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Voorwoord
Beste lezer,

Voor u ligt ons jaarverslag 2017 van Domo-Hasselt vzw.
Het kleine Domoke is een pittige kleuter geworden. In de maand mei bliezen we 5 kaarsjes uit.
De intentie van verbreding en verdieping van de werking werd doorheen alle projecten
verweven en opende nieuwe perspectieven van netwerken en samenwerkingen.
Ook vernieuwende ideeën gaven frisse impulsen om blijvend te innoveren en te evalueren. De
scan van de drempelmeter gaf ons duidelijke handvaten en de aanbevelingen waren heuse
blikopeners, uitdagend en inspirerend.
Het was ook een feestelijk jaar zoals je kan zien bij het doorbladeren van dit boekje. We kozen
voor minder woorden maar meer foto’s.
Laat de sfeer van dit verslagje u goesting geven om ons beter te leren kennen!
Beste lezer, we zouden “niets zijn of kunnen” zonder onze groeiende groep “enthousiaste
vrijwilligers”. Zij zijn allen, stuk voor stuk “de bouwstenen van Domo-Hasselt”.
Maar weet ook, we hebben nog vele handen te kort!
Ook jij bent hartelijk welkom om een van je vele talenten in te zetten voor onze mooie opdracht.
Hartelijk welkom!

Agnes Vanstraelen, voorzitter Domo-Hasselt vzw

De “geheimzinnige reus”
op de sprookjes-zolder van Villa Verbeelding!
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1. Wat is Domo
Domo is een letterwoord voor Door Ondersteunen Mee Opvoeden.
Domo biedt ondersteuning “aan huis van het gezin” door vriendschappelijk contact en praktische hulp aan gezinnen met jonge
kinderen. Een vrijwilliger bezoekt één gezin één dagdeel per week, een ervaren coach (in dienstverband) traint, coacht en
begeleidt de vrijwilligers, werft gezinnen en onderhoudt contacten met andere dienst- en hulpverleners .
De doelgroep van Domo is ieder gezin dat behoefte heeft aan ondersteuning en openstaat voor het Domo-aanbod. Het gezin
scoort positief voor 3 of meer kans armoede indicatoren van Kind & Gezin (kwetsbaar / kansarm).
In het gezin is minstens één kind jonger dan 12 jaar. Er mogen ook oudere kinderen in het gezin zijn. Ook zwangere ouders
behoren tot de doelgroep.
De gezinnen geven zélf aan op welke gebieden zij steun wensen: hun vraag staat centraal. Elk gezin is anders. Elke vraag ook.
Ook elke vrijwilliger is anders, heeft een eigen stijl, talent en eigenheid. Daarom gaat er veel aandacht naar het matchen van
gezinnen en vrijwilligers. Zo Daarom krijgt elk gezin de ondersteuning die het beste past bij hun vraag
Domo wil ouders stimuleren de kracht te (her)vinden om moeilijke situaties het hoofd te bieden en (weer) grip te krijgen op het
eigen leven. Domo doet talenten groeien. Dit kan bereikt worden door het vergroten van het zelfvertrouwen van de ouders, het
versterken van hun sociale relaties en het stimuleren van ouders om efficiënt gebruik te maken van beschikbare diensten en
voorzieningen
Door in te spelen op concrete vragen, helpt Domo voorkomen dat er ernstige, langdurige problemen ontstaan in gezinnen. Deze
preventietaak behelst meer dan bezig zijn met het gezin. Het vraagt ook een alertheid om op te volgen of voorzieningen werkelijk
een betekenisvolle ondersteuning bieden aan deze kwetsbare ouders en voldoende toegankelijk zijn. Domo tracht dus ook steeds
te onderzoeken welke drempels eventueel bestaan en neemt ook de rol van signaalgever op.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de methodiek van Domo “Vriend aan Huis – preventie door presentie” werkt.
Ouders voelen zich sterker en gaan positiever om met hun kinderen.
Spanningen, geldgebrek, opvoedingsproblemen, … In elk gezin komen weleens moeilijke periode voor. Maar soms lopen de
problemen zo hoog op dat de ouder(s) het niet meer aankan. Een steuntje in de rug, iemand om op terug te vallen kan dan
wonderen doen. De vrijwilliger komt elke week langs en help graag een handje mee, biedt een luisterend oor, geeft nuttige tips,
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heeft aandacht voor de kinderen en hun noden en verzuchtingen, een stimulerend klimaat in het gezin met positieve aanpak en
oog voor talenten en mogelijkheden maakt ook de kinderen sterker en zelfzeker.
Hoe werkt Domo? Na de aanmelding is er een kennismakingsgesprek met de gezinscoach van Domo. De ouder(s) vertelt waar ze
hulp bij willen krijgen. Zo kan de ondersteuning afgestemd worden op maat van het gezin. De coach zoekt dan een vrijwilliger die
het best past bij het gezin en de situatie.
De coach zorgt voor de werving en training van de vrijwilligers, geeft intervisie en zoekt bijscholing voor specifieke vragen.

2. Wie is Domo-Hasselt vzw
Domo-Hasselt vzw is een autonome vrijwilligers organisatie opgericht in 2012 en erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin.
Om de opdracht “mobiele ondersteuning aan huis” van gezinnen met jonge kinderen (0 - 12 jaar of vanaf de zwangerschap) waar
te maken is er een frisse groep enthousiaste vrijwilligers, ondersteund door een ervaren vrijwilligers-coach en begeleid door een
actieve Raad van Bestuur.

