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Voor bijkomende informatie of  vragen over het project ‘Sterke (sch)ouders’,  
kan je steeds contact met ons opnemen: 03/232 72 96 of  info@kauwenberg.be.

Centrum Kauwenberg vzw is een Vereniging waar armen het woord nemen en een erkende kinder- en jeugd-
werking. Ons doel is om samen met mensen in armoede de sociale uitsluiting die ze ervaren weg te werken. 
Hieraan proberen we op verschillende manieren en op verschillende niveaus te werken. Meer informatie over 
onze opdracht en werking vind je op www.kauwenberg.be.
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Vooraf

Een woord van dank

Deze bijlage hoort bij het verhalenboek ‘Sterke (sch)ouders’. Samen vormen ze het 
eindproduct van het project over opvoeding, waaraan we de afgelopen twee jaar samen 
met moeders en grootmoeders van Centrum Kauwenberg werkten.

Het verhalenboek, en daarmee de stem van de vrouwen, staat centraal. Want wie kan beter woorden geven 
aan de manier waarop moeders in armoede hun ouderschap en het groot brengen van hun kinderen erva-
ren dan deze vrouwen zelf? Deze bijlage doet daaraan geen afbreuk. Ze wil enkel een beeld schetsen van 
het verloop van het project, en daarmee ook het proces, dat moeders en grootmoeders van Centrum Kau-
wenberg twee jaar lang doorliepen. En wij samen met hen. Een blik achter de schermen zeg maar. Want het 
verhalenboek groeide doorheen het geheel van het project en heel wat vrouwen hebben er ook vanuit dat 
ruimere kader hun bijdrage toe geleverd. Bij dat ‘geheel’ willen we in deze bijlage stilstaan. Niet door een 
opsomming te geven van alle activiteiten die daarbinnen plaatsvonden maar door de belangrijkste elemen-
ten er uit te lichten en dieper in te gaan op de wijze waarop ze tot stand kwamen.

Bij de verhalen zelf  staan we in deze bijlage niet stil. Die spreken immers voor zich. Het is hier wel op zijn 
plaats om alle vrouwen die op welke manier dan ook deelnamen aan het project, uitdrukkelijk te bedan-
ken. Voor de bereidwilligheid om hun verhaal te laten optekenen ,hoewel dit verre van evident is. Voor hun 
bijdrage via de groepsbijeenkomsten. Voor hun openheid tijdens de interviews maar evenzeer daarbuiten. 
Voor hun inbreng die steeds tot nadenken aanzette. Voor het kritisch nalezen van teksten. Voor de steun die 
ze boden aan elkaar en aan ons. Voor hun warmte en hun humor. Voor hun kracht die telkens opnieuw de 
bovenhand haalt. Voor de sterke vrouwen die ze stuk voor stuk zijn.     
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De keuze voor een verhalenboek

Het naar buiten brengen van de verhalen van moeders en grootmoeders van Centrum Kauwenberg was 
niet iets dat overhaast gebeurde. Er werd samen gezocht naar de juiste vorm en lay-out, naar de juiste 
ondertoon. De teksten werden samen kritisch gelezen en er werd telkens opnieuw gepolst of  iedereen zich 
erin kon vinden, of  het zo goed was en of  de anonimiteit gegarandeerd was. Het was samen overwegen en 
afwegen. Er werd over gewaakt dat iedereen zich vrij voelde om ‘nee’ te zeggen, om op elk moment te kun-
nen afhaken en om te beslissen wat naar buiten ging en wat niet. Op die manier wilden we vermijden dat 
mensen er achteraf  een slecht gevoel aan zouden overhouden. Wat we evenzeer wilden vermijden was het 
brengen van sensationele verhalen, het inkijk geven aan zonder meer nieuwsgierige blikken.

