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Als ‘organisatie waar armen het woord nemen’
1
 is Centrum Kauwenberg vzw een vaste waarde op het 

vlak van armoedebestrijding in Antwerpen. Deze werking is erop gericht om mensen in armoede – met 

een specifieke focus op generatiearmoede – en andere mensen samen te brengen en zo bij te dragen 

tot de bestrijding van armoede, dit vanuit de ervaring van de mensen zelf. In Centrum Kauwenberg 

worden er verschillende doelen nagestreefd; ons hoofddoel is om sociale uitsluiting van mensen in 

armoede weg te werken, maar daarnaast is de werking er ook op gericht mensen mondiger en sterker 

te maken en hen te betrekken in het verenigings- en culturele leven en de hele samenleving. Ook 

armoede kenbaar maken en veranderingen in maatschappelijke structuren teweegbrengen staat 

bovenaan de agenda. 

 

Zowel volwassenen als kinderen vinden in Centrum Kauwenberg een plek. Door de jaren heen is de  

gezinswerking van Centrum Kauwenberg uitgegroeid tot een essentiële factor in de werking. Gezins- 

en opvoedingsondersteuning is daarmee dan ook een belangrijk aandachtspunt geworden. Dit boekje 

gaat over de gezins- en opvoedingsondersteuning die Centrum Kauwenberg door de jaren heen heeft 

geboden en nog steeds biedt. Zowel de aanloop naar de focus op dit soort ondersteuning als de 

huidige projecten rond gezins- en opvoedingsondersteuning krijgen hier een plaats. Ook is er een 

theoretische onderbouwing terug te vinden om de werking van Centrum Kauwenberg te kaderen.  

 

Hiernaast zullen –  tussen de tekst door – zowel reacties van medewerkers van Centrum Kauwenberg, 

als van ouders te lezen zijn. Deze citaten herkent u aan de rode tekstballonnen. Ook werden er in 

deze context korte interviews afgenomen van externe organisaties die een samenwerking hebben met 

Centrum Kauwenberg. Hun reacties zijn te herkennen aan de oranje tekstballonnen. Hierbij wordt ter 

verduidelijking het logo van hun werking afgebeeld. 

 

 

Veel leesplezier! 
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 Erkend door de Vlaamse Overheid. 
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De werking van Centrum Kauwenberg kent een lange en dynamische geschiedenis. Vanaf het begin 

van de jaren 70 ontstonden er contacten met vooral mannen die in armoede leefden in de omgeving 

van de Ossenmarkt in Antwerpen. Vanuit deze contacten kwam in 1972 Huize Cardijn tot stand, waar 

er gestreefd werd naar méér dan individuele hulp en begeleiding. Huize Cardijn werd een 

ontmoetingsplaats waar mannen zich thuis konden voelen en er zich bewust van werden dat ze niet 

alleen stonden met hun problemen. Rond een kop koffie werden er urenlange gesprekken gevoerd en 

werd er geluisterd naar elkaar. Deze gespreksmomenten groeiden later uit tot de vrouwen-, mannen-, 

kinder- en jeugdgroepen, waar de mensen zowel tijdens de instuifmomenten als tijdens de 

georganiseerde bijeenkomsten hun verhaal kwijt konden en steun vonden bij elkaar. 

 

Zes jaar later, in 1978, was de werking van Huize Cardijn zo exponentieel gegroeid, dat samen met de 

verhuis naar een nieuwe locatie, Huize Cardijn ook een nieuwe naam kreeg. Geleidelijk vonden ook 

enkele vrouwen hun weg naar buurtwerk Kauwenberg. Ook zij hadden nood aan gelijkgestemden 

waarbij ze hun ervaringen konden delen. Zo ontstond de vrouwengroep, die een centrale plek in het 

buurthuis zou innemen. Anders dan de vele alleenstaande mannen, maakten veel van deze vrouwen 

deel uit van een gezin. Tijdens hun bijeenkomsten, instuiven, vergaderingen,… waren hun kinderen 

dan ook vaak van de partij. Waar ouders samenkomen, vormen kinderen automatisch mee het 

gespreksonderwerp. Dankzij de vele gesprekken beseften de ouders dat ze niet alleen stonden met 

hun problemen en wonnen ze aan moed en kracht. Geleidelijk durfden ze naar de toekomst te kijken, 

en dan vooral naar die van hun kinderen.  

 

Met de hogescholen en de universiteit in de buurt, begon er een toenemend aantal studenten de 

woningmarkt in de buurt rond de Ossenmarkt te beheersen. Deze werd dan ook steeds meer op hen 

afgestemd, waardoor de plaatselijke bewoners werden verdrongen naar andere kansarme buurten. 

Hierdoor kon buurtwerk Kauwenberg zich niet langer beperken tot de buurt rond de Ossenmarkt, en 

begon zich daarom tot heel de stad te richten. Zo ontstond in 1988 Centrum Kauwenberg. Doorheen 

de jaren leerden steeds meer gezinnen Centrum Kauwenberg kennen. Door deze evolutie werd 

gezins- en opvoedingsondersteuning mee één van de belangrijkste doelstellingen van Centrum 

Kauwenberg. Momenteel vinden zo’n 90 gezinnen hun weg naar Centrum Kauwenberg. 

 

 

 

 

 

 

 

GESCHIEDENIS CENTRUM KAUWENBERG 
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Gezins- en opvoedingsondersteuning omvat een groot deel van de werking van Centrum 

Kauwenberg. Er bestaan verschillende manieren om gezins- en opvoedingsondersteuning te 

benaderen, daarom zal er hieronder eerst een algemeen beeld geschetst worden van deze definities. 

Daarna zullen deze gezins- en opvoedingsondersteuning gelinkt worden aan generatiearmoede, en 

nog specifieker aan de werking van Centrum Kauwenberg.  

 

GEZINS- EN OPVOEDINGSONDERSTEUNING 

Opvoedingsondersteuning wordt door het decreet van 2007 omschreven als “de laagdrempelige, 

gelaagde ondersteuning van ouders en opvoedingsverantwoordelijken bij de opvoeding van kinderen”. 

Hellinckx, Grietens & Geeraert gaan nog iets verder, wanneer ze stellen dat opvoedingsondersteuning 

“een verzamelterm (is) voor allerlei activiteiten die de opvoedingssituaties pogen te optimaliseren”. Het 

welzijn van zowel kind als opvoeder is hierbij van belang. Vandemeulebroecke & De Munter vullen 

hierbij aan dat opvoedingsondersteuning gebaseerd is op de veronderstelling dat voor elk gezin en 

elke gezinsvorm onderstaande uitgangspunten gelden: 

 De erkenning van het belang van de gezinsopvoeding voor kinderen, volwassenen en 

samenleving; 

 De erkenning van de pedagogische verantwoordelijkheid, het verlangen en de bekwaamheid 

van ouders om de relatie met hun kinderen op een verantwoorde wijze vorm te geven; 

 De erkenning dat ouders bij het gewone opvoeden vragen en onzekerheden kunnen ervaren 

en het recht hebben om indien nodig hiervoor steun te ontvangen; 

 De erkenning van het recht van gezinnen op voortdurende aandacht van de samenleving voor 

de realisatie van de randvoorwaarden voor opvoeding. 

Hoewel deze uitgangspunten voor elk gezin gelden, zijn ze voor gezinnen in generatiearmoede eens 

zo belangrijk. Dit zal later ook nog verduidelijkt worden. 

 

Ook bestaan er vier types van gezinssituaties, waarbij de nood aan opvoedingsondersteuning 

gradueel kan verschillen. Kousemaker & Timmers-Huigens definieerden het als volgt: 

 Gezinnen met een gewone opvoedingssituatie, waarbij het opvoedingsproces harmonieus 

verloopt. De vragen van de ouders kunnen op een bevredigende manier worden opgelost 

door de ouders zelf; 

 Gezinnen met een opvoedingsspanning, waarbij de ouders enige ongerustheid en 

onzekerheid ervaren over hun eigen handelen. De opvoeding komt onder druk te staan; 

 Gezinnen met een opvoedingscrisis, waarbij het handelen van de opvoeder ontoereikend is 

en ouders hun toevlucht in toenemende mate nemen tot noodoplossingen. De opvoeders zijn 

ontevreden over de situatie en hebben vaak ambivalente gevoelens over het kind; 

GEZINS- EN OPVOEDINGSONDERSTEUNING IN GENERATIEARMOEDE 
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 Gezinnen met opvoedingsnood, waarbij er ernstige opvoedingsproblemen worden ervaren. 

Het evenwicht tussen risico- en protectieve factoren is zo ernstig verstoord waardoor er 

intensieve hulp nodig is.  

 

Belangrijke uitgangspunten van opvoedingsondersteuning zijn laagdrempelige ondersteuning, 

vraaggericht en participatief werken, ondersteuning op maat, empowerment, en methodisch werken. 

Deze punten zullen ook teruggevonden kunnen worden in de werking van Centrum Kauwenberg rond 

gezins- en opvoedingsondersteuning (zie Werking Centrum Kauwenberg: uitgangspunten en 

invulling). Vertrekkende vanuit deze uitgangspunten, wordt er met opvoedingsondersteuning gestreefd 

naar het bereiken van volgende doelstellingen: 

 De competentie, vaardigheden en draagkracht van ouders versterken; 

 De draaglast verminderen door problemen tijdig te signaleren en praktische hulp of steun te 

bieden; 

 Het sociaal netwerk rondom kinderen en gezinnen versterken. 