Vrienden aan Huis

Coach juiste match
gezin & vriend@huis

Raad van
Bestuur
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3. Het Domo-team
o 32 vaste vrijwilligers, allen “vrienden aan huis”
o 0,6 FTE-vrijwilligers coach
o 7 vaste logistieke (vrijwilligers bemannen de uitleenprojecten en bieden praktische hulp)
o 12 leden Raad van Bestuur
Getuigenis
Als vrijwilliger groei je met een gezin mee. Samen met het gezin probeer ik hun eenzaamheid te doorbreken
en contacten te leggen. Dat gaat niet vanzelf, maar steeds weer ben ik verrast wat je samen kan bereiken.
Door dit alles ben ik persoonlijk heel erg gegroeid. Ik ben veel mooie mensen tegengekomen.
Onze vrijwilligers zijn het fundament van de Domo-werking
De belangrijkste groep zijn de vrijwilligers “Vriend aan Huis”. Momenteel zijn er 41 vrijwilligers actief in een
gezin.
We zijn steeds zoekende naar nieuwe kandidaten. In 2017 zijn 14 nieuwe kandidaten gestart, maar ook 10
vrijwilligers hebben hun engagement gestopt. Meestal om persoonlijke redenen zoals: de komst van eigen
kleinkinderen, einde van de studies, verandering van werk, …
Ook een belangrijke groep zijn de vrijwilligers die logistieke ondersteuning bieden om het aanbod van Domo
vooral op materieel gebied vorm en inhoud te geven.
o Philip is onze handige Harry – hij beheert het uitleenmateriaal “Op Wieltjes” en herstelt alle defecten aan
fietsen, buggy’s, e.d.
o Miet en Lut – beheren de spelotheek en hebben een mooi uitleensysteem – extra aandacht gaat naar
stimulerend aanbod
o Jorn en Jef – zijn onze ICT-techneuten – zij onderhouden de 18 laptops die we uitlenen aan de Domogezinnen
o Media en Diaka – zijn dikwijls onze assistenten en boodschappers in de communicatie naar anderstalige
gezinnen
o Christa – lenig als geen ander geeft fietslessen op maat aan klein en groot, zelfs met skeelers kan ze
overweg
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Ondersteuningsmomenten door de vrijwilligers Vriend aan huis
In 2017 hebben alle vrijwilligers samen 1.465 ondersteuningsmomenten gerealiseerd.
De vrijwilliger “vriend aan huis” engageert zich om gedurende een langere periode (minimum 10 maanden/ 1 schooljaar - of langer
indien nodig) het toegewezen gezin te begeleiden aan een gemiddelde van 1 x per week gedurende 1 dagdeel.
In de 60 ondersteunde gezinnen was er een totale ondersteuningsduur van 1.364 weken.
Omgerekend haalt de frequentie van de wekelijke ondersteuningen een quotum van 1,07%. Een pluim voor de 41 Vrienden aan
huis voor hun volgehouden “ondersteuning”!
Luisteren en praten, een knuffel hier, een schouderklop daar. Mensen bewonderen om wat ze allemaal klaarkrijgen in moeilijke
omstandigheden. In agenda's kijken, kinderen aansporen om hun huiswerk te maken, gezelschapsspelen spelen. Een
bibliotheekkaart laten maken. Formele brieven ontcijferen en in mensentaal uitleggen wat er van het gezin wordt verwacht. Mee
zoeken naar een beter huis of naar een betaalbare tweedehandsauto. Hoekjes afbakenen waar huiswerk kan worden gemaakt.
Knutselen. Een jeugdbeweging, sportclub of muziekschool zoeken. Een slaapzak versieren. Vervoer regelen. Een fiets mee gaan
uitzoeken in het Domohuis. Meegaan naar Rap op Stap. Koekjes bakken. Leren fietsen. Lachen en plezier maken. Verrast om
zoveel terug te krijgen!

Vrijwilliger worden en zijn bij Domo
Oproep
Zoek je vrijwilligerswerk voor een dagdeel per week? Wil je een steuntje in de rug bieden aan ouders werken voor Domo is
verrijkend! Je komt in contact met gezinnen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken, met andere gewoonten, met andere
culturen. Als vrijwilliger wordt je een belangrijke “vriend aan huis” voor de ouders maar zeker ook voor de kinderen. Je biedt een
luisterend oor, een vriendschappelijke ondersteuning en praktische hulp.
met kinderen waar het wat moeilijker loopt?
Wekelijks ga je bij het gezin op bezoek. De ouders geven zelf aan waarvoor ze tips of ondersteuning willen hebben. Je denkt mee
met de ouders. Samen zoek je oplossingen. Door te laten zien wat er goed gaat, groeit het zelfvertrouwen. Na een aantal maanden
tot een à anderhalf jaar kan het gezin weer op eigen krachten verder.
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Door Domo wordt je goed begeleid. Je krijgt een vorming. De coach begeleidt je bij het ondersteuningsproces. Er zijn
themabijeenkomsten als vorming maar ook groepsgesprekken waar je ervaringen uitwisselt met de andere vrijwilligers. Zo leer je
van elkaar en je ontwikkelt jezelf en je talenten.
Wat houdt het werk concreet in?
o
o
o
o

Vanuit je eigen ervaring met opvoeden, bied je een gezin thuis ondersteuning
Je neemt geen zaken over van de ouder(s), je staat naast de ouder.
Je benadrukt de dingen die wél goed gaan en niet waarover ze zich onzeker voelen.
Het contact tussen jou en het gezin is gelijkwaardig en in wederzijds vertrouwen.

Ontmoetingen – Samenkomsten - Intervisie - Ervaringen
uitwisselen
Onze vrijwilligers hebben veel talenten. Eén van de talenten van Cathérine is nu wel heel zichtbaar geworden. Ze heeft een
prachtboom getoverd op een muur van het Domohuis. En tussen de takken zie je de foto’s van onze vrijwilligers hangen. Er
komen immers elke week vrijwilligers bij. Als je al eens een naam of gezicht vergeet, kan je je geheugen even opfrissen door
langs de boom te lopen.
Er staat een boom in het Domo-huis ....
en daar groeien vrijwilligers aan
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Meestappen in de fakkeltocht van 17 oktober 2017
Dag van de Strijd tegen Armoede

Een lekker tasje koffie met een stukje taart.
Een gezellig namiddag moment

Programmaboekjes verkopen en plaatsen aanwijzen,
opbrengst voor Domo-Hasselt en Lucia Fonds.
Dé sociale doelen van de Virga Jjesse Feesten.
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Vorming door onze gezinscoach Anja Alaerts
Op vraag van meerdere vrijwilligers “Vriend aan Huis” heeft Anja een gevatte vorming
gegeven over de 5 belangrijkste “aandachtspunten” bij het opvoeden! Heel concreet en
gevat, maar vooral nuttig én bruikbaar bij de ondersteuning van de Domo-ouders.
En het is waar ook! Met deze 5 degelijke handvaten hou je het opvoedingsgebeuren van
kleine én grote kinderen in de hand!

Vorming – Sandrien Cornette - thema “Ouderbetrokkenheid bij het huiswerk”

Ouders beseffen maar al te goed hoe belangrijk het is om hun kinderen goed te ondersteunen bij hun schoolcarrière. Vanuit het
besef dat ze dat zelf niet kunnen, roepen ze de hulp van Domo in. Een duidelijk signaal dat ouders heel betrokken zijn op hun
kinderen en hun schoolcarrière maar tegelijk ook een teken dat ze niet goed weten hoe ze dat moeten doen of het idee hebben
dat ze dat zelf niet kunnen.
Als Domo vriend aan huis is het onze taak die huiswerkbegeleiding zo te organiseren dat de ouders op termijn zelf hun kinderen
kunnen begeleiden. Maar dat is rapper gezegd dan gedaan!
Hoe kan een organisatie ouders ondersteunen en versterken in het begeleiden van het huiswerk van hun kinderen?
Dat was exact de vraag die Sandrine Cornette zich
stelde in haar eindwerk voor het behalen van haar
bachelor in de gezinswetenschappen. Sandrine
onderzocht de betekenis van huiswerk vanuit
verschillende perspectieven (contextueel, psychologisch
en pedagogisch). Die analyse liet haar toe concrete
voorstellen van aanpak uit te werken die zijn gebundeld
in een 'Huiswerkmap'. Ook die map wordt met deze
nieuwsbrief meegestuurd. Die map zit vol info en
methodieken om met ouders, kinderen en gezinnen aan
de slag te gaan rond huiswerk.
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4. Werkingsgebied - Huizen van het Kind
Domo-Hasselt is actieve partner in de Huizen van het Kind van Hasselt en de aangrenzende gemeenten.
o
o
o
o
o

o

Hasselt
Alken
Diepenbeek
Zonhoven
Herk-de-Stad
Haspengouw

lid stuurgroep en werkgroepen: deontologische code - vorming - onthaal
lid stuurgroep
is aangesloten bij het Huis van het Kind van Hasselt
lid stuurgroep
gemeente is in opstart met Huis van Kind
Lid stuurgroep (voor de gemeenten Kortessem en Wellen)