Wat we dan samen met de moeders wel voor ogen hadden? Om door middel van hun getuigenissen anderen 
te laten ervaren hoe zij kijken naar hun ouderschap en het opvoeden van hun kinderen. Want hun beleving 
van ouder zijn, van kinderen opvoeden en van de ondersteuning waarop ze daarbij al dan niet kunnen en 
willen rekenen, wordt niet vaak bevraagd. En als het hen gevraagd wordt, is het niet altijd even vrijblijvend. 
Toch vinden ook zij het belangrijk om hun verhaal te kunnen doen. Om beluisterd te worden zonder daarbij 
te botsen op (voor)oordelen en eventueel bijhorende consequenties. 

Wie regelmatig meer dan een oppervlakkig contact heeft met ouders in (generatie)armoede, kan niet 
anders dan een diep respect opbrengen voor de kracht die ze ondanks hun situatie telkens opnieuw op-
brengen om door te gaan. Voor hun volharding en vechtlust om hun kinderen een betere toekomst te geven. 
Voor hun oprechtheid die je als ‘werker’ met de neus op de feiten drukt en je telkens opnieuw bij hun 
realiteit brengt als je er dreigt van weg te drijven. Die consequentie van het nauwere contact met deze ou-
ders, de onmogelijkheid van het niet kunnen onderscheiden van zoveel kracht te midden van een vaak zeer 
moeilijk levensparcours, doet beide partijen deugd. Het leidt tot begrip en het schatten van mensen op hun 
waarde. Daardoor ontstaan er vanzelf  (nieuwe) kansen om op een constructieve manier samen aan de slag 
te gaan, zonder daarbij eenzijdig te vertrekken vanuit wat wij vanuit onze eigen achtergrond of  vanuit het 
aanbod van de voorziening waarvoor we werken ‘juist’ of  ‘nodig’ vinden. 

We hopen samen met de moeders dat het bundelen van hun verhalen er toe kan bijdragen dat mensen die 
niet in armoede leven verder kijken dan ‘de buitenkant’ van armoede door hen een stukje van ‘de binnen-
kant’ te tonen. Dat ze even een stapje uit hun eigen realiteit zouden zetten om een stapje dichter bij die van 
ouders in armoede te kunnen komen. 
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betere toekomst te geven en het gewicht van zowel hun huidige situatie als hun verleden, is er ook nog die 
van anderen die over hun schouder mee kijken - zij het van veraf  dan wel van dichtbij, door hulpverleners of  
door mensen uit hun onmiddellijke omgeving - en oordelen of  ze het wel goed doen. Niet te verwaarlozen is 
vaak ook het schuldgevoel dat voortvloeit uit de kritische blik die velen op zichzelf  werpen. Dat de vrouwen 
ondanks dit alles elk op hun manier rechtop blijven, maakt hen op zich al sterke ouders. 

Het thema en de titel

Als Vereniging waar armen het woord nemen, is het onze intentie om op verschillende 
vlakken te werken aan armoedebestrijding. Armoede bestrijden gaat verder dan indivi-
duele ondersteuning en ondersteuning in groep opdat mensen zouden kunnen groeien 
en sterker worden. Het betekent ook in dialoog gaan met de samenleving met als doel 
om ook daarbinnen een aantal veranderingen te bekomen. In dat licht dient het project-
matig of thematisch werken gezien te worden. We werken gemiddeld een tweetal jaar 
aan eenzelfde thema om nadien (een deel van) het groepswerk en de individuele con-
tacten met mensen over het thema te bundelen tot een eindproduct. Daarmee proberen 
we ook buiten Centrum Kauwenberg het één en ander ‘in beweging’ te zetten. Dat is 
ook met het huidige thema zo.

Dat we in Centrum Kauwenberg werkten rond het thema opvoeding was eigenlijk een logische keuze. Met 
het overwegend bereiken van gezinnen, de jaarlijkse gezinsvakantie, de verschillende vrouwengroepen 
waarin het vaak over de kinderen gaat en de erkende kinder- en jeugdwerking, zijn we hoofdzakelijk een 
gezinswerking. Dit maakt van opvoeding een thema dat zowel impliciet als expliciet als een rode draad 
doorheen de werking loopt. Na afronding van het vorige project en bevraging bij de mensen over een nieuw 
thema, kwam opvoeding duidelijk naar voren. Dat het tegelijkertijd een ‘hot item’ bleek te zijn in de ruime-
re samenleving, maakte de keuze voor het thema compleet.