 

Door ouders te ondersteunen bij opvoedingsvragen, wordt er getracht de zelfstandigheid en 

vaardigheden rond het opvoedingsproces te versterken. Zo worden de ouders meer weerbaar voor 

eventuele problemen in de toekomst. Uiteindelijk is het streefdoel om de opvoedingsmogelijkheden en 

kansen van gezinnen uit te breiden, en (zwaardere) problemen te voorkomen. Hoe dit concreet in zijn 

werk gaat in Centrum Kauwenberg, komt later nog aan bod. 

 

Opvoedingsondersteuning maakt deel uit van een breder concept, dat gezinsondersteuning wordt 

genoemd. Gezinsondersteuning slaat op “alle activiteiten die tot doel hebben het welzijn van de 

gezinnen en de gezinsleden te bevorderen”. Bij gezinsondersteuning wordt er gefocust op meerdere 

domeinen van het gezinsfunctioneren, zoals financiën, huishouden, partnerrelaties, arbeid, maar ook 

verzorging en opvoeding. Opvoedingsondersteuning is dus een onderdeel van de totale 

gezinsondersteuning. Aangezien de holistische aanpak van Centrum Kauwenberg inzet op alle 

domeinen van het gezinsfunctioneren, ook wanneer er specifiek rond opvoedingsondersteuning wordt 

gewerkt, zal er verder in dit document geen onderscheid worden gemaakt tussen gezins- of 

opvoedingsondersteuning. Dit zal later in het methodologisch kader ook nog duidelijk gemaakt 

worden. 
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OPVOEDING EN GENERATIEARMOEDE 

Gezinnen in generatiearmoede ondervinden bijzonder vaak moeilijkheden bij de opvoeding van hun 

kinderen. Leven in generatiearmoede oefent niet alleen een onwaarschijnlijk grote invloed uit op de 

directe leefwereld van de betrokkenen, maar ook op hun belevingswereld. Een complex kluwen van 

problemen op verschillende levensdomeinen (huisvesting, inkomen, schulden, gezondheid, gezin, 

school, hulpverlening, cultuur…) die telkens op elkaar inspelen en elkaar versterken, zorgen ervoor 

dat deze gezinnen vaak door de bomen het bos niet meer zien. Al deze factoren beïnvloeden elkaar, 

wat onder andere een grote invloed heeft op de opvoeding. Omdat armoede elk uur van de dag 

aanwezig is, hebben ouders ook geen of weinig ruimte om op adem te komen. Moeilijke materieel-

economische omstandigheden, zoals te weinig financiële middelen om in de basisbehoeften te 

voorzien, een gebrek aan gezonde voeding, povere huisvesting,… kunnen een belastende of 

schadelijke invloed hebben op het opvoedingsproces en op de ontwikkeling van het kind. Ook op 

sociaal vlak zijn zaken als sociaal isolement, leven in achtergestelde buurten, een klein sociaal 

netwerk,… moeilijkheden die mee een grote invloed hebben op de veerkracht van de ouders in het 

opvoedingsproces. Ouders geraken mentaal en fysiek uitgeput, wat ook hun capaciteit om zorg en 

aandacht te geven aan hun kinderen negatief beïnvloedt.  

 

Deze gevoelens kunnen gelinkt worden aan de onzichtbare binnenkant van armoede. Gevoelens en 

ervaringen die mensen in armoede dag in dag uit beleven zijn gevoelens van schaamte, angst, 

kwetsbaarheid, uitzichtloosheid, afhankelijkheid, eenzaamheid, machteloosheid, een gebrek aan 

zelfvertrouwen, enzovoort. Dit is voor mensen in armoede vaak dan ook de grootste moeilijkheid; het 

gaat niet over iets niet of wel ‘hebben’, het gaat over de effecten hiervan op het ‘zijn’. Ze worden als 

mens niet (h)erkend en hebben hierdoor het gevoel dat zij nergens een plaats hebben om gewoon te 

kunnen ‘zijn’, waar ze gerespecteerd worden omwille van wie ze zijn, zonder dat er voorwaarden aan 

worden verbonden.  

 

 

De onzichtbare binnenkant van armoede 
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Mensen in generatiearmoede ervaren elk hun eigen specifieke moeilijkheden; geen enkele situatie is 

dezelfde. Ondanks deze schijnbare verschillen hebben zij allemaal gemeen dat ze diep en meermaals 

gekwetst zijn. Deze kwetsuren kunnen ervoor zorgen dat relaties onder druk komen te staan. Zowel 

bestaande relaties als nieuwe relaties kunnen hieronder lijden, omdat er op zoek wordt gegaan naar 

heling van vroegere kwetsuren. Deze onbetrouwbaarheid in relaties is een wederkerig en zichzelf 

versterkend gegeven. Dit maakt ook dat mensen in armoede vaak vanuit een gemis aan 

basisvertrouwen en veiligheid gekwetst zijn vanaf hun vroegste kindertijd. 

 

Het generationele aspect is hierbij een bijkomende en erg bepalende factor in generatiearmoede. 

Van ouder op ouder, van generatie op generatie, wordt deze binnenkant van armoede in een vicieuze 

cirkel doorgegeven. De permanente bestaansonzekerheid lijkt zich te hebben vastgezet in alle 

facetten van hun bestaan. Kinderen worden in armoede geboren, waardoor ze van bij de start een 

aantal kansen missen die noodzakelijk zijn om later aansluiting te vinden in de maatschappij. Het is 

dan ook heel erg moeilijk om uit deze vicieuze cirkel te stappen; vaak wordt de armoede en het gebrek 

aan kansen opnieuw doorgegeven wanneer deze kinderen later als volwassene zelf kinderen krijgen. 

Dit gegeven impliceert niet dat we generatiearmoede als uitzichtloos of fatalistisch beschouwen. 

Mensen in generatiearmoede bezitten vaak een grote veerkracht om de spiraal te willen doorbreken, 

mits ze toegang hebben tot hun basisrechten en de gepaste en nodige ondersteuning.  

 

EEN ONTMOETINGSPLAATS ALS BASIS 

Dit alles heeft een invloed op de manier waarop gezins- en opvoedingsondersteuning door ouders in 

generatiearmoede ontvangen wordt. De gevoelens die gepaard gaan met de onzichtbare binnenkant 

van armoede, maken dat er een voorwaarde is verbonden om aan gezins- en opvoedings-

ondersteuning te doen. Pas wanneer mensen in generatiearmoede zich ergens veilig voelen, een 

ontmoetingsplaats hebben waar ze gewoon mogen ‘zijn’ zonder zich telkens te moeten 

verantwoorden, zullen zij ook openstaan voor enige vorm van opvoedingsondersteuning. Dit is dan 

ook wat Centrum Kauwenberg vooropstelt; er wordt getracht een ruimte te creëren van vertrouwen, 

veiligheid en gastvrijheid, waar niet veroordeeld wordt.  

 

Deze ontmoetingsplaats, een ruimte van vertrouwen en ontmoeting, maakt de kern uit van Centrum 

Kauwenberg. Dit aspect maakt dat projecten kunnen worden uitgewerkt en ondernomen, dat gezins- 

en opvoedingsondersteuning deel kan zijn van de werking. Door hen een plaats te geven, door 

uitdrukkelijk aan te geven dat ze ergens welkom zijn, is het mogelijk dat de mensen zich terug ‘mens’ 

voelen. Dit ‘mens’ voelen is noodzakelijk; vanaf dan kan iemand zich ‘ouder’ beginnen voelen, 

‘partner’, ‘zus’, of ‘broer’. Vanaf dan kunnen projecten worden opgestart waarbij mensen vertrekken 

vanuit hun rol als ouder.  
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OPVOEDINGSONDERSTEUNING EN CENTRUM KAUWENBERG 

In Centrum Kauwenberg komen verschillende types van gezinssituaties regelmatig aan bod. Gezinnen 

in armoede kunnen een opvoedingsspanning, -crisis, en zelfs opvoedingsnood ervaren. Reguliere 

opvoedingsondersteuning richt zich veelal op de gewone opvoedingssituaties, op opvoedingsspanning 

en ook op opvoedingscrisissen in zekere zin. Gezinnen met een opvoedingscrisis hebben naast 

opvoedingsondersteuning ook nood aan meer intensieve hulp vanuit de hulpverlening. Gezinnen met 

een opvoedingsnood hebben eerst en vooral intensieve opvoedingshulp nodig. Maar 

niettegenstaande het feit dat vele gezinnen intensief worden begeleid door externe instanties, hebben 

zij ook in Centrum Kauwenberg een centrale plaats. 

 

Opvoedingsondersteuning in Centrum Kauwenberg vertrekt namelijk vanuit de mogelijkheden van de 

ouders en kinderen zelf om te werken aan hun opvoedingsproblemen. Ze hebben namelijk de 

mogelijkheden in zich, maar hebben vaak steun en hulp nodig om dit ook tot uiting te brengen. Omdat 

voor veel moeilijkheden de oorzaak ligt bij hun kansarme situatie en dus structurele oorzaken heeft, is 

een louter individuele probleemoplossende benadering binnen de hulpverlening vaak ontoereikend. 

Dit verklaart waarom gezinnen met een opvoedingscrisis of –nood naast hun intensieve individuele 

begeleiding ook hun plekje vinden in Centrum Kauwenberg. Hier worden (opvoedings)moeilijkheden 

aangepakt in het geheel van de werking, waardoor de individuele schuld overstegen wordt. Via een 

emanciperend groepsproces vinden mensen in groep zelf de kracht om iets aan hun situatie te 

veranderen.  