Domo-Hasselt vzw is actieve partner en lid van de stuurgroep in de Huizen van het Kind van Hasselt, van
Alken en van Zonhoven. Huis van het Kind van Herk de Stad overweegt om Domo-Hasselt op te nemen
als partner in hun Huis van het Kind. Ook andere diensten vragen samenwerking met Domo-Hasselt.
Door intensief met andere organisaties samen te werken in het kader van de drempelmeter, is de werking
van Domo en haar visie en missie beter bekend geworden. Ons netwerk van diensten is daardoor
verbreed. In de HvK van de kleinere gemeenten rond Hasselt zijn we als vrijwilligers vereniging met het
mobiel aanbod zeer welkom. De problematieken zijn minder frequent aanwezig maar de hulpverleners
(meestal OCMW - CLB - K&G ...) vragen overleg en uitwisseling.
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5. Cijfers en letters 2017
Gezinnen ondersteund door Domo Hasselt
In het werkjaar 2017 werden 60 gezinnen begeleid door Domo-Hasselt. Voor 6 gezinnen kon de ondersteuning afgerond worden.
Van 38 gezinnen was de ondersteuning opgestart in vorig werkjaar,
Van de 49 aangemelde gezinnen zijn er 22 dossiers opgestart.
Van de 27 overige aanmeldingen wachten 17 gezinnen op ondersteuning, 10 gezinnen konden doorverwezen worden.

Land van herkomst
Sedert 2016 is het aantal vluchteling gezinnen met een
recent migratieverleden fors toegenomen. De integratie van
de grote instroom van vluchtelingen gezinnen 2015 - 2016)
is nu pas echt voelbaar in de leefwereld. Kinderen en
ouders zoeken naar mogelijkheden om mee te kunnen
participeren aan de maatschappelijk standaard. We
behalen mooie resultaten in deze gezinnen die meestal
sterk zijn en vooruit willen, dit geeft voldoening aan de
vrijwilliger vriend aan huis, maar als keerzijde vinden we
voor de (meestal Belgische) gezinnen in generatie
armoede minder snel een goede match met een vrijwilliger,
Momenteel vermoeden we in een 5-tal vluchtelingen
gezinnen die wij ondersteunen trauma's bij gezinsleden
(ouders en/of kind), we hebben een samenwerking afgesloten bij de dienst Solentra (Limburg) om ons te adviseren in deze
problematiek, Ook zijn er gesprekken om een vorming aan te bieden aan de betrokken vrijwilligers van deze gezinnen om
handvaten te geven voor inzicht, aanpak en verwachtingen.
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Nationaliteit
Kameroen
Marokko
Kosovo

2
8
2

Angola
Algerijn
Armenië

2
2
1

Guinea
Syrië
Roemenië

2
10
2

Ghana
Irak
Belg

1
2
11

Senegal
1
Tsjetsjeen 2

Nigeria
Polen

1
4

Woonplaats
De
meeste
gezinnen
wonen
in
Groot-Hasselt.
Door onze participatie aan de netwerken Huizen van het
Kind van de aangrenzende gemeenten ontvangen we meer
aanvragen uit deze regio’s. We promoten op deze
netwerken ook de werving van bijkomende vrijwilligers. Het
is belangrijk dat de vrijwilliger het aanbod in de directe
leefwereld van het gezin goed kent. Voor veel gezinnen is
mobiliteit immers een probleem.

Gezinssamenstelling
Het % eenouder gezinnen is gedaald t.o.v. 2016. De
verhouding is veranderd doordat in de gezinnen met een
recente migratie achtergrond meestal de 2 ouders de zorg
voor het gezin opnemen.
Het blijft een schrijnend aandachtspunt hoe moeilijk éénoudergezinnen kunnen deelnemen aan onze maatschappij!
Dit is vooral tekenend voor de kinderen.
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Ondersteuningsvraag
Voor deze grafiek hebben we van elk ondersteund gezin de 3
belangrijkste noden/vragen gescreend.
We zien een duidelijk verschil tussen de gezinnen met een recent
migratieverleden en de gezinnen die reeds langer dan 5 jaar in
België wonen.

Verwijzende dienst
De belangrijkste aanmelder blijft de sector Onderwijs. Gevolgd
door de dienstverleners van de sector Kind & Gezin.
De aanmelding door het gezin zelf of via een vrijwilliger is
gestegen. Dikwijls betreft het een gezin dat reeds gekend is bij
Domo en waar de ouders opnieuw met vragen/noden zitten. Het
gaat dan meestal om een andere situatie dan bij de vorige
ondersteuning.
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Kinderen
In totaal werden 60 gezinnen en 133 kinderen begeleid,
71 jongens en 63 meisjes
De leeftijd van de kinderen zie je op de grafiek