De projecttitel en de naam van het verhalenboek ‘Sterke (sch)ouders’ kozen we samen met de vrouwen. 
Ze vonden het een erg toepasselijke titel omdat ze aangeven dat zij, meer nog dan andere ouders, wel erg 
sterke schouders nodig hebben om hun kinderen groot te brengen. Naast de druk om hun kinderen een 
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Concrete invulling van het project

Omdat de thema’s ‘opvoeden’ en ‘gezin’ als een rode draad doorheen de werking van 
Centrum Kauwenberg lopen, kozen we er samen met de vrouwen voor om er ook op ver-
schillende vlakken rond te werken. We proberen een overzicht te geven van de belang-
rijkste facetten die zich in het kader van het project ontsponnen. 

Randvoorwaarden

Anders dan de term lijkt te suggereren zijn randvoorwaarden geen fenomenen die zich in de marge afspe-
len. Het zijn geen bijkomstigheden. Het zou misschien drastisch zijn om te stellen dat een project staat of  
valt met het al dan niet (h)erkennen en tegemoet komen aan een aantal randvoorwaarden, maar belangrijk 
zijn ze zeker en ze zijn er ook altijd. Zeker wanneer je je richt tot mensen in armoede. Ook wij kregen er dus 
mee te maken. Een aantal randvoorwaarden werden vooraf  ingecalculeerd, andere kwamen we later tegen. 
In beide gevallen probeerden we er zoveel mogelijk aan tegemoet te komen. We gaan kort in op de belang-
rijkste voorwaarden die ook buiten het project, in onze basiswerking, een belangrijke rol spelen. 

Een eerste belangrijke voorwaarde was een vertrouwensbasis waarop het project geënt kon worden. Het zal 
dan ook niet verwonderen dat mensen die Centrum Kauwenberg al langer kenden eerder geneigd waren om 
deel te nemen dan nieuwe mensen.

Extra aandacht voor het individueel ondersteunen van mensen bij dingen die te maken hebben met (het op-
voeden van) de kinderen, was een volgende belangrijke voorwaarde. Het ging daarbij om zaken die er direct 
mee te maken hadden, zoals op verschillende vlakken ondersteuning bieden wanneer ouders moeilijkheden 
ondervonden met de kinderen. Dit door zelf  samen met hen dingen op te pakken en samen te zoeken naar 
een oplossing of  door hen op een goede manier door te verwijzen naar gepaste hulpverlening. Vaak door 

een combinatie van beide. We gingen op hun vraag als vertrouwenspersoon mee naar het comité, onder-
hielden vanuit diezelfde rol samen met hen contact met het internaat van de kinderen, enzovoort. Maar het 
ging evenzeer om zaken die er op een meer indirecte manier mee gelinkt waren: samen op zoek gaan naar 
een geschikte woning voor een gezin, mee helpen verhuizen, samen naar het OCMW gaan of  ouders helpen 
in hun zoektocht naar betaalbare meubels, … .

In armoede leven is bijzonder hard. Het impliceert dat het mensen die er middenin zitten vaak ontbreekt 
aan ruimte om andere dingen te doen dan het hoofd te bieden aan de dagdagelijkse zorgen. Het begrip 
‘ruimte’ verwijst dan naar mentale ruimte - een hoofd dat te vol zit met zorgen en het in orde brengen van 
allerlei dringende dingen zoals zorgen voor eten op tafel, een dak boven het hoofd, vermijden dat kinderen 
geplaatst worden, deurwaarders proberen weg te houden, ... - maar het verwijst ook naar een gebrek aan 
tijd omwille van hopen afspraken met schuldbemiddelaars, de RVA, de ziekenkas, het OCMW, dokters, ... . 
Het is een voorwaarde dat mensen op zijn minst over een beetje overschot aan ruimte beschikken vooraleer 
het voor hen mogelijk wordt om deel te nemen aan een project of  om er alleen nog maar al dan niet voor te 
kunnen kiezen. Het impliceert dat er soms met mensen eerst samen een aantal andere belangrijke stappen 
dienen te worden gezet, zodat er wat ruimte vrij komt voor andere dingen.