 

 

Eerder werden reeds enkele belangrijke uitgangspunten van opvoedingsondersteuning aangehaald, 

nl. laagdrempelige ondersteuning, vraaggericht en participatief werken, ondersteuning op maat, 

empowerment en methodisch werken. In wat volgt zullen verschillende initiatieven besproken worden 

waarbij deze criteria telkens het uitgangspunt vormen. Beginnende bij methodisch werken, zal er eerst 

en vooral een theoretisch kader worden geschetst dat betrekking heeft op de volledige werking van 

Centrum Kauwenberg. Dit is de rode draad die telkens opnieuw zal kunnen worden teruggevonden in 

de vele initiatieven die Centrum Kauwenberg ondernomen heeft en nog steeds onderneemt. 

  

 

 

 “Vanuit het CKG begeleiden we gezinnen. Maar soms zijn dat dan geen bege-

leidingsvragen meer, maar dat ze gewoon heel veel nood hebben aan iemand, waar 

ze hun verhaal kunnen doen of waar ze ervaringen kunnen delen of waar ze als het 

eens slecht gaat hun frustraties kwijt kunnen. En dus eigenlijk hebben die mensen 

nood aan zoiets” (CKG De Kleine Vos). 
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WERKING CENTRUM KAUWENBERG 

uitgangspunten en invulling 
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Door de jaren heen heeft Centrum Kauwenberg telkens vanuit de eigen ervaring met de mensen 

samengewerkt. Op deze manier hebben we vanuit onze beleving naar best passende manieren 

gezocht om de meeste mogelijkheden te bieden voor de gezinnen. Dit wil niet zeggen dat de 

opvoedingsondersteuning die aangeboden wordt nattevingerwerk is, integendeel zelfs. De activiteiten 

rond opvoedingsondersteuning in Centrum Kauwenberg kunnen specifiek vanuit een praktijk-

georiënteerd kader bekeken worden. Zo komt de werking rond opvoedingsondersteuning sterk 

overeen met het orthopedagogisch kader van Hellinckx, Grietens & Geeraert. Dit kader is één 

mogelijke benadering om de werking van Centrum Kauwenberg in te passen. Hieronder zal er een 

korte schets worden gegeven van dit theoretisch kader, waarbij er eveneens direct een link gemaakt 

wordt met de specifieke opvoedingssituaties waarmee generatiearme gezinnen te maken kunnen 

krijgen. 

 

CENTRUM KAUWENBERG GEKADERD 

In het orthopedagogisch kader wordt er vertrokken vanuit het idee dat opvoeding een complementair 

en circulair proces is. Hierin dragen zowel kind als opvoeder in gelijke mate bij aan het verloop van het 

opvoedingsproces, en dit met wederzijdse beïnvloeding. Concreet wil dit zeggen dat elk kind zijn 

eigen pedagogische vraag
2
 heeft; elk kind heeft in meer of mindere mate nood aan affectie, 

structuur, ondersteuning en socialisering. Het is aan de opvoeder om zijn pedagogisch aanbod 

hierop af te stemmen. De wisselwerking tussen deze pedagogische vraag en het pedagogisch aanbod 

wordt beïnvloed door een groot aantal factoren. Ten eerste is elk kind anders; het karakter, 

temperament,… maken dat het ene kind bijvoorbeeld meer nood aan structuur heeft dan het andere. 

Wat voor het ene kind goed is, is dat mogelijk niet voor het andere. Hierop moet de opvoeder 

inspelen, maar de pedagogische aanpak van de opvoeder wordt net zoals de pedagogische vraag van 

het kind ook bepaald door allerlei factoren. Ook ouders hebben hun eigen temperament en 

persoonlijkheid; deze persoonlijkheidseigenschappen wegen op het opvoeden en op het gedrag 

van het kind. Deze eigenschappen bepalen samen met de opvoedingsgeschiedenis en het 

referentiekader van de ouder de mate van pedagogisch besef deze ouder heeft. Met pedagogisch 

besef wordt de manier bedoeld waarop ouders betekenis geven aan het gedrag van hun kind en hoe 

zij hun eigen handelen hiernaar richten en vorm geven. Hoe de ouders zelf zijn opgevoed en wat voor 

jeugd ze zelf hebben gekend, beïnvloedt vanzelfsprekend hun persoonlijkheid en daarom ook de 

manier waarop zij hun eigen kinderen opvoeden.  

 

                                                           
2 De vetgedrukte woorden in dit hoofdstuk zijn telkens ook elementen van het orthopedagogisch kader dat op p.12 
teruggevonden kan worden. 

METHODISCH WERKEN 
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Maar ook de sociale en materiële context hebben hierop een grote invloed. De context waarin het 

gezin leeft, is voor de opvoeding heel belangrijk. Ook sociale relaties met partner, familie, vrienden,… 

spelen een grote rol.  

 

 

Figuur: het orthopedagogisch kader 

 

 

Al deze factoren (persoonlijkheid, opvoedingsgeschiedenis, materiële en sociale context,…) spelen op 

elkaar in en bepalen de manier waarop ouders hun kinderen opvoeden. Gezinnen in 

generatiearmoede ondervinden bij veel van deze elementen in meer of mindere mate moeilijkheden. 

Voor de hand liggend kunnen er moeilijkheden zijn in de materiële en sociale context. De beperkte 

materiële mogelijkheden (huisvesting, buurt) van het gezin, zoals problemen met financiën en 

huisvesting, waardoor deze gezinnen dag in dag uit moeten strijden om te (over)leven, kunnen de 

opvoeding sterk bemoeilijken. Ook is het sociaal netwerk (familie en vrienden) van gezinnen in 

armoede vaak niet groot. Goede raad, steun en positieve ervaringen van familieleden, buren of 

vrienden zijn vaak zaken waar gezinnen in armoede niet van kunnen genieten. Het gezinsfunctioneren 

kan hieronder lijden, omdat kansarme ouders op deze manier geen reserves kunnen opbouwen. Ook 

vaak negatieve ervaringen met officiële instanties, zoals de hulpverlening of het gerecht, maken dat 

ouders voor dit soort ondersteuning vaak niet openstaan.  

“Ik heb nooit tijd gehad om kind te zijn en ook niet om puber te zijn. Ik denk dat ik het daarom 

nu ook moeilijker heb met mijn eigen pubers” (M., vrouwengroep). 
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Eigen aan generatiearme ouders is dat ook hun ouders, grootouders en oudere generaties vóór hen 

deze moeilijkheden ondervonden. De voortdurend aanwezige zorg om te overleven neemt vaak 

zoveel tijd en energie in beslag, dat het opvoeden van de kinderen hieronder begint te lijden en een 

zoveelste moeilijkheid op hun weg wordt. Deze generatielange problemen zullen dan ook een invloed 

hebben op de opvoedingsgeschiedenis van de ouder en later ook op dat van het kind, die op zijn of 

haar beurt ook ouder zal worden.  

 

 

 

Dit alles vindt zijn uiting in concrete opvoedingssituaties. Opvoedingssituaties bestaan uit twee 

componenten: het pedagogisch klimaat en de situatiehantering. De sfeer waarin het gebeuren zich 

afspeelt, wordt het opvoedingsklimaat genoemd. Dit wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit 

van de relatie tussen opvoeders en kinderen. Hoe ouders in specifieke situaties met hun kinderen 

omgaan, wordt bepaald door factoren in de ouders én in het kind. De verschillende invullingen van 

situatiehantering is afhankelijk van de situatie en zal uiteindelijk het pedagogisch klimaat mee 

“Maar weet ge waarvan da ’k bang heb? Ik ga dat eerlijk zeggen. Hier bij ’t buurthuis vind ik, 

als ik iets vraag, ik ken de mensen hier, maar ik heb bang dat als kik bij ne vreemde ergens 

gaan aankloppen, dat die met ‘t gerecht of dit of dat, of dat die gaan baas spelen over mijn 

kinderen. En ik ben baas over mijn kinderen. En dat wordt hier heel hard gerespecteerd. Hier 

komen ze niet moeien tussen uw huishouden” (X., oudergroep). 
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vormen. Veelal hebben ouders een bepaald patroon dat gevolgd wordt; ouders vallen gemakkelijk 

terug op dezelfde – vaak stereotiepe – aanpak. Er wordt gevraagd, geroepen, geëist, gedreigd, 

gesmeekt,… Ouders die moeilijkheden ondervinden in het dagelijkse leven, ondervinden vaak ook 

moeilijkheden in bepaalde opvoedingssituaties. Ouders in armoede, onderhevig aan complexe 

problemen, hebben zelf ook vaak eenzelfde reactie op het gedrag van hun kinderen. Vaak is deze 

reactie voor een buitenstaander overdreven, maar voor deze ouders is deze ene moeilijke situatie 

vaak de druppel die de emmer doet overlopen. Als dit soort invullingen van situatiehantering geregeld 

terugkomt, zal deze uiteindelijk het pedagogisch klimaat beginnen te beïnvloeden. 

 

 

 

Deze visie op opvoeding en op de mogelijke opvoedingsproblemen die door dit grote samenspel aan 

factoren ontstaat, is een visie die Centrum Kauwenberg kenmerkt. Er wordt rekening gehouden met 

de verschillende elementen; het breder kader wordt altijd in het achterhoofd gehouden. 

Opvoedingsondersteuning draait er dan ook om de opvoedingssituaties te optimaliseren, waarbij er 

gestreefd wordt naar optimale ontwikkelingskansen voor de kinderen, maar ook de ouders moeten 

zich goed voelen bij de omgang met hun kinderen. Het orthopedagogisch kader omvat verschillende 

invullingen van opvoedingsondersteuning, die telkens betrekking hebben op verschillende factoren 

van het pedagogisch aanbod. In de werking van Centrum Kauwenberg worden de meeste vormen van 

dit soort opvoedingsondersteuning ook teruggevonden: Zo wordt er – individueel of in groep – 

informatie over opvoeding gegeven (zie ook later: Projecten gezins- en opvoedingsondersteuning), 

worden de bestaande opvoederskwaliteiten van de ouders benadrukt, worden pedagogische 

vaardigheden geoefend, ook worden sociale contacten versterkt door het ontmoeten van 

gelijkgestemden. De eigenheid en kracht van Centrum Kauwenberg is dat de organisatie een 

overkoepelende positie kan innemen in het orthopedagogisch kader. Op elk van deze vlakken zet de 

werking dan ook in. 