Aantal kinderen per gezin
Van 4 gezinnen was de mama zwanger. Allen hadden reeds een of
meerdere kinderen.
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Constructieve dialoog tussen vrijwilliger en gezin
Domo’ s troef is vertrouwen en verbinding
Soms hebben Domo gezinnen eerder negatieve ervaringen met maatschappelijke
voorzieningen. Hun vertrouwen in de wereld is niet erg hoog.
Het wekelijks bezoek van enkele uren door een vaste vrijwilliger, die tijd neemt om
te luisteren en te ondersteunen, creëert een vertrouwensband.
Doorverwijzers worden geïnformeerd wanneer Domo start of niet start in een
aangemeld gezin. Andere informatie wordt niet doorgegeven. Het is niet mogelijk
om vooraf te zeggen hoe lang een Domo-begeleiding zal duren. Dat is een proces
tussen gezin en vrijwilliger. Er staat geen maximum op.
Versterken = zo veel mogelijk hulpbronnen toegankelijk maken! Vriend aan huis is onze kernopdracht
Maar dat weerhoudt Domo niet om ook op andere manieren gezinnen te
ondersteunen.
Via op Wieltjes lenen we allerlei materialen uit die de mobiliteit van gezinnen
verhoogt.
Onze vrijwilligers kunnen in onze speel-o-theek allerlei materialen uitlenen voor het
gezin. Sedert enkele maanden hebben we zelfs een laptop-theek*. In veel gezinnen
is het gebruiken van internet om smartschool-opdrachten te maken geen evidentie.
Een laptop in huis is eigenlijk een basisrecht! Dank je KBC
Vrijwilligers stimuleren kinderen om deel te nemen aan sportverenigingen,
speelpleinwerk ... tonen de weg naar het zwembad en de bibliotheek. Samen gaan
verdrijft de koudwatervrees. Regelmatig organiseert Domo groepsuitstappen en
ontmoetingsactiviteiten. Sommige gezinnen helpen mee organiseren. Zo creëren we
ook een netwerk van onderlinge verbondenheid tussen de gezinnen. Deze activiteiten
zijn toegankelijk voor alle gezinnen die in aanmerking komen voor een Domobegeleiding. Ook voor de gezinnen op de wachtlijst! Gezellig!
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6. Evaluatie door diensten en verwijzers
Debat lunch
Domo Hasselt ziet jou en je collega's graag komen.
Doel van de debatlunch was een vorm van evaluatie over de Domo-werking na 5 jaar activiteit. Na een korte presentatie van de
Domo-werking konden de 54 aanwezigen tijdens een lichte lunch ervaringen uitwisselen aan praattafeltjes samen met collega uit
andere organisaties én onze eigen vrijwilligers.
Een aantal vragen dienden als leidraad voor deze tafelgesprekken.
Waar moet Domo Hasselt op letten? Wat moet er zeker bewaard worden? Wat kan er beter?
Tussendoor was er een spetterend optreden van De Troubadours.
Wat leerden we van onze doorverwijzers?
Ons 'product' is goed: blijven waken over de kwaliteit is de boodschap. Vorming en goede coaching van de vrijwilligers zijn
belangrijke instrumenten.
Kritiek slaat eerder op het niet snel genoeg kunnen opstarten in de aangemelde gezinnen. De kern van dat probleem ligt bij het te
kleine aantal vrijwilligers en een te beperkte financiering. Nog massa's hulpverleners en doorverwijzers kennen Domo Hasselt niet.
Blijkbaar zijn de collega’s niet altijd op de hoogte van de Domo-aanpak.
Een dienstvoorstelling kan daar verandering in brengen. Wie Domo-Hasselt wil uitnodigen op een teamvergadering voor een
toelichting, kan contact opnemen met of mailen naar Anja of Agnes om verder af te spreken. Wie graag het volledige verslag
leest, kan dat opvragen via mail.
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Drempelmeter - Domo-Hasselt stapte in het najaar mee in een begeleidingsproject met als doelstelling de drempels binnen de Domowerking op te sporen en een stappenplan uit te werken. Onze gezinscoach werkte mee aan deze oefening. Lees hieronder de metingen
en conclusies.
1. Drempels
 Mobiliteit, tot in de gezinnen geraken, vraag energie van een vrijwilliger. Hebben jullie hier aandacht
voor? Zien jullie vrijwilligers dit als een drempel. Krijgen ze dit vergoed?
tips/ideeën: als jullie kwetsbare vrijwilligers bereiken kan dit een extra drempel worden/zijn.
 Jullie hebben veel aandacht voor de intake en de eerste gesprekken met de vrijwilliger/gebruiker.
Kennismaking met de werking en het benoemen van wederzijdse verwachtingen is belangrijk. Jullie
geven veel ondersteuning om als vrijwilliger goed aan de slag te gaan.
Tips/ideeën: Bevraag jullie vrijwilliger. Hebben ze informatie of ondersteuning gemist. Kunnen jullie nog meer doen of iets anders
aanpakken?
 Jullie werken met procedures. De drempelmeter toont dat jullie nog extra aandacht kunnen besteden aan de vereenvoudiging van
procedures, formulieren,…
 Jullie organiseren inloop op afspraak. Dit kan wel een drempel zijn. Een afspraak maken is niet voor iedereen evident.
Ideeën/tips: Zijn vaste permanentiemomenten haalbaar? Kan dit door een vrijwilliger bemand worden.
 Imago van een organisatie kan een rol spelen in het bereiken van vrijwilligers. Ook het imago van jullie
doelgroep heeft een invloed. ‘de niet voor mij gedachte’ zal ook spelen bij vrijwilligers.
Ideeën/tips: Werk aan jullie imago en bekendheid. Is een vrijwilligerscampagne een mogelijkheid?
Conclusie:
Jullie hebben al enorm veel aandacht voor de aanwerving en ondersteuning van vrijwilligers. Jullie willen ook
steeds de juiste match maken tussen vrijwilliger en gezin. Jullie willen hier voldoende tijd voor vrijmaken. Maar dat
lukt niet altijd. Zoek mogelijkheden om taken en rollen te verdelen. Zoek partnerorganisaties of zoek naar
systemen waarbij vrijwilligers andere rollen kunnen opnemen.

18

7. Communicatie
Website
Onze website had een opfrissertje nodig. Al op bezoek geweest bij www.domohasselt.be . Al ingetekend op onze nieuwsbrief?
Nu nog ergens een paar kartonnetjes “tijd” kopen want up to date en boeiend blijven is ook een opdracht!
Wat zal de nieuwe privacywetgeving brengen? Zullen we de fotopagina dan maar bannen uit ons visitekaartje?

Facebook
Domo heeft meer vrijwilligers nodig om meer gezinnen te kunnen ondersteunen. Het blijft een dagelijkse verzuchting.

Bekendheid is de eerste stap om meer vrijwilligers aan te trekken. We starten binnenkort met een
facebookcampagne. Jij kan ook helpen om Domo bekend te maken bij een breed publiek. Like
onze facebookpagina en deel onze berichten.
Met het oog op meer bekendheid bij mogelijke vrijwilligers, waren we ook opvallend aanwezig op de Virga
Jessefeesten. In de komende maanden gaan we een aantal socioculturele verenigingen afschuimen.
We kregen ooit de raad om de sociale media in te schakelen om jonge vrijwilligers aan te trekken. Dus zijn we op zoek naar een
vrijwilliger die goed overweg kan met sociale media. Iemand die kan uitzoeken hoe we bijvoorbeeld advertenties voor Domo kunnen
promoten, zonder dat we daar financieel onze broek aan scheuren. Als jij daar zin in hebt, laat het ons dan weten. Dan is er
binnenkort niemand meer in heel Limburg die niet weet dat Domo Hasselt altijd op zoek is naar vrijwilligers!
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Vrijwilligers worden opgevangen door coach Anja. Vrijwilligers mogen een tijdje
meelopen met onze activiteiten om uit te testen of de aanpak hen ligt. Als het klikt,
zoekt Anja een goede match met een gezin dat ondersteuning wenst. Als je mensen
kent met een groot hart en een beetje tijd, vertel hen dan over Domo.

Give a day
De stad Hasselt is goed op weg om een uitgebouwd vrijwilligersnetwerk te ontwikkelen
waar zowel kandidaat vrijwilligers als zoekende organisaties hun verlangens en noden
kunnen bekend maken. De aftrap is voorzien lente 2018

Domo Hasselt zoekt vrijwilligers
En jij kan daarbij helpen! Vergeet niet te vertellen over Domo en wat je er doet. Domo
is immers nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn ook onze beste
ambassadeurs! Misschien heeft je oma, je tante, je oom, je mama, je dochter, je
vriendin, je collega... wel interesse. Jij kan hen over de drempel helpen! We kunnen
iedereen gebruiken.
Niet alleen 'vrienden aan huis' maar ook mensen die bv. ons uitleensysteem op wieltjes
op orde willen houden of iemand die Domo willen promoten of iemand die mooie
affiches kan ontwerpen... Elk talent helpt Domo vooruit. Breng ze in contact met Anja of
Agnes. Of vraag hen onze facebookpagina te liken. Dan krijgen ze regelmatig
berichtjes van Domo en komt de goesting misschien nog wel.
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8. Samenwerken en netwerken
OCMW-Hasselt
De maatschappelijk werkers van het OCMW kennen de Domo-werking goed. Er is een fijne wisselwerking.
Dit jaar mochten we 1 ½ pagina vullen in hun personeelsblaadje. (zie pag 36)
En tijdens het personeelsfeest van het OCMW was er een oproep tot “vrije gift” door de aanwezigen. Veel dank hiervoor.

