindernissen

In Form
gezondheidsevent in
Wagenoord
 29/01/2018

wegwerken om kwetsbare gezinnen te begeleiden naar toevallige kinderopvang en
tewerkstelling.

Drempels verlagen naar opvang en werk in
kinderkribbe
De nieuwe kinderkribbe zal opvang bieden voor 15 kinderen van kwetsbare
gezinnen per dagdeel. Deze proeftuin valt onder toezicht van Stad Mechelen. De
bedoeling is om te onderzoeken hoe men barrières voor gezinnen weg kan nemen.
Drempels verlagen naar opvang en werk. Dit project is een belangrijke schakel in de
strijd tegen sociale uitsluiting en kinderarmoede in Europa en zeker ook in Mechelen.

Mobiele beiaard
gehuisvest in nieuw
paviljoen
 27/01/2018

“Met dit initiatief willen we ook een nieuwe doelgroep bereiken. Namelijk ouders die

nog niet vertrouwd zijn met systemen van kinderopvang. We wijzen hen op de
kwaliteiten van kinderopvang en op de mogelijkheid die dit biedt om ook zelf, indien
men dit wenst, actief te blijven op de arbeidsmarkt”, stelt schepen van Sociale
Economie Katleen Den Roover.

Naast kinderopvang ook gezinsbegeleiding
“We willen drempels naar werk en kinderopvang zo laag mogelijk houden in

Mechelen. In het nieuwe gebouw is er naast kinderopvang ook gezinsbegeleiding

Van Een Mus Een

voor ouders. We stappen mee in deze grensoverschrijdende proeftuin, om te
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Olifant Maken in
Mechelse winkels
 25/01/2018

onderzoeken hoe kwetsbare gezinnen makkelijker de weg kunnen vinden naar
kinderopvang en werk”, zegt schepen van Kinderopvang, en voorzitter van het
Sociaal Huis.Koen Anciaux
“Een gebrekkige toegang tot kinderopvang vormt vaak een drempel voor ouders om

opleidingen te volgen, werk te zoeken of om te werken. Hier is letterlijk en figuurlijk
ruimte voor nodig. “Drie vliegen in één klap: nuttige besteding van ongebruikte
kantoorgebouwen, meer opvangplaatsen en meer mensen aan het werk krijgen,”
voegt schepen Koen Anciaux er nog aan toe.

vzw Mechelen
MeeMaken klinkt op
nieuwjaarsreceptie
 23/01/2018

Zinvolle maatschappelijke invulling van stadsgebouw
“Andermaal leidt dit project met de Europese financiële steun tot het wegwerken van

leegstand en een zinvolle maatschappelijke invulling van een stadsgebouw”, besluit
schepen van Openbare Werken Chris Backx.
In totaal is er voor deze herinrichting een budget van € 262.025 voorzien.
3,1 duizend
Volgen

Dit delen:
Delen 58

Tweet

Gerelateerd

Betaalbare kinderopvang
belangrijk in Mechelen
10/11/2017
In "Kinderen"

CAPUTSTEENSTRAAT

Sociaal Huis Mechelen zet in
op kleuterparticipatie
02/03/2017
In "Onderwijs"

KINDEREN

KINDERKRIBBE

1 euro maaltijden nu ook in
De Schijf
05/02/2017
In "Samenleving"

KINDEROPVANG

SOCIAAL HUIS

« The Force op zoek naar talent bij politie Mechelen-Willebroek
http://www.mechelen.traveltopper.eu/kinderen/kinderkribbe-caputsteenstraat-mechelen/[01/02/2018 9:10:03]

MECHELEN

PACE

Nieuwe kinderkribbe draagt zorg voor kwetsbare gezinnen - Mechelen op zijn Best

Mechelse Peper te gast in Dienstencentrum De Schijf »

Geef een reactie

E-mailadres (verplicht)

(Adres wordt niet getoond)

Naam (verplicht)

Website

Houd me via e-mail op de hoogte van nieuwe reacties.
Houd me via e-mail op de hoogte van nieuwe berichten.

Powered by WordPress and Gambit.

http://www.mechelen.traveltopper.eu/kinderen/kinderkribbe-caputsteenstraat-mechelen/[01/02/2018 9:10:03]

Reactie plaatsen