 

 

 

 

 

“Ge hebt ook ouders die heel rap toegeven, die wel zeggen: neen neen, en als dat kind dan 

blijft krijsen of eisen stellen, dan: kom, och, dan zijn we er gauw vanaf, want ik kan het echt 

niet meer, zo. Die reactie is eigenlijk altijd zo omdat er niet genoeg energie in zit om er blijven 

op in te gaan. Terwijl ze heel goed weten vaak, maar dat maakt het op zich ook niet zo 

gemakkelijk om ermee te werken” (begeleider Centrum Kauwenberg). 
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Centrum Kauwenberg heeft met het vorige en de navolgende uitgangspunten het uiteindelijke doel om 

ouders te empoweren. Er wordt getracht een proces van versterking en verbinding teweeg te 

brengen, waarbij de ouders greep krijgen op de eigen situatie en op hun omgeving via het verwerven 

van controle en het stimuleren van participatie. Hierbij wordt er gefocust op de mogelijkheden en 

kracht in de mensen, die vaak gevoelens van machteloosheid en wantrouwen ervaren. Hun eigen 

kunnen wordt in de verf gezet via de vele momenten van ontmoeting en vertrouwen. Er wordt niet 

uitgegaan van de tekortkomingen van de ouders, maar ze worden net zoals andere ouders benaderd, 

waarbij er benadrukt wordt dat élke ouder vragen of twijfels over de opvoeding kan hebben en in hun 

opvoedingsverantwoordelijkheid erkend wil worden. Met dit proces wordt er gestreefd naar het 

bevorderen van de draagkracht en het probleemoplossend vermogen van de ouders, wordt er 

getracht ouders meer inzicht te laten verwerven in hun opvoedingshandelen, en worden 

beschermende omgevingsfactoren ontwikkeld en geoptimaliseerd. Mensen worden pas mens in 

verbondenheid. Hierin vindt een mens de kracht om te groeien. 

 

 

 

 

 

 

EMPOWERMENT 
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De basiswerking in Centrum Kauwenberg zorgt er op een laagdrempelige manier voor dat iedereen 

met zijn of haar verhalen, problemen, ideeën, zorgen,… toegang vindt tot begrip en steun. Zo staat de 

deur vier keer per week open waarbij iedereen welkom is om bij een kop koffie of thee rustig te praten 

met de medewerkers, vaste vrijwilligers en gelijkgestemden. De telefoon en computer staan tijdens 

deze instuiven ter beschikking, maar ook individuele vragen kunnen op dit moment gesteld worden. 

Daarnaast kunnen ouders hier terecht met hun zorgen omtrent de opvoeding van hun kinderen. 

 

Niet alleen tijdens deze instuifmomenten kunnen ouders en andere leden hun ervaringen en 

gevoelens delen, maar ook tijdens individuele gesprekken. Samen met een medewerker wordt er 

naar oplossingen gezocht voor bepaalde moeilijkheden, waarbij het bieden van een luisterend oor al 

vaak een deeltje van de oplossing is. Deze individuele begeleiding staat niet los van de werking en 

van een emanciperend groepsproces: individuele problemen – in deze context specifiek 

opvoedingsproblemen – kunnen structurele oorzaken hebben die dan ook worden aangepakt in het 

geheel van de werking, waarbij de individuele verantwoordelijkheid wordt overstegen. Ook worden 

ouders thuis bezocht, in hun vertrouwde omgeving. Deze laagdrempelige huisbezoeken zorgen 

ervoor dat er op een ongedwongen manier gepraat kan worden, waardoor de vertrouwensband met 

Centrum Kauwenberg versterkt en waardoor de medewerkers ook een betere kijk hebben op de 

gezinscontext van elk gezin. 

 

Als gezinswerking voorziet Centrum Kauwenberg sinds 1978 ook geregeld gezinsactiviteiten. In een 

ontspannen en veilige sfeer worden er uitstappen naar zee of zoo, sinterklaasfeesten, nieuwjaars-

recepties, familiedagen,… georganiseerd. Deze ontspanningsmomenten zijn van onschatbare 

waarde voor de gezinnen, aangezien zo’n momenten in hun moeilijke levensomstandigheden pover 

zijn. Door de constante moeilijkheden, druk en stress van gezinnen in armoede is er vaak geen plaats 

voor ontspanning en vakantie. Een dagje zee kan ouders en hun kinderen voor een moment uit hun 

dagelijkse beslommeringen halen, batterijen kunnen worden opgeladen. Op deze manier kunnen 

zowel ouders als kinderen een kleine reserve opbouwen en hebben ze even de tijd om op adem te 

komen. Dit kleine initiatief kan een grote invloed hebben op de manier waarop de ouder in een 

volgende moeilijke opvoedingssituatie met zijn of haar kind zal omgaan. Ook deze 

ontspanningsactiviteiten vormen mee de gezins- en opvoedingsondersteuning in Centrum 

Kauwenberg. Ouders wat ademruimte geven, hen de kans geven om even uit te blazen, vormt mee de 

basis voor gezins- en opvoedingsondersteuning. Hen de mogelijkheid geven om weer mens te zijn, 

alvorens hun rol als ouder op te nemen. 

 

LAAGDREMPELIGE ONDERSTEUNING 
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“Naar de zee kunnen gaan met het buurthuis, dat vind ik belangrijk. Dat ge daar efkes kunt 

genieten, efkes niet aan uw miserie denken. Uw miserie thuislaten en daar plezier maken. Dat 

is in de Speelinstuif ook zo” (G., vrouwengroep). 

 

“Naar zee gaan met Kauwenberg, naar dat water kijken en zien dat dat weer weggaat, dat 

helpt mij om de dingen zelf ook eens wat meer los te laten, mijn zorgen en zo” (M., 

vrouwengroep). 
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Naast de individuele ondersteuning is ook de groepswerking van onmisbaar belang. Mensen in 

armoede zijn vaak sociaal geïsoleerd en hebben geen of een klein sociaal vangnet, dat vaak ook een 

erg wisselend vangnet is. In Centrum Kauwenberg vinden ze elkaar in een veilig en open klimaat, 

waarbij er wordt ingezien dat ook anderen gelijkaardige problemen ervaren en ze dus niet alleen staan 

met hun moeilijkheden. Die stap is enorm belangrijk; op deze manier vinden mensen steun bij elkaar 

en bouwen ze geleidelijk een sociaal netwerk op.  

 

 

 

Hun sociaal isolement wordt doorbroken en samen vinden ze de kracht om hun situatie aan te pakken 

en te veranderen, waarbij stap voor stap een positieve identiteit wordt opgebouwd. Door deel te 

nemen aan de groepswerking vinden mensen vaak de moed om ook deel te nemen aan andere 

aspecten binnen de werking van Centrum Kauwenberg. De stap naar activiteiten buiten de werking 

wordt na verloop van tijd dan ook steeds kleiner en kleiner… Vanhee (2001) omschrijft  een werking 

als Centrum Kauwenberg als een “levensnabije vertrekbasis”, waarbij het door de leden niet wordt 

beschouwd als een hulpverleningsdienst als zovele, maar als een vertrouwde vertrekbasis voor 

contacten met andere mensen en diensten in de maatschappij. 

 

 

In deze groepen wordt door de specifieke indeling ondersteuning op maat geboden. Zo zijn er 

vrouwen-, mannen- en oudergroepen, is er een kinder- en jeugdwerking en een vriendenkring. De drie 

vrouwengroepen zijn onderverdeeld naargelang de leeftijd van de vrouwen en van de 

(klein)kinderen. Onderwerpen als verstoorde relaties tussen familieleden, ondersteuningsvragen, maar 

ook de opvoeding van de (klein)kinderen komen regelmatig terug. Het opvoedingsthema komt dikwijls 

“In de week, maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag zit ik alleen thuis met de kinderen, zie ik 

niemand niet. ’s Zaterdags is dat vooral het gezin en zo, maar ’s woensdags (tijdens de 

ouderinstuif) is dat dan de rest dat ik zie hé. Voor de rest zie ik niemand niet” (L., oudergroep). 

 

 

Wat is Centrum Kauwenberg volgens u? 

“Ik zie dat als een centrum met heel veel expertise rond armoede en naar mensen 

toe een open centrum waar mensen inderdaad ook wel terecht kunnen om andere 

mensen te leren kennen en ook het gevoel te hebben van ‘we mogen er ook wel 

zijn en we zijn meer en beter waard’. Het gevoel van ‘oké, we hebben ook 

bestaansrecht’ en daar komen we gelijken tegen waar dat we van en aan elkaar 

iets hebben. En ook soms in die groepjes ook iets kunnen leren, sterker worden” 

(CKG De Kleine Vos). 

ONDERSTEUNING OP MAAT 
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Wat staat volgens u centraal in Centrum Kauwenberg? 

“Het ontmoeten, ja. Maar daardoor ook wel ondersteund worden, hé. Ik denk dat 

ge in die praatgroepen of oudergroepen toch ook echt wel thema’s rond 

opvoedingsondersteuning bespreekt” (Elegast vzw). 

ter sprake. Praten over opvoeding, leuke maar ook moeilijke momenten delen, werkt ondersteunend 

en brengt een vormingsproces op gang.  