Triple P in het Domohuis
Gedrag van kinderen stelt het geduld van ouders weleens op de proef. Via eenvoudige stappenplannen leert Triple P om die situaties
anders aan te pakken. Kleine veranderingen kunnen een groot verschil maken. CKG het Hummelhuis was bereid dit
groepsprogramma in het Domohuis te organiseren, speciaal voor Arabischsprekende ouders. Spreekt Sabine Arabisch? Neen, maar
de vele filmpjes die in het programma worden gebruikt, bestaan wel in Arabische versie.
Er waren 5 bijeenkomsten. Terwijl de mama's hun ervaringen uit wisselden, zorgde een vrijwilliger voor de meegebrachte baby's en
peuters. Ook dit illustreert hoe Domo met succes maatschappelijke voorzieningen toegankelijk maakt voor kwetsbare ouders.
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10 mei 2017 Samenwerking met BS-basisschool Klein Atheneum en Atheneum Plus - De wereld is voor iedereen!
Samen met leerkrachten en leerlingen van basisschool het Klein Atheneum en Atheneum Plus werd een aangrijpende actie opgezet
onder het thema “Gelijkheid voor iedereen”. Verscholen achter witte markers als teken van gelijkheid & solidariteit trok een ingetogen
groep kinderen door de straten van Hasselt richting Huis van de Gouverneur. Met ratels en gescandeerde trokken ze de aandacht voor
hun sociaal engagement! n de tuin van de Gouverneurs woning zingt Dana Winner “Geef de kinderen de wereld”
Na de optocht door de stad verzamelen de leerlingen van het Klein Atheneum en Atheneum Plus en zongen samen met Dana en hun
leerkrachten het aangrijpende lied “Geef de kinderen de Wereld”. Dit om Domo Hasselt in de kijker te zetten. Dana Winner zingt samen
Heb je een facebookaccount? Dan kan je het nummertje bekijken via de FB-pagina van Domo Hasselt vzw 10 mei 2017

22

9. Projecten
Ouder-kind activiteiten in wijk Ter Hilst – PEUTERNESTJE
Met middelen van Bestrijding kinderarmoede van de Stad Hasselt heeft Domo-Hasselt in samenwerking met Kind & Taal, Basis
Educatie en de Opvoedingswinkel een wekelijks aanbod georganiseerd (elke dinsdag tss 9u en 12u) in deze zeer achtergesteld wijk
van Hasselt.
Alle ouders en grootouders zijn hartelijk welkom met hun kindjes tss 0 en 3 jaar. Ook zwangere ouders zijn zeer welkom
Het Peuternestje gaat door in het buurthuis, zaal De Magneet, Brigandstraat 1 te Hasselt - Hilst - deelnemen is gratis.

Project: INLOOP in Ter Hilst
Samen met het aanbod van ontmoeting in het Peuternestje is de organisatie van een “inloop moment” geïnstalleerd in het buurthuis van
Ter Hilst in combinatie met huisbezoeken en overleg met buurtwerkers.
Doel is om voor gezinnen uit de wijk die het moeilijk hebben (dikwijls multi-probleem) een laagdrempelig inloopmoment te organiseren
waar ze hun verhaal kunnen doen en samen met de coach van Domo bespreken hoe aan hun problemen kan gewerkt worden.
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Project “OP WIELTJES”
Met de subsidie van 3.000 € uit de middelen voor de bestrijding van kinder kans armoede Hasselt, hebben we een uitleensysteem
uitgewerkt. Ouders en kinderen kunnen allerlei materiaal lenen (gratis) om hun mobiliteit te verhogen
en de motorische ontwikkeling van hun kinderen te bevorderen.
Doelstelling van het project is uitlenen van fietsjes, steps, schaatsen, loopfietsen, .... Om goesting te
geven in bewegen en de motorische ontwikkeling te stimuleren

Energiemeter Project van UCLL
Doelstelling van het project was gezinnen inzicht geven in hun elektriciteitsverbruik en het leren
beheersen. Dit project kwam tot stand in samenwerking met de richting Elektronica van de UCLLHasselt.
Het elektriciteitsverbruik werd gedurende een aantal maanden dagelijks gemeten in een 10-tal
kwetsbare gezinnen. Via een app op een tablet zagen de gezinnen hun verbruik en leren de pieken
van hoog verbruik te interpreteren en aan te pakken. Ook het sluimerverbruik komt duidelijk in
beeld. Samen met de vrijwilliger 'vriend aan huis', de studenten en het gezin werden de
mogelijkheden onderzocht om het verbruik te verminderen.
Project HUURWAARBORG
Domo Hasselt krijgt vaak te maken met gezinnen wiens huisvestingssituatie te wensen over laat. Veel kunnen we daar ook niet aan
veranderen. Maar soms dienen zich mogelijkheden aan waardoor gezinnen toch een betere huisvesting aan een betaalbare prijs
zouden kunnen krijgen. De huurwaarborg (3 maanden huur vooraf te
betalen) komt dan soms roet in het eten gooien. Als het OCMW niet kan
helpen, is er Domo nog. We vroegen aan de Koning Boudewijnstichting
middelen om een klein huurwaarborgfonds te creëren. Daarmee kunnen we
een bescheiden aantal gezinnen tot aan een deftigere huisvesting helpen en
soms zelfs dakloosheid voorkomen. De gezinnen betalen de huurwaarborg
terug op een voor hen haalbaar tempo.
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Project ARMOEDE BESTRIJDING
5.000 euro van het Armoedefonds
Het armoedefonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting geeft kleine organisaties die
kwetsbare mensen ondersteunen, een duwtje in de rug. Domo Hasselt is erg blij met dit geld. We
kunnen er onze gewone werking 'vriend aan huis' mee versterken.

Servicefonds Hasselt
Als er geen andere mogelijkheden zijn, vraagt Domo soms een financiële tussenkomst van het servicefonds Hasselt om
individuele gezinnen in specifieke situaties uit de nood te helpen. Ook daarmee kunnen we voorkomen dat problemen escaleren.
Want wat gebeurt er als iemands auto het begeeft en hij niet meer op zijn werk geraakt daardoor? Juist ja… als er geen geld is om
een ander vervoermiddel aan te schaffen, maakt het gezin een roetsj naar beneden. Een klein bedrag voor een kleine
tweedehandswagen kan dan een wereld van verschil betekenen.