Mensen moeten er geraken. In de zin van niet vergeten maar ook er effectief  geraken (vlotte verbinding met 
het openbaar vervoer, met de kinderwagen op de tram kunnen, de mogelijkheid hebben om de kinderen die 
(nog) niet naar school gaan te kunnen meebrengen, enzovoort). Daarom was het nodig om naast het bezor-
gen van de maandelijkse activiteitenkalender mensen ter herinnering individueel op te bellen. Verschillende 
mensen vroegen dit expliciet. Ze gaven aan zoveel andere dingen aan hun hoofd te hebben waardoor ze het 
anders zouden vergeten. We belden mensen ook op om activiteiten en het project in zijn geheel verder uit 
te leggen. We voorzagen telkens babysit en/of  kinderopvang en gingen een aantal mensen die er omwille 
van problemen met het openbaar vervoer (geen bussen, rompslomp om er met een dubbele buggy met het 
openbaar vervoer te geraken, …)niet konden geraken geregeld thuis halen en achteraf  terug brengen. Voor 
de meeste moeders lukte het nadien wel om er zelf  te geraken. Tussendoor onderhielden we op regelma-
tige basis contact met de vrouwen die bij het project betrokken waren. Soms omdat we hen dingen wilden 
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vragen of  samen dingen bespraken die rechtstreeks aan het project gelinkt waren, vaak ook gewoon uit 
interesse, om te informeren hoe het met hen ging.  
Iedereen dient op dezelfde golflengte te zitten en activiteiten moeten, eens ze gestart zijn, blijven voldoen 
aan de noden van de ouders. Om te bewaken dat deze voorwaarde vervuld bleef, evalueerden we de ver-
schillende activiteiten meermaals tussentijds. Zo kon er worden bijgestuurd wanneer nodig. 

Het doel van het project was niet om enkel op structureel niveau iets te veranderen. Minstens zo belangrijk 
was de meerwaarde voor de moeders in het hier en nu. Ook dit was een belangrijke voorwaarde. Mensen 
moesten merken dat ze er zelf  op korte termijn iets aan hadden. Het mocht niet louter een investering 
worden. Daarom gingen we samen met de vrouwen op zoek naar thema’s die ze graag met een externe 
zouden bespreken en betrokken we hen van bij het begin bij de concrete opstart van de Speelinstuif  en bij 
de uitwerking van het forumtheater.

Grote vrouwengroep

Bij aanvang van het project gingen we van start met de Grote Vrouwengroep. Dit was een groepsbijeen-
komst van moeders en grootmoeders die (klein)kinderen van uiteenlopende leeftijden hadden.

De reden om enkel met moeders te werken vloeide voort uit de eigenheid van Centrum Kauwenberg. We 
zijn in hoofdzaak een gezinswerking en bereiken heel wat meer vrouwen dan mannen, veel meer moeders 
dan vaders. Omdat veel moeders er alleen voor staan, maar ook omdat zij vaak de spilfiguur zijn en blijven 
in de opvoeding van de kinderen. Een rollenpatroon dat zich bij hen nog meer lijkt te bestendigen dan over 
het algemeen genomen in de maatschappij. Er was ook de ervaring dat vrouwen rond dergelijke thema’s lie-
ver ‘onder elkaar’ spreken dan samen met hun partner of  andere vaders. Het was omwille van die redenen 
de keuze die we maakten en die in sterke mate de aanpak en de opzet van het project mee bepaalden.  

Enerzijds werd binnen deze groep samen met de moeders de start, de verdere uitwerking en het verloop 
van het hele project voor een groot stuk uitgetekend. Anderzijds werd er binnen deze groep ook inhoudelijk 

gewerkt rond het thema opvoeding. Dit door onder meer samen een thema te bespreken aan de hand van 
stellingen of  een brainstorm, door iemand van een andere organisatie uit te nodigen om samen een be-
paald onderwerp - door de vrouwen aangebracht - te bespreken, door op bezoek te gaan bij de opvoedings-
winkel. De Grote Vrouwengroep vormde ook de spil voor het uitwerken en voorbereiden van het forumthe-
ater en het nadenken over en mee vormgeven van het einddocument (zie verder). Deze dingen gebeurden 
soms ook buiten de groep, individueel of  met een paar vrouwen samen, maar telkens met mensen die er 
wel deel van uitmaakten. Een gedeelte van de voorbereiding voor een driedaagse module over kansarmoede 
en opvoedingsondersteuning die we voor de Lessius hogeschool uitwerkten en waaraan een aantal moeders 
deelnamen, gebeurde op deze manier.