 

 

 

 

 

 

 

Er komt geregeld een deskundige spreken over onderwerpen die regelmatig terugkomen bij de 

vrouwen, wat vaak nieuwe perspectieven opent. Belangrijk hierbij is dat door deze gesprekken en 

voorstellingen ouders merken dat opvoedingsproblemen ook in de bredere samenlevingscontext 

voorkomen, en niet enkel bij gezinnen in armoede. Ook de mannen hebben een aparte 

ervaringsgroep, waarbij het gezin en de kinderen ook een vaak terugkerend element is in de 

gesprekken. De oudergroep bestaat uit ouders waarvan de kinderen tijdens hun bijeenkomsten 

deelnemen aan de wekelijkse kinderclub. Met deze ouders worden ook projecten opgesteld, waarover 

later meer. In de oudergroep komt opvoedingsondersteuning nadrukkelijk aan bod, aangezien er 

tijdens deze bijeenkomsten wordt gewerkt met de methodiek “ouderintervisie”. Hierbij wordt er 

vertrokken vanuit het perspectief van de ouders en wordt er getracht de ouders te versterken in hun 

rol als opvoeder. Motivaties, ideeën, mogelijkheden en belemmeringen in de rol als opvoeder krijgen 

hier een plaats. Door deze samenkomsten ondersteunen ouders elkaar vanuit hun eigen expertise en 

worden ze versterkt in hun eigen identiteit als opvoeder. 

 

 

 

 

“Hier bekijkt niemand u scheef als ge zegt van mijne kleine is thuis lastig. Hier wordt ge niet 

scheef bekeken. Als ge dat op een ander gaat doen, wordt ge scheef bekeken van ‘amai die 

kan niet met haar kinderen om’ ” (X., oudergroep). 

 

 

Wat staat volgens u centraal in Centrum Kauwenberg? 

“Vooral het sterker maken van armen, ik denk dat het dat is. En daar is ergens 

opvoedingsondersteuning ook een stuk van” (CKG De Kleine Vos). 

“Ge kunt wel iets uitwisselen hé. Met de andere mama’s” (K., oudergroep). 

“Niet alleen uitwisselen, ge kunt ook van elkander leren hé. Iedereen heeft problemen, er is 

geen één hier aan tafel die gaat zeggen ‘ik heb geen problemen’ hé” (T., oudergroep). 
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“Mensen met dezelfde moeilijkheden kunnen daar terecht, in die praatgroepen. 

Het belangrijkste vind ik om ouders ernaartoe te kunnen sturen. Dat zij hun 

verhaal kunnen doen. Ze kunnen met hun verhaal hier ook wel terecht, maar voor 

ons gaat het eigenlijk vooral om de kinderen. En met hun andere verhalen 

kunnen zij daar terecht en wordt daar goed mee omgegaan” (Hof ter Heide). 

 

 

 

 

 

Zoals reeds kort vermeld, worden er ook voor de kinderen activiteiten voorzien. Zo is er een kinder- 

en jeugdwerking en worden er sinds 2008 speelinstuiven voorzien voor de allerkleinsten. Tijdens 

deze momenten hebben de ouders de mogelijkheid om hun ervaringen over hun kinderen uit te 

wisselen. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om van elkaar en elkaars opvoedingspatronen te 

leren. In een veilige omgeving wordt er steun geboden en hebben ouders de kans om te groeien als 

persoon en als ouder. Het voornaamste doel van deze speelinstuiven is het stimuleren van het contact 

tussen ouders en kinderen. Hier hebben ze voldoende plaats om samen te spelen, wat voor mensen 

in armoede door plaatsgebrek thuis vaak onmogelijk is. Deze momenten zijn ook een welkome 

afwisseling van de dagelijkse beslommeringen, die ervoor zorgen dat de tijd en energie vaak niet meer 

kan worden gevonden om naast deze dagelijkse strijd ook nog te spelen met hun kinderen.  

 

 

 

“Ge hoort dikwijls ook hier aan tafel tijdens de oudergroep eens iets… Ge hoort hoe dat ander 

ouders dat ook aanpakken en ge kunt er zelf ook iets van opsteken” (X., oudergroep). 

 

Waarom komen jullie hier naartoe met jullie kinderen?: 

“Ontspanning hé. Ontspanning. Een beetke rust. Efkes zonder uw kinderen”. (E., oudergroep). 

“Kinderen efkes afgeven. Stoom afblazen”. (T., oudergroep). 

 

 

 

Wat is Centrum Kauwenberg volgens u? 

“Hoe dat ik dat zou toelichten is dat dat een heel toffe organisatie is op een 

heel toffe locatie. Dat dat een heel groot huis is waar dat veel mensen kunnen 

samenkomen, dat daar heel warme begeleiders zijn die dat altijd openstaan 

voor een babbeltje waar dat ze echt wel met verschillende soorten vragen 

terecht kunnen. En dat ze dan ook geholpen hebben, dat ze mensen bijeen 

brengen rond bepaalde thema’s. In het geval van de oudergroep dan rond 

dingen die met de kinderen te maken hebben. Dat ze dan met de ouders 

onderling over gaan babbelen, over gaan nadenken terwijl dat de kindjes 

eigenlijk andere activiteiten doen met andere begeleiders. En dat ze dat een 

stukje als moment voor zichzelf moeten zien. Dat dat een stukje zorg voor 

zichzelf is waar dat ze wat tijd kunnen nemen terwijl iemand anders op dat 

moment goed voor hun kinderen aan het zorgen is. Ik denk dat ik dat op die 

manier een beetje zou uitleggen” (Kansen voor Kinderen). 
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De band tussen ouder en kind kan dankzij deze aangename speelmomenten versterkt worden, omdat 

ouders hun kind vaak op een andere, positievere manier leren zien. Ook tijdens de zomervakantie 

wordt er wekelijks een vakantiespeelinstuif georganiseerd. Tijdens deze speeldag – zonder de 

aanwezigheid van de ouders – krijgen de ouders de mogelijkheid om even op adem te komen, terwijl 

de kinderen op een speelse manier sociale contacten leren leggen, kunnen genieten van een grote 

bewegingsvrijheid en zo hun energie kwijtraken, terwijl ze even van huis weg zijn. De kinder- en 

jeugdwerking biedt jongeren de kans om zichzelf te ontplooien in groepsverband en hun eigen 

mogelijkheden te ontdekken. Hier heerst een veilige sfeer van vertrouwen en gelijkheid, waarin 

vrijetijdsbestedingen worden ingevuld met spel, ontmoeting, ontspanning en participatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is Centrum Kauwenberg volgens u? 

“Laagdrempelig. Ja, laagdrempelig. Open. Samenkomen met andere ouders om over 

verschillende thema’s te praten, terwijl dat de kinderen aan een kinderwerking kunnen 

deelnemen. Kampen die georganiseerd worden voor de kinderen.” (Elegast vzw). 
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Een belangrijk onderdeel waar Centrum Kauwenberg ook op inzet, is de projectwerking. Elk jaar 

worden er verscheidene projecten georganiseerd rond thema’s die de mensen zelf aanbrengen. Vaak 

gebeurt dit bewust, maar ook onbewust geven de mensen vaak signalen over wat zij belangrijk 

vinden. Wanneer gesprekken regelmatig gaan over eenzelfde thema, wanneer er veel vragen komen 

over eenzelfde onderwerp, is het zeer goed mogelijk dat hierrond ook een project wordt opgericht. De 

opvoeding van de kinderen is op deze manier een vaak voorkomend onderwerp. Vertrekkende vanuit 

hun ervaringen en vragen worden projecten vormgegeven en uitgewerkt. Deelnemers bepalen dus 

zelf mee het doel en de inhoud van het project. Deze werking is gebaseerd op de sociaal-culturele 

methodiek: 

 

“Een wijze van denken en handelen, die gesteund is op reflectie, ervaringsdeskundigheid en 

wetenschappelijke inzichten; die methodiek wordt door sociaal-culturele verenigingen, instellingen en 

bewegingen en hun vrijwillige en professionele medewerkers gebruikt om individuen en groepen aan 

te spreken en te activeren in één of meerdere bestaansdimensies en in hun diverse leefsituaties; deze 

bestaansdimensies kenmerken de mens als zin- en waardezoeker, als kennisverwerker, als vaardige 

actor of creatieve explorator, als cultuurschepper en sociaal wezen; als doelstellingen staan het 

ontwikkelen van een eigen identiteit, het bevorderen van sociale integratie en maatschappelijke 

participatie en de opbouw van een democratische, duurzame en inclusieve samenleving voorop; 

daartoe worden op bewuste en doordachte wijze open kansen geschapen, die uitnodigen tot 

ontmoeting en informeel leren; er worden processen van kritische bewustwording, reflexieve 

verantwoording en persoonlijke bekwaming gestimuleerd; er wordt aangezet tot de ontwikkeling van 

sociale, culturele en communicatieve competenties en de vorming van sociale netwerken en culturele 

symbolen; in het scheppen en benutten van deze kansen zijn de betrokken personen en groepen 

actieve deelnemers, met wie de medewerkers in dialoog treden over de concrete doelen en de 

aanpak”. 

 

Zo is er recent een project uitgewerkt omtrent het in beeld brengen van de mannen van de 

vriendenkring. In dit fotoproject werd nauw samengewerkt tussen de deelnemers en de fotograaf. Ook 

werd en wordt er nog steeds sterk ingezet op e-inclusie; dit werd eveneens in projectvorm gegoten. 