Domo - brugfunctie tussen leefwereld en diensten
Domo ondersteunt ook vluchtelingengezinnen met jonge kinderen (vanaf
zwangerschap tot 12 jaar) in hun integratie- en participatieproces op maat van hun
mogelijkheden en de gezinsomstandigheden. De zorgvragen situeren zich o.a. in de
domeinen van ontwikkeling en opvoeding, integratie in school en buurt, invulling van vrije
tijd, schools leren, het ontbreken van een sociaal netwerk.
Domo wil de ondersteuning van deze gezinnen kwalitatief en kwantitatief verbreden en
verdiepen door de samenwerking met partnerorganisaties, zoals OCMW, Gastvrij Hasselt,
CLB, Arktos, Opvoedingswinkel, CAW,... te verstevigen en waar mogelijk te formaliseren.
Dit project wordt financieel ondersteunt door de dienst Diversiteit en Internationale
Solidariteit van de stad Hasselt.
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10. Activiteiten met gezinnen
HALLOWEEN in Ter Hilst
Wat is er leuker dan eens gezellig griezelen en vies doen. Een voltreffer als
thema in het Peuternestje. Als het schoolvakantie is staan de deuren ook open
voor de oudere broers en zusje van de baby’s en peutertjes. Verkleed als griezel
een bloederig hapje klaarmaken in de Magneetkeuken. En als toetje “Slijm
maken”. Whaaw Hoe leuk kan het zijn?

Dana Winner bracht een bezoek aan het Domohuis.
Om ons beter te leren kennen. Meteen was ze onder de indruk van de warmte sfeer, speelde tafelvoetbal en gezelschapspelletjes,
knuffelde de kleintjes en maakte een praatje met de ouders, afsluiten met een pannenkoekje en dan afspraken maken.
Ze stemde prompt in om Meter te worden van Domo Hasselt. En wil het liedje “De wereld is van iedereen” zingen met het jonge
volkje van het Atheneum. En als we nog eens pannenkoeken bakken, mogen we eieren bij haar thuis ophalen.
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Schatten in de sprookjeszolder.
In de paasvakantie brachten we een bezoek aan de sprookjeszolder van het literair museum in de Bampslaan in Hasselt. 15
kinderen tussen de 3 en 13 jaar met hun ouders of vrijwilligers genoten van deze wonderlijke wereld.
De workshop 'Sprookjeskleren ontwerpen' bewees dat kinderen veel meer kunnen dan wij soms denken. Prachtige werkjes
werden in elkaar gestoken door de kleine vingertjes. Met veel oog voor detail... voor sommigen moest er eerst een onderbroek zijn
voor er een rokje over kon.
Het literair museum ontving ons met open armen en gaf ons een serieuze korting. Dank je wel.

Rondleiding door Villa Verbeelding
Op 12 september werden we opnieuw verwacht in Villa Verbeelding, Bampslaan 35 in Hasselt. Vrolijkheid, enthousiasme en
fantasie overvallen we Villa Verbeelding. Voor een rondleiding door de Villa. Er valt immers heel wat te beleven! En de Villa wil
graag meer samenwerken met Domo Hasselt. Nadien gingen we op stap in de Hasseltse Stationsbuurt, voorheen vermaard en
berucht maar nu gezellig en toch bruisend!
Het was heel fijn in Villa Verbeelding. Ook in oktober staan er leuke dingen te gebeuren. Domo Hasselt doet mee aan festival
Retour. Dat festival staat in het teken van minder weggooien en meer delen. Op 21 oktober doen we een “open-deur” in het
Domohuis in het kader van festival retour. Imelda en Marijke van Villa Verbeelding ontvingen ons met open armen.
En onze mond viel open van verbazing bij zoveel fantasie die werkelijkheid werd. Villa Verbeelding heeft zijn naam niet gestolen.
Van tafeltje-dek-je aan het plafond en een Japans kabukitheater tot een heuse mijngang in de kelder.
We leerden ook dat roodkapje niet altijd zo'n lief meisje is. Voor alle vrijwilligers een wonderbaarlijke belevenis.
En als klap op de vuurpijl een partnerschap tussen Villa Verbeelding en Domo-Hasselt.
Domo-gezinnen zijn altijd welkom in de Villa.
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“ Geef de kinderen de wereld” Dana Winner - promotie voor 5 jaar Domo-Hasselt!
De leerlingen én leerkrachten van het Klein Atheneum en Atheneum Plus in de bres voor “Gelijkheid en solidariteit”
tgv 5 jaar Domo-Hasselt
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20170513_02880516/domo-hasselt-viert-5-jarig-bestaan

https://www.facebook.com/domohasseltvzw/videos/460202937672778/
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Gezins BBQ samen met de De Brug vzw Hasselt
Volgens de poortwachters stond de teller op 225! Het was een komen en gaan van kleintjes en groten, popcorn of suikerspin een
moeilijke keuze, dan maar de chocolade fontein. Dankjewel Minderbroeders – dankjewel Frieda!

Theater op de Markt
Zaterdag 28 oktober ging Domo met de gezinnen naar het circusfestival in Dommelhof Neerpelt. We hebben hier al enkele keren
aan deelgenomen en we zijn nog nooit teleurgesteld.
Het festival loopt over van creativiteit en zottigheid. Achter elke boom kan een verrassing schuilen en zelfs de grond kan onder je
voeten verdwijnen. Een activiteit die grenzen verlegt, zowel voor ouders als kinderen. We rijden met eigen wagens en hebben
kaarten besteld voor 50 mensen. Het circusfestival in Neerpelt is echt een aanrader. Voor ouders en kinderen een unieke kans om
de geneugten van Cultuur te leren kennen.
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Hoera, opnieuw een bus naar de speelpleinwerking
Een brug slaan naar bestaande voorzieningen en allerlei aanbod. Een uitkomst die weleens het verschil helpt maken! .
Gezinnen zijn niet alleen bepalend voor de kansen die hun kinderen krijgen. De samenleving draagt daarin een verpletterende
verantwoordelijkheid. Neem nu de speelpleinwerking die elk jaar wordt georganiseerd.
Vooral kinderen van kwetsbare ouders halen voordeel uit dergelijke voorzieningen” zo lezen we voortdurend in kranten en media.
Jammer toch dat juist deze doelgroep dikwijls niet kan deelnemen omdat ze er gewoonweg niet geraken. Hun ouders hebben
geen auto of werken in posten.
Daarom is Domo Hasselt op het nageltje blijven kloppen: “Er moet terug collectief vervoer komen naar de speelpleinwerking”
In 2017 is dat gelukt! Er kwam een bus die de kinderen van en naar de speelpleinwerking bracht. Bedankt stad Hasselt en
OCMW om deze Domo-vraag ernstig te nemen!
We zoeken voor de maanden juli en augustus nog vrijwilligers-bus begeleiders! Ben jij die toffe gast of meid?
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Speeltuin “De Alk” (Alken)
Een gratis speelpark met een heleboel leuke dingen op amper 8 km van Hasselt! Speeltuin, minigolf, gocarts, waterfontein,
waterfietsen, roeibootjes, …De pret kon niet op. Vooral in je “underware” in het fonteintjes bad! Het was dan ook tropisch heet!
Hoe fijn kan water zijn!