Het thema was aanvankelijk zeer breed. In de aanvangsfase werden een aantal dingen uitgeprobeerd en 
zochten we samen met de vrouwen welke richting we zouden uitgaan. Zo kwamen we op een aantal pistes. 
Sommigen kwamen van de vrouwen zelf, anderen reikten we als werkers aan als mogelijkheid en werden 
positief  door hen onthaald. Een voorbeeld van dit laatste was het voorstel om aan de hand van een inter-
viewleidraad gesprekken over het opvoeden van de kinderen te voeren met de moeders. Een voorstel dat we 
formuleerden omdat we bij heel wat ouders opvingen dat ze vonden dat er vanuit de hulpverlening te weinig 
naar hen geluisterd wordt.

De Grote Vrouwengroep bestond na een tijdje uit een vast groepje van vrouwen die steeds kwamen en een 
aantal anderen die deelnamen naargelang het thema en elkaar in die zin afwisselden.

In de regel kwamen we één keer per maand samen. Soms was dit frequenter, zoals tijdens de intensieve 
voorbereiding van het Forumtheater. Meestal duurde een samenkomst twee uur, de voorbereidingen van het 
Forumtheater en die van het slotmoment van het project namen halve tot hele dagen in beslag.

Vanuit de Grote Vrouwengroep probeerden we linken te leggen met organisaties die in het kader van hulp-
verlening werken rond opvoeding. Het doel hiervan was meervoudig. Door samen te werken met andere or-
ganisaties die een aanbod doen in het kader van opvoedingsondersteuning en hen uit te nodigen om samen 
met de vrouwen over een bepaald thema te komen spreken, trachtten we tegemoet te komen aan de noden 
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van de ouders. Het was ook een manier om drempels te verlagen en om ouders te laten kennis maken met 
bestaande initiatieven binnen een voor hen gekende en veilige omgeving. Anderzijds probeerden we organi-
saties er toe aan te zetten om rekening te houden met de noden van mensen in armoede en oog te heb-
ben voor belangrijke randvoorwaarden die vervuld dienen te worden, willen ze ouders in armoede werkelijk 
bereiken of  minstens een eerlijke kans geven om deel te nemen. 

In onze pogingen om contacten te leggen en uit te bouwen met hulpverleningsorganisaties kwamen we 
heel wat goodwill tegen, maar ook veel belemmeringen omwille van regels en gewoonten die vaak samen 
leken te hangen met de structuur van de organisatie die al dan niet van hogerop werd opgelegd. Een aantal 
van dergelijke drempels die we meermaals tegenkwamen en waarvoor we soms samen met de betreffende 
hulpverleners een oplossing konden vinden maar waardoor een eventuele samenwerking in andere gevallen 
zeer moeilijk tot niet haalbaar bleek, waren formaliteiten waaraan voldaan diende te worden. Het ging daar-
bij dan onder meer om het moeten doorgeven van adresgegevens omdat men anders niet kan registreren 
en daarmee samenhangende werkingssubsidies mist, het niet op locatie kunnen gaan, lange wachtlijsten 
en een vast en weinig flexibel aanbod waarbinnen mensen in armoede niet passen.