Maar daarnaast zijn er in het verleden heel wat projecten geweest rond opvoedingsondersteuning, en 

is dit tot op de dag van vandaag een onderwerp dat regelmatig de projecten mee vormgeeft. 

 

In wat volgt zal er een opsomming worden gemaakt van verschillende projecten waar opvoeding en 

opvoedingsondersteuning een centrale plaats innemen. 

VRAAGGERICHT EN PARTICIPATIEF WERKEN 
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PROJECTEN  

GEZINS- EN OPVOEDINGSONDERSTEUNING 
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VROUWENGROEP 

De vrouwengroep was er van in de beginjaren. Voor de vrouwen in Kauwenberg is het gezin en het 

grootbrengen van kinderen  meestal  het belangrijkste in hun leven. De aanwezigheid van kinderen 

maakt dat de vrouwen inspanningen leveren die ze anders niet zouden opbrengen. In het begin ging 

het in de vrouwengroepen  geregeld over de opvoeding van de kinderen en de angst hun kinderen 

kwijt te raken, dit vanuit heel negatieve ervaringen vanuit hun eigen kindertijd. Heel wat vrouwen zijn 

geplaatst geweest in instellingen of in een pleeggezin; dit willen ze zeker vermijden voor hun eigen 

kinderen. Hun stem werd echter zelden gehoord. 

In de vrouwengroepen komt het thema opvoeding geregeld ter sprake. Er zijn veel opvoedingsvragen; 

het spreken over opvoeding, hoe moeders met hun kinderen kunnen omgaan, wat de verwachtingen 

zijn, wat de problemen en moeilijkheden zijn, werkt ondersteunend en brengt een vormingsproces op 

gang. Daarnaast willen ouders ook meer ingaan op vragen die steeds terugkomen. Ook horen ouders 

op deze manier een ruimere context van opvoeding in de samenleving, in de zin dat 

opvoedingsproblemen niet enkel voorkomen bij gezinnen in armoede.  

In de loop der jaren is er een gespreksmethode opgebouwd waardoor iedereen aan het woord kan 

komen en door de anderen beluisterd wordt. In groep samenkomen, de kracht van het onder gelijken 

zijn en het niet beoordeeld worden is een belangrijk uitgangspunt van de groep. In de groepen leren 

mensen met elkaar spreken. Mensen geven ook raad en steun aan elkaar over hoe moeilijkheden en 

problemen aan te pakken. Door de anderen in de groep te horen praten, durven nieuwe mensen ook 

spreken, vooral vertellen over hun moeilijkheden en wat ze allemaal al geprobeerd hebben en 

proberen om daar verandering in te brengen.  

Mensen herkennen bij elkaar gelijkaardige situaties van armoede en uitsluiting; met dit als 

ondersteuning kunnen er veranderingen beginnen komen in hun situatie. Los van alleen de problemen 

wordt er ook over de kinderen en het gezin gesproken .  In de vrouwengroep wordt uitgegaan van het 

positieve dat vrouwen kunnen verwoorden, ondanks hun moeilijkheden en problemen.  

De vrouwen vinden het nog steeds belangrijk om samen te komen, zodat ze als groep en als individu 

een plaats kunnen innemen in de samenleving. Naarmate mensen samenkomen in groep ontwikkelen 

ze kracht om individueel verder te geraken. 
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KINDER- EN JEUGDWERKING 

Centrum Kauwenberg heeft een kinder- en jeugdwerking voor kinderen tussen 2,5 en 14 jaar. Deze 

werking biedt kinderen en jongeren de kans om zichzelf te ontplooien in groepsverband en hun eigen 

mogelijkheden te ontdekken. Net zoals bij de volwassenenwerking willen we hen de kans geven om 

elkaar te ontmoeten in een veilige sfeer van vertrouwen en gelijkheid, waarin vrijetijdsbestedingen 

worden ingevuld met spel, ontmoeting en ontspanning. Daarnaast wordt er met de kinderen en 

jongeren ook participatief aan de slag gegaan; met de groepen wordt daarom ook inhoudelijk en 

thematisch gewerkt, vaak in de vorm van projecten. 

 

Als gezinswerking hecht Centrum Kauwenberg veel belang aan een nauwe wisselwerking tussen de 

kinder- en jeugdwerking en de volwassenenwerking. We vinden het waardevol dat de ouders 

betrokken zijn bij de activiteiten en projecten van de kinderen en dat ze weten wat er leeft in de 

verschillende leeftijdsgroepen. Zo ondersteunen ze mee de toonmomenten van de projecten en 

helpen ze bijvoorbeeld bij de voorbereiding en uitvoering. 

 

OUDERGROEP 

Zoals eerder reeds vermeld werd, bestaat de oudergroep uit ouders waarvan de kinderen tijdens hun 

bijeenkomsten deelnemen aan de wekelijkse kinderwerking. Opvoedingsondersteuning komt 

nadrukkelijk aan bod in deze groep, aangezien er wordt vertrokken vanuit het perspectief van de 

ouders en getracht wordt de ouders te versterken in hun rol als opvoeder. Deze samenkomsten 

vormen een ondersteuning voor de ouders; vanuit hun eigen expertise proberen ze elkaar zo goed 

mogelijk bij te staan. Daarbij komend worden ze op deze manier versterkt in hun eigen identiteit als 

opvoeder. Maar de samenkomsten met de oudergroep hebben niet alleen een ondersteunende rol; 

een gevarieerd activiteitenaanbod zorgt voor een combinatie tussen ontspanning en vorming. Ook 

vinden er tijdens de oudergroep verschillende projecten plaats in verband met opvoeding en 

opvoedingsondersteuning. De navolgende projecten zijn hiervan het bewijs. 

 

KINDERPLAATSING (1989) 

Dit project groeide uit de samenkomsten met de vrouwengroep. Er werd samengewerkt met de 

betrokken instanties en hun hulpverleners rond twee doelstellingen; enerzijds geplaatste kinderen 

terug thuis krijgen, anderzijds vooral beletten dat er in de toekomst kinderen geplaatst zouden worden. 

Dit project was tevens het begin van het steungezinnenproject.  
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STEUNGEZINNEN (1992-2009) 

Dit langdurig project is ontstaan uit een eerder project rond kinderplaatsing. Om de vaak voorkomende 

plaatsing van kansarme kinderen te vermijden, werden er verschillende initiatieven ondernomen. Het 

steungezinnenproject is daar één van. Het project is ontstaan in een periode waarin uithuisplaatsing 

en de positie van de kinderen en ouders nog niet de aandacht kreeg van de praktijk en het beleid 

zoals dat nu het geval is. De pijn die gepaard ging met weinig of geen ondersteuning bij deze 

ingrijpende scheiding, maakte dat Centrum Kauwenberg verschillende initiatieven oprichtte om 

hiermee om te gaan, maar ook werden deze initiatieven een middel om aan preventie van 

uithuisplaatsing te doen. De oprichting van de vrouwengroepen werd mede veroorzaakt om het gemis 

van de vrouwen een plaats te kunnen geven, maar ook om preventieve ondersteuning en hulp te 

bieden aan moeders. Het steungezinnenproject, maar ook de pedagogische oefenschool, werden 

opgericht vanuit dezelfde visie.  

 

 

 

Het steungezinnenproject had twee doelstellingen, nl. het bieden van preventieve 

opvoedingsondersteuning én het uitbreiden van het informeel sociaal netwerk. Het doel was om voor 

gezinnen in armoede vrijwilligers in te schakelen die konden functioneren als steunfiguren voor 

geïsoleerde gezinnen met kinderen. Sociaal geïsoleerde gezinnen hebben vaak een gebrek aan steun 

van vrienden en familie. Dit ontbrekend sociaal vangnet, gecombineerd met beperkte materiële 

middelen en kansen, leidt vaak tot opvoedingsproblemen en als mogelijk gevolg hiervan de 

uithuisplaatsing van hun kinderen. Dankzij het steungezinnenproject werd het informeel sociaal en 

steunend netwerk van de deelnemende gezinnen uitgebreid, waardoor de balans draaglast-

draagkracht wat in zijn evenwicht kon worden hersteld. De niet-arme steungezinnen boden een 

gewoon contact rond opvoeding dat losstaat van een eventuele crisissituatie. Hierbij was het cruciaal 

dat de steungezinnen de ouders bevestigden in hun ouder-zijn en hen hierin ook erkenden. Het 

hierdoor groeiende zelfwaardegevoel van de steunvragers maakte dat ze als persoon konden groeien 

en sterker werden. 
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PEDAGOGISCHE OEFENSCHOOL (1991) 

Samen met het steungezinnenproject werd de pedagogische oefenschool opgericht met het oog op 

het vermijden van uithuisplaatsing van kinderen. De directe aanleiding voor dit project waren 

groepsbijeenkomsten die gepland werden omdat verschillende jonge vrouwen met grote vragen en 

onzekerheden zaten omtrent de opvoeding van hun kinderen. Medewerkers stelden tijdens deze 

bijeenkomsten vast dat de vrouwen niet naar pre- of postnatale consultaties gingen omwille van de 

angst voor een plaatsing van hun kinderen, dat sociale verpleegkundigen niet toegelaten werden in de 

gezinnen en dat ze over het algemeen heel erg weinig wisten over de bevalling en de opvoeding van 

kinderen. Uit deze groepsbijeenkomsten werden vormingsvergaderingen voor jonge ouders opgericht 

die twee- tot driemaandelijks plaatsvonden. In het eerste vormingsjaar kwamen de thema’s 

seksualiteit, zwangerschap en bevalling aan bod. Het tweede jaar draaide rond de verschillende 

behoeften van baby’s, en het derde jaar kwam de motoriek en de taal aan de beurt. Al deze 

theoretische informatie werd op het einde van dit derde jaar gekoppeld aan de praktijk, wat uitmondde 

tot de start van de pedagogische oefenschool. Een combinatie van creativiteit, vorming en een 

praatgroep maakte van de pedagogische oefenschool een succesformule. Dit project was de 

voorganger van wat later de speelinstuiven werden. Ook heeft Centrum Kauwenberg met dit project 

mee model gestaan voor wat later de inloopteams (Integraal Laagdrempelig Opvoedings-