Bokrijk here we come!
Domo organiseerde weer een gezellige activiteit voor ouders en kinderen op dinsdagnamiddag 1 augustus. Iedereen was van
harte welkom. Het was wel een endje stappen met de pagaddertjes van de steenweg (bus) en het treinstation tot aan de speeltuin
Als het gezin het liet weten dat ze aangekomen gekomen waren reden we gauw met onze pendelwagen.
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Domo doet mee aan de week van de circulaire economie
In het kader van festival retour stelden we ons Domohuis open voor het publiek in de namiddag tussen 13u30 en 16 uur.
Bezoekers konden dan een leuk gezelschapsspel uit onze speel-o-theek spelen. Mensen mochten ook die namiddag speelgoed
en fietsen binnen brengen. We zorgden voor een hartelijke ontvangst, drank en wat lekkers. Een fotograaf van de Goed
Nieuwskrant sprong ook even binnen voor een babbel en een foto!

Domo had op 14 oktober een stand op de inspiratie dag - Corda Campus
Waarom moeten we allemaal alles hebben als we ook kunnen delen? In een wereld die ten onder gaat aan bergen afval zijn we
het aan onszelf en de komende generaties verplicht om te zoeken naar alternatieven. Op de inspiratie dag in de Corda Campus
zijn er workshops, getuigenissen en kinderanimatie. Kortom, er viel van alles te beleven en te bekijken. Het was allemaal erg leuk
en interessant. Misschien konden we wel iemand overtuigen om vrijwilliger te worden? Philip heeft een Domo-rad gemaakt! Echt
leuk om bij te hebben op een standje! De bezoeker kan leuke prijsjes winnen als hij-zij het correcte Domo-antwoord kan geven!
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Dag tegen Armoede 17-10-17
Hoe “Overbrug je de maand met een té klein budget” Een spanend maar ook triest leer&doespel met de moedergroep van
Peuternestje ter Hilst. Er tegen de avond een lekker hapje van het buffet om nadien kloek mee te stappen in de fakkeltocht! Veel
deelnemers! Hoezee!

Dag Sinterklaasje in de schoen en in de Magneet
De Sint krijgt aardse hulp van de Speelgoedbank en liefdadigheidsvereniging Rotaract. Zij doen een beroep op Domo om snoep
en pakketjes tot bij de kinderen te brengen.
De speelgoedbank wil pakketjes maken. Iedere vrijwilliger gaf de leeftijd van de kinderen door aan de sint
en schreef ook op het briefje wat ze graag wilden hebben.
Wordt Sinterklaas niet gevierd in het gezin waar je komt? Geen probleem. Je kan de cadeautjes ook in de
loop van het jaar geven, bij een verjaardag of als beloning voor een klusje of goed rapport.

16 december- Geefpleintje Hasselt
Solidaire kerstactie aan standbeeld van Veldeken, Dorpsstraat in Hasselt
Op zaterdag 16 december was er weer een geefpleintje aan het standbeeld van Van Veldeke van 11 tot 16
uur.
Je kon er nog bruikbare spullen brengen en je kon er meenemen wat je leuk of nodig vond. Alles gratis.
Zo stimuleren we het hergebruik en verspillen we minder grondstoffen. Goed voor mens en milieu.
Domo Hasselt mocht na 16 uur alle spullen die we zouden kunnen gebruiken (babyspullen, speelgoed,
kinderkleding...) meenemen wat nog over is. Maar alles was uitverkocht! Van succes gesproken.
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11. Giften
Domo Hasselt is erkend door Kind en Gezin als preventieve mobiele gezinsondersteuning. We kunnen daardoor jaarlijks rekenen op
een overheidssubsidie van 25.000 euro. Een mooi bedrag maar onvoldoende om onze gezinscoach Anja, de vele groepsactiviteiten,
vormingsmomenten, knutseluurtjes en speel-o-theek te financieren. Ook dit jaar konden we rekenen op gulle gevers. Die maakten
onder andere volgende activiteiten mogelijk: uitstap naar het circusfestival in Dommelhof Neerpelt, spelen in De Alk, Bokrijk en de
kinderboerderij...We feesten er ook graag op los; Pasen, Halloween en Sinterklaasfeest. Individuele kinderen konden we helpen aan
slaapzakken (om mee op schoolreis te kunnen gaan), plasbroekjes, enz.

Vrije gift van personeel OCMW Hasselt

Gratis inkom voor optreden van Johan Verminnen

Lionsclub van Alken 95 ouders en kinderen een gratis avondje in Kinderrijck Bilzen
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De 7-jaarlijkse Virga Jesse feesten
Het Virga Jesse comité besliste dat de opbrengst van diverse acties tijdens deze
zeven jaarlijkse feesten zou geschonken worden aan twee Hasseltse organisatie
nl. het LUCIA FONDS en DOMO-HASSELT.
Graag hebben wij dan ook meegeholpen aan enkele opdrachten zoals de
verkoop van devotiekaarsjes en programmaboekjes tijdens de ommegang. Meer
dan 42 dappere vrijwilligers hebben meegeholpen om ons Domo engagement
waar te maken.
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TEKENS van HOOP - liedjes op Cd van Lisa Bel BO samen met het jongerenkoor ARSIS
https://www.youtube.com/watch?v=sDtwjcuPvpA

Veel dank aan het initiatief van Lisa Del BO om een financiële
steun van 5.000€ te geven aan Domo-Hasselt.
Samen met het jongerenkoor Arsis werd een nieuwe Cd
uitgegeven boordevol hoopvolle liedjes.
Tijdens het Kerstconcert konden we de mooie teksten
beluisteren in een select gezelschap.
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11. Ook jij kan Domo Hasselt steunen
Like onze facebookpagina op https://www.facebook.com/domohasseltvzw/

en deel onze berichten.

Praat over Domo en help mee vrijwilligers zoeken.
Nodig Domo uit voor een teamvergadering of dienstvoorstelling.
Word vrijwilliger. We kunnen alle talenten gebruiken.
Schenk tombolaprijzen voor onze jaarlijkse tombola.
Uw gift is welkom op rekeningnummer BE54 0016 8642 2697 - Let wel: voorlopig kunnen we nog geen fiscaal attest afleveren!
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12. Evaluatie aan Kind en gezin
Aantal gezinnen met een migratieachtergrond is fors toegenomen. Eind 2017 waren er 15 gezinnen met een recent
migratieverleden (vluchteling) in ondersteuning bij Domo-Hasselt. Voor 2 gezinnen was de ondersteuning met positief resultaat
afgerond. 5 Gezinnen hebben zich aangeboden tijdens het Inloop moment in de wijk Ter Hilst en 1 gezin staat op de Domowachtlijst. /// Vanaf 01-06-17 is de Domo-coach wekelijks 1 dagdeel aanwezig in het buurthuis Ter Hilst (Inloopmoment voor
gezinnen met vragen/noden. Tijdens dit inloopmoment namen 22 gezinnen contact, na verkenning en huisbezoek door de coach
volgt de indicatiestelling/verwijzing.
Waar is overlap en lacune?
2017: Domo-Hasselt vzw is actieve partner en lid van de stuurgroep in de Huizen van het Kind van Hasselt, van Alken en van
Zonhoven. Huis van het Kind van Herk de Stad overweegt om Domo-Hasselt op te nemen als partner in hun Huis van het Kind.
2018: is er een overleg met de verantwoordelijke van HvK Kortessem om de mogelijkheden tot samenwerking te bespreken,
Meer vraag naar samenwerkingsverbanden vanuit verschillende dienst- en hulpverleningsvormen. Door o.a. de drempelmeter is
de werking van Domo met zijn visie en missie duidelijk geworden. Dit heeft mogelijkheden gegeven om ons netwerk van diensten
te verbreden.