Naast een aantal succesvolle contacten, waren er ook goede contacten die uiteindelijk niet tot het vooraf  
beoogde resultaat leidden. Een voorbeeld hiervan waren de cursussen over opvoeding die Open School 
Antwerpen in Centrum Kauwenberg zou laten doorgaan voor moeders en grootmoeders die deelnemen aan 
onze werking. Bij aanvang van het project ‘Sterke (sch)ouders’ gaven verschillende ouders aan hier nood 
aan te hebben. Ze zagen het echter niet zitten om deze cursussen elders te volgen. We namen contact op 
met Open School maar het bleek zeer moeilijk realiseerbaar om vanuit hun reguliere werkingsstructuur te 
kunnen ingaan op onze vraag. Onder meer het halen van het minimum aantal ouders dat vereist was om 
de cursus te laten doorgaan, vormde een probleem. Langs beide kanten bleven we er echter van overtuigd 
dat het zinvol was om hiervoor een oplossing te zoeken opdat we toch een samenwerking zouden kun-
nen opstarten en de cursussen laten plaatsvinden. Die oplossing kwam er een hele tijd later in de vorm 
van projectsubsidies voor Open School die het hen mogelijk maakte flexibeler te kunnen omgaan met de 
criteria waaraan voldaan diende te worden om een cursus effectief  van start te laten gaan. Er volgden een 

aantal onderlinge contacten om vraag en aanbod voldoende op elkaar te kunnen afstemmen. De cursus-
sen konden effectief  van start gaan een jaar na het eerste contact erover. Hoewel er langs beide kanten 
veel geïnvesteerd werd in het mogelijk maken van twee dergelijke cursussen (één over pubers en één over 
kinderen van 6 tot 12 jaar) in Centrum Kauwenberg, gingen ze uiteindelijk niet door omdat er slechts één 
ouder overbleef  die de cursus wou volgen. In tussentijd was de vraag van heel wat andere ouders die een 
jaar voordien vragende partij waren om een cursus te volgen, gewijzigd waardoor ze geen interesse meer 
hadden in de cursus (het project over opvoeding was intussen gewoon verder gelopen, waardoor een aantal 
thema’s die ouders belangrijk vonden reeds aan bod waren gekomen, zij het niet altijd even uitgebreid).  
Anderen verkeerden in een andere situatie: in tegenstelling tot een jaar voordien waren verschillende ouders 
intussen tijdelijk aan het werk waardoor het niet meer haalbaar was om de cursus te volgen. In Centrum 
Kauwenberg was er intussen ook een groep ontstaan van (groot)ouders met kinderen van 0-3 jaar, waarin 
er wel heel wat vragen waren met betrekking tot hun kinderen. Gezien het voorbereidende werk dat aan een 
cursus voorafgaat was het, zeer begrijpelijk, niet mogelijk om een cursus over kinderen in deze leeftijdsca-
tegorie te laten doorgaan in plaats van de voorbereide cursus over kinderen in een latere leeftijdsfase.

Gezien de tijdsinvestering van verschillende mensen was het resultaat dus niet zoals vooropgesteld. Ander-
zijds zijn er contacten gelegd die mogelijk in de toekomst voor ouders nog kunnen renderen. Bovendien 
noopt het niet halen van een vooraf  bepaald resultaat telkens weer tot zelfevaluatie waardoor we in de 
toekomst met een aantal dingen beter rekening kunnen houden. 

Voor verdere informatie over gelegde contacten en linken met hulpverlenings- en andere organisaties die 
werken rond opvoeding, verwijzen we naar ons jaarverslag.  

Verhalenboekje_Sterke_(Sch)ouders_Bijlage.indd   16-17 20-09-2010   10:02:27



18 19

Speelinstuif

In het kader van het project ‘Sterke (sch)ouders’ gingen we ook van start met de Speelinstuif, een ontmoe-
tingsruimte die zich richt op (groot)ouders en hun (klein)kinderen van 0 tot 3 jaar en ouders die een kindje 
verwachten.

De aanleiding om een ontmoetingsruimte uit te bouwen, was de vraag van verschillende moeders met jonge 
kinderen en van toekomstige moeders om ook iets voor hen te organiseren. Ze gaven aan hier nood aan 
te hebben en vroegen uitdrukkelijk om een aanbod binnen Centrum Kauwenberg, dat sommigen letterlijk 
benoemden als een ‘veilige omgeving’. Dat er in de leeftijdsfase van 0 tot 3 jaar heel veel gebeurt en