OndersteuningsPunt) van Kind en Gezin werden.  
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ONDERWIJS (1997-1999) 

Centrum Kauwenberg werkte gedurende drie jaar met de ouders rond het thema “onderwijs”. Binnen 

het kader van het participatieproject (participatie van generatiearmen aan het lokale beleid) van het 

toenmalige APGA (nu: STA-AN) werd er voor dit thema gekozen omdat dit een vaak terugkerend 

onderwerp was in de vrouwengroepen en de mannengroep. Dit project had de doelstelling om het 

contact tussen de ouders en de scholen van hun kinderen te verbeteren en wederzijds begrip op te 

bouwen. De scholen van de kinderen van de deelnemende ouders werden hierbij dan ook nauw 

betrokken. Uit deze samenwerking kwam een brochure voort, waarin drie thema’s ter sprake werden 

gebracht; het ervaringsgericht werken in de school, het contact tussen de school en de ouders, en de 

kostprijs van het onderwijs. 

 

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG IN DE 21
STE

 EEUW (1998) 

Enkele vrouwen uit de vrouwengroep maakten persoonlijk kennis met verschillende therapeuten van 

de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Op deze manier leerden de vrouwen hen kennen en 

stapten sommigen zelf naar de therapeuten toe voor een gesprek. Ook werd er samen nagedacht 

over de behoeften van zowel de kinderen als de volwassenen, omdat deze voortdurend door elkaar 

lopen en wisselend als hulpvraag gesteld worden. Dit project leidde uiteindelijk tot verschillende 

inzichten en aanbevelingen voor hulpverleners over de manier waarop zij kansarme en generatiearme 

gezinnen met o.a. opvoedingsproblemen het best konden benaderen en begeleiden. 

 

KANSARMOEDE EN OPVOEDING: WAT DE OUDERS EROVER DENKEN (2001) 

In dit onderzoek van Lieve Vanhee komen ouders aan het woord over het opvoedingsgebeuren in hun 

gezin. De ouders van Centrum Kauwenberg werkten samen met twee andere armoedeorganisaties 

mee aan de totstandkoming van dit boek.  

 

HELPENDE HANDEN (2004) 

Greet Geenen deed een doctoraatsonderzoek over gehechtheid en generatiearmoede en trachtte met 

dit project haar bevindingen over de kwetsbare gehechtheidsrelatie moeder/kind in een toegankelijke 

taal te verwoorden en een opleidingsmodule uit te werken voor hulpverleners en vrijwilligers. Met twee 

vrouwen namen we deel aan de leesgroep voor dit project. De teksten die werden geschreven, 

werden getoetst aan de herkenbaarheid van mensen die in armoede leven. Kunnen mensen zich 

herkennen in deze taal zonder gekwetst te worden, is wat hier geschreven staat herkenbaar en is het 

respectvol geschreven? De leesgroep kwam zeswekelijks bij elkaar. Het boek werd voorgesteld in juni 

2010, waar ook de moeders van Centrum Kauwenberg getuigenissen brachten voor het grote publiek.  
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STERKE (SCH)OUDERS (2008-2010) 

Twee jaar lang werd samen met een groep moeders rond het thema opvoeding gewerkt. Hieruit 

vloeide de verhalenbundel Sterke (sch)ouders voort, waarin vrouwen vertellen hoe het voor hen is om 

(groot)moeder te zijn. De vrouwen hadden verschillende redenen om met deze verhalenbundel naar 

buiten te komen. Enerzijds wilden ze ouders in gelijkaardige situaties een hart onder de riem steken, 

anderzijds wilden ze ook aan anderen tonen wat het voor hen is om (groot)moeder te zijn, om zo 

vooroordelen die in de samenleving heersen weg te werken en ook hulpverleners aanknopingspunten 

te bieden om het contact met ouders in armoede te verbeteren. De verhalenbundel en de vele 

gesprekken die hiervoor de aanleiding waren, focusten niet enkel op formele opvoedings-

ondersteuning. Vooral de beleving van de moeders omtrent de opvoeding van hun kinderen stond op 

de voorgrond. Het project gaf ook belangrijke aandachtspunten aan de hulpverlening mee, opdat 

ouders in armoede dezelfde mogelijkheden en kansen op ondersteuning aangeboden zouden krijgen 

als andere ouders. Deze verhalen werden uiteindelijk tot leven gebracht in een theatervoorstelling. Het 

project met haar aanbevelingen heeft ook de aanzet gevormd tot de samenwerking tussen Centrum 

Kauwenberg en de opvoedingswinkel Antwerpen
3
. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Meer informatie kan je vinden in de brochure Opvoeden in de stad. Een samenwerking tussen Centrum 

Kauwenberg en de opvoedingswinkel Antwerpen. 
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STERKE OUDERS (2011) 

Samen met de opvoedingswinkel werden in navolging van het project Sterke (sch)ouders 

verscheidene groepsbijeenkomsten gehouden met voornamelijk moeders met kinderen. Hieruit bleek 

dat naast het thema opvoeding, ook een grote interesse bij jonge ouders heerste om met nieuwe en 

sociale media te werken. Uit deze interesse ontstond een zoektocht naar nieuwe mogelijkheden en 

ideeën om met de combinatie van nieuwe media en het opvoedingsthema aan de slag te gaan. Zo 

kwam Centrum Kauwenberg terecht bij Vormingplus Antwerpen. Tijdens deze samenwerking werd er 

met en voor de ouders een project op maat uitgewerkt. Via beelden, muziek en een weblog konden de 

ouders op een creatieve manier aan de slag rond het opvoedingsthema, en meer specifiek rond 

opgroeien en opvoeden in de stad. Het huidige project rond e-inclusie kwam hieruit voort. 

 

DE AANSCHUIFTAFEL (2013) 

Dit project van CM, gesteund door de Vlaamse Overheid, bestond uit een reeks van vijf bijeenkomsten 

waar ouders en hun kinderen de kans kregen om samen te koken, proeven en spelen met andere 

gezinnen. Ook werd er meer informatie verschaft over een kindvriendelijk en evenwichtig ontbijt, een 

lekkere en gezonde lunch, gezonde tussendoortjes en drankjes. De begeleiders en medewerkers 

gingen op een ontspannen manier op zoek naar oplossingen voor situaties waarmee de ouders 

worstelden. 
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SPEELINSTUIF (2008-2015)  

De speelinstuif is een ontmoetingsmoment voor kinderen tussen 0 en 3 jaar en hun ouders, 

grootouders of andere vertrouwensfiguren. Ook ouders die een kindje verwachten zijn hier altijd 

welkom. Tijdens deze momenten kunnen ouders samen met hun kindje(s) komen spelen en bij een 

kop koffie of thee allerlei ervaringen over hun kinderen uitwisselen. Ook zijn hier steeds twee 

medewerkers aanwezig om het hele gebeuren te ondersteunen.  

 

Met de speelinstuiven proberen we het contact tussen ouders en hun kind(eren) te stimuleren. Spelen 

met hun kind is voor veel ouders die in armoede leven iets dat ze niet of niet op die manier kennen, 

vaak door plaatsgebrek of door gebrek aan energie, doordat ze zoveel veelvuldige dagelijkse zorgen 

het hoofd moeten bieden. Via de speelinstuiven bieden we hen de mogelijkheid om samen met hun 

kind te spelen en hierin te ondersteunen, zodat de band tussen ouder en kind sterker kan worden. 

 

 

 

Ook de ontmoeting tussen ouders onderling is een aspect waar veel belang aan wordt gehecht. Door 

de stimulering van een uitwisseling van prettige en minder prettige ervaringen, vragen en 

onzekerheden over de opvoeding van hun kinderen, krijgen de ouders de mogelijkheid om van elkaar 

te leren, al was het maar door kennis te maken met andere opvoedingspatronen dan diegene die ze 

gewoon zijn. Ook staan ouders in armoede vaak geïsoleerd tegenover de dagelijkse situaties die ze 

ervaren met hun kinderen. Het onderlinge contact in een veilige omgeving biedt ouders heel wat steun 

en kan hen helpen in hun groei als persoon en als ouder.  

 

Het bevorderen van het contact tussen kinderen onderling is een derde opzet van de speelinstuif. 

Contact met leeftijdsgenootjes heeft een positief effect op het kind. Ouders hebben buiten de 

speelinstuif over het algemeen weinig contacten omdat ze zich bijvoorbeeld schamen om hun situatie 

en daarom vaak thuisblijven met hun kind. Tijdens de speelinstuif leren de kinderen samen te spelen, 

te delen,… Dit alles kan hun sociaal-emotionele ontwikkeling ten goede komen. 
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BEWEGINGSSCHOOL (sinds 2015) 

Tijdens de wekelijkse speelinstuiven die de voorbije jaren werden georganiseerd en tijdens eerdere 

projecten rond verschillende aspecten van opvoeding, merkten we dat de kinderen nood hadden aan 

stimulering op vlak van taal en motoriek. Vaak missen ouders de vaardigheden en tijd om dit te doen. 