Niet meer gedaan of extra gedaan
Domo-Hasselt heeft in 2017 extra ingezet op
Ontmoeting voor ouders mét kinderen 0 - 3 jaar én zwangere - dit in de wijk Ter Hilst met middelen Kinderarmoede - samen met
de partners Kind &Taal, Basiseducatie, Buurtwerking.
Inloop: de organisatie van 1 dagdeel per week - contact in het buurthuis voor ouders met jongen kinderen die vragen, noden,
spanning hebben (22 gezinnen werden bereikt)
Door de grote vraag van doorverwijzende diensten zetten we extra in op de integratie van vluchtelingen. 2 projectaanvragen
werden goedgekeurd door de dienst Gelijke kansen en zullen uitgewerkt worden in 2018.
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Signalen aan Kind & Gezin
1. Een dienst uitbouwen met een 1/2 time personeelskracht is te weinig, biedt geen garantie op continuïteit (vb. bij ziekte of verlof).
Vrijwilligers nemen dan over maar de werking is dan minder intensief.
Sommige vragen moeten wachten. De job time wordt nu aangevuld met projectmiddelen die meestal slechts voor één
jaarwerkjaar bestemd zijn.
2. Wij pleiten voor minimaal één Domo per centrumstad in Vlaanderen.
Een verspreide keten van Domo’ s geeft meer effect op naambekendheid, intervisie tussen de regionale Domo’ s, leren van
elkaar, ......
3. Een gezin één plan: voor gezinnen met jonge kinderen op de wachtlijsten van Jongerenwelzijn kan een Domo-ondersteuning aan
huis verergering voorkomen (mist de hulpverlening het kernprobleem blijkt opvolgen) tijdens de wachttijd naar de geschikte hulp,
Het ingediende plan van Limburg is niet weerhouden, Op vraag van de dienst Welzijn en HvK zijn er opnieuw gesprekken gestart
om een gezamenlijk plan in te dienen voor zorgregio Hasselt, Domo-Hasselt wil in de juiste visie en trouw aan de eigen missie
participeren aan dit plan.
4. De integratie van de grote instroom van vluchtelingen gezinnen 2015 - 2016) is nu pas echt voelbaar in de leefwereld.
Kinderen en ouders zoeken naar mogelijkheden om mee te kunnen participeren aan de maatschappelijk standaard. We behalen
mooie resultaten in deze gezinnen die meestal sterk zijn en vooruit willen, dit geeft voldoening aan de vrijwilliger vriend aan huis,
maar als keerzijde vinden we voor de (meestal Belgische) gezinnen in generatie armoede minder snel een goede match met een
vrijwilliger,
Momenteel vermoeden we in een 5-tal vluchtelingen gezinnen die wij ondersteunen trauma's bij gezinsleden (ouders en/of kind),
we hebben een samenwerking afgesloten bij de dienst Solentra (Limburg) om ons te adviseren in deze problematiek,
Ook zijn er gesprekken om een vorming aan te bieden aan de betrokken vrijwilligers dan deze gezinnen om handvaten te geven
Voor inzicht, aanpak en verwachtingen.
5. In de HvK van de kleinere gemeenten rond Hasselt zijn we als vrijwilligers vereniging met het mobiel aanbod zeer welkom. De
problematieken zijn minder frequent aanwezig maar de hulpverleners (meestal OCMW - CLB - K&G ... zijn vragende partij om in
overleg/uitwisseling te gaan met ons).
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13. En wat brengt 2018?
Domo Hasselt doet talent groeien dankzij Hart voor Limburg
Als kleine organisatie zijn we voortdurend op zoek naar middelen. We zijn dan ook erg blij met de financiële steun van het streekfonds
Hart voor Limburg, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. We gebruiken deze 7.500 euro om onze 'gewone' werking in 2018 te
versterken. We zullen investeren in de vorming van vrijwilligers, materiaal voor de speel-o-theek, materiaal voor 'Op Wieltjes' en
uitstappen en activiteiten voor ouders met kinderen

Domo-Hasselt Brugfunctie tussen diensten en gezinnen
Domo ondersteunt ook vluchtelingengezinnen met jonge kinderen (vanaf zwangerschap tot 12 jaar) in hun integratie- en
participatieproces op maat van hun mogelijkheden en de gezinsomstandigheden. De zorgvragen situeren zich o.a. in de domeinen van
ontwikkeling en opvoeding, integratie in school en buurt, invulling van vrije tijd, schools leren, het ontbreken van een sociaal netwerk.
Domo wil de ondersteuning van deze gezinnen kwalitatief en kwantitatief verbreden en verdiepen door de samenwerking met
partnerorganisaties, zoals OCMW, Gastvrij Hasselt, CLB, Arktos, Opvoedingswinkel, CAW, te verstevigen en waar mogelijk te
formaliseren. Ook dit project wordt financieel ondersteunt door de dienst Diversiteit en Internationale Solidariteit van de stad Hasselt.

Iedereen is Kunstenaar
Domo-Hasselt en vzw Perspectief hebben een gezamenlijk project ingediend bij de dienst Diversiteit en Internationale Solidariteit. Met
deze middelen willen we de integratie van de vluchtelingen gezinnen stimuleren door het aanbieden van uitstappen en workshops,
ouders samen met hun kinderen, in de regio van Hasselt. Met speciale aandacht voor een drempelloos concept met een mix van
deelnemers uit alle bevolkingslagen van Hasselt.
Het KOALA project
Tijdens het kerstverlof ontvingen we het super nieuws dat o-het Hasselt Koala project genomineerd als een van de 18
projecten uit een inzending van 56 kandidaten. Dit project is goedgekeurd voor 10 jaar en zal zich voornamelijk richten tot
de gezinnen met jonge kinderen uit de wijk Ter Hilst en de Disselstraat en Sint Lambrechts-Herk.
Koala is een letterwoord dat staat voor Kind- en Ouder Activiteiten ter bestrijding van Lokale Armoede. Naast de
ouders- & kind activiteiten zal er een aanbod zijn voor bijkomende opvangplaatsen in de betrokken kinderdagverblijven met Trap 3 als
doelgroep.
Het project werd geschreven en ingediend via het Huis van het Kind Hasselt, met als kernpartners Kind & Taal, Basis Educatie,
Opvoedingswinkel, Domo-Hasselt, Buurtwerking Ter Hilst en de Kinderdagopvang ’t Sjokkepoeike en De Hummeltjes. Er is de ambitie
om in de wijk Ter Hilst een huis in te richten als “Proeftuintje voor kinderopvang” en “Gezellige ontmoetingsplaats voor de ouders”.
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