Daarom startten we met de bewegingsschool Let’s move!. Tweewekelijks kunnen kinderen tussen 1,5 

en 7 jaar oud op een speelse wijze zichzelf en hun omgeving leren kennen. Tijdens deze momenten 

wordt extra belang gehecht aan de taal- en motorische ontwikkeling van de kinderen.  

 

 

 

De bewegingsschool bestaat uit drie aspecten. Enerzijds zijn er de tweewekelijkse bewegingssessies, 

waarbij peuters en kleuters hun motorische en taalvaardigheden gestimuleerd worden. Door de vele 

zorgen van de ouders merken we dat dit niet voldoende aan bod komt. Ook op school merken we dat 

deze kinderen niet de vooruitgang maken die er zou moeten zijn. Hierdoor lopen ze vanaf hun eerste 

levensjaren een achterstand op en worden hun kansen reeds op vroege leeftijd beperkt. Dit heeft een 

grote invloed op hun verdere (schoolse) leven en werkt het armoede in de hand. De bewegingsschool 

tracht dan ook voor deze kinderen kansen en mogelijkheden te creëren, daar waar de samenleving 

hier niet in slaagt. Hierbij gaan we zeer gedifferentieerd te werk. Om elk kind op een optimale wijze te 

kunnen ondersteunen moeten we kijken naar de talenten en mogelijkheden en het unieke aspect van 

dat kind. Hoewel we een leerklimaat proberen te creëren, staat spelen centraal. Het kind dat al 

genietend zijn motorische vaardigheden ontwikkelt, in een ontspannen en prikkelende omgeving,  is 

ons hoofddoel. 
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Anderzijds bevat de bewegingsschool ook een luik waarbij we de jongeren van Centrum Kauwenberg 

proberen te emanciperen via een empowerende houding. In hun dagelijkse leven en vooral op school 

krijgen deze jongeren vaak  te maken met negatieve ervaringen. We merken dat jongeren die 

opgroeien in armoede een stroom van negatieve bekrachtiging ondergaan (op schools vlak). Hierdoor 

krijgen de jongeren meer en meer een negatief zelfbeeld en een laag gevoel van eigenwaarde. We 

worden gewaar dat dit hun demotiveert om zich ergens voor te engageren. "Waarom zou ik dit doen? 

Ik ben toch niets waard?" "Ik kan toch niks." Als gevolg van deze houding krijgen zij vaak de stempel 

van 'lui' en krijgen ze steeds minder kansen aangeboden. Deze negatieve en vicieuze cirkel proberen 

we voor deze jongeren te doorbreken. Door hen in te zetten als begeleider in de bewegingsschool en 

hen op deze wijze mondjesmaat opnieuw positieve leerervaringen aan te bieden, geven we hun 

zelfvertrouwen een boost. Door een intensieve begeleiding vanuit de expertise van Kauwenberg, 

geven we de jongeren weer waar zij al jaren nood aan hebben: een positief gevoel over zichzelf en de 

succeservaringen waar zij recht op hebben. 

 

 

 

Als derde aspect proberen we de band tussen ouder en kind te versterken. Zoals hierboven reeds 

werd aangegeven hebben ouders vaak zovele problemen, dat actief met het kind bezig te zijn niet 

altijd lukt. Door de ouders samen met de kleuters te laten bewegen in een positief en veilig klimaat, 

zetten we in op een positieve ouder-kind interactie en geven we hen plezier- en succeservaringen als 

ouder/kind.  
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PEDAGOGISCH BURGERSCHAP (2015)  

Centrum Kauwenberg wil met het werken met de gezinnen kansen creëren voor ouders en kinderen. 

Mensen die in armoede leven willen een gezinsleven “zoals iedereen”. Het kost de ouders soms 

enorm veel inspanningen en energie om een opvoedingssituatie te bereiken die door de gemiddelde 

burger als “normaal” beschouwd wordt, zoals bijvoorbeeld regelmatig op oudercontact gaan. 

 

 

 

Kinderen worden door ouders in armoede genoemd als de belangrijkste bron van energie en motivatie 

om door te zetten. Daarom werken we op verschillende manieren en in verschillende projecten aan 

het scheppen van een gunstig opvoedingsklimaat. Ondersteuning van de ouders komt de kinderen ten 

goede; dit vergroot het welbevinden van ouders en kinderen. Ouders kunnen hun leven beter 

organiseren met betrekking tot zichzelf en hun kinderen. Zo worden kinderen onder andere 

ingeschreven in de kleuterschool; er is betrokkenheid op de school door de ouders (deelname aan 

oudercontact, activiteiten in de school, deelname aan vrijetijdsactiviteiten voor kinderen,...). 

 

Bij dit project wordt de nadruk gelegd op het samen opvoeden. In de leercontext die wij trachten te 

creëren tijdens de oudergroep op woensdagmiddag zijn ouders actor van hun eigen ouderschap. Ze 

worden daarin erkend en ondersteund. Daarnaast stimuleren we dat ze elkaar ondersteunen in 

elkaars ouderschap, niemand staat alleen. 
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In de projecten die in de loop van de jaren de revue passeerden, kan een opvallende tendens gezien 

worden. De invulling van de projecten ligt hoofdzakelijk in lijn met de tendensen in de bredere 

samenleving, die zich meer en meer begint bezig te houden met de opvoeding van kinderen. Kinderen 

opvoeden is geen zaak meer van ouders alleen, maar ook de samenleving begint steeds vaker 

opvoedingstaken over te nemen of zelfs op te leggen. Ouders verzwakken zo in hun rol als opvoeder, 

en zeker kansarme ouders lopen het risico niet mee te kunnen met de vereisten die de samenleving 

hen oplegt. De thema’s die ouders dan zelf aandragen (gezonde voeding, motorische ontwikkeling, 

sociale media,…), liggen in lijn met de problemen die zij ervaren omtrent de steeds grotere en bredere 

facetten van het opvoeden. Centrum Kauwenberg probeert hen hierin te ondersteunen, om zo de 

ouders bij te staan in hun opvoedingsopdracht en hun zelfwaardegevoel mee op te krikken.  

 

De evoluties in de samenleving beïnvloeden ook de hulpverlening. Waar kansarme kinderen vroeger 

enorm veel kans hadden om geplaatst te worden, wordt nu steeds vaker gekeken naar het specifieke 

opvoedingsklimaat waarin deze kinderen leven. Steeds vaker probeert de hulpverlening iets aan deze 

opvoedingssituaties te veranderen, zonder dat de kinderen geplaatst moeten worden. Dit is het gevolg 

van de nadruk op welzijn in de gehele samenleving; het emotioneel welbevinden van zowel ouders als 

kinderen wordt in kaart gebracht en beslissingen worden genomen met dit welbevinden in het 

achterhoofd. Ook deze tendens is terug te vinden in de projectwerking. De projecten rond kinder-

plaatsing zijn afgebouwd en andere onderwerpen zijn hiervoor in de plaats gekomen. Zo was het in de 

periode van de beginjaren van Centrum Kauwenberg ook allesbehalve vanzelfsprekend dat ouders 

betrokken werden bij beslissingen die te maken hadden met hun kinderen. Wanneer beslist werd dat 

hun kinderen geplaatst werden, konden de ouders hier niets meer tegenin brengen. Centrum 

Kauwenberg was mee één van de pioniers die het belang van de ouders mee in rekening brachten. Zij 

waren ervan overtuigd dat de ondersteuning van de ouders de kinderen enkel maar ten goede zou 

komen. Dit is nu ook de gangbare visie op gezins- en opvoedingsondersteuning die algemeen 

aangenomen en aanvaard wordt. 

 

De huidige projecten en de projecten in de nabije en verre toekomst zullen telkens een andere insteek 

hebben, maar een algemene gedachte blijft van belang: Centrum Kauwenberg gelooft in de kracht die 

ieder van de mensen in zich heeft. Samen trachten we deze kracht te verstevigen en tot uiting te 

brengen, elkaar te versterken in elkaars ‘zijn’ en in elkaars eigenheid. Samen staan we sterk. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIE: TENDENSEN EN EVOLUTIES 
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SAMEN STERK 

 

Als ‘organisatie waar armen het woord nemen’ is Centrum Kauwenberg vzw een vaste waarde op het 

vlak van armoedebestrijding in Antwerpen. Deze werking is erop gericht om mensen in armoede – met 

een specifieke focus op generatiearmoede – en andere mensen samen te brengen en zo bij te dragen 

tot de bestrijding van armoede, dit vanuit de ervaring van de mensen zelf. In Centrum Kauwenberg 

worden er verschillende doelen nagestreefd; ons hoofddoel is om sociale uitsluiting van mensen in 

armoede weg te werken, maar daarnaast is de werking er ook op gericht mensen mondiger en sterker 

te maken en hen te betrekken in het verenigings- en culturele leven en de hele samenleving. Ook 

armoede kenbaar maken en veranderingen in maatschappelijke structuren teweegbrengen staat 

bovenaan de agenda. 

 

Zowel volwassenen als kinderen vinden in Centrum Kauwenberg een plek. Door de jaren heen is de  

gezinswerking van Centrum Kauwenberg uitgegroeid tot een essentiële factor in de werking. Gezins- 

en opvoedingsondersteuning is daarmee dan ook een belangrijk aandachtspunt geworden. Dit boekje 

gaat over de gezins- en opvoedingsondersteuning die Centrum Kauwenberg door de jaren heen heeft 

geboden en nog steeds biedt. Zowel de aanloop naar de focus op dit soort ondersteuning als de 

huidige projecten rond gezins- en opvoedingsondersteuning krijgen hier een plaats. Ook is er een 

theoretische onderbouwing terug te vinden om de werking van Centrum Kauwenberg te kaderen. 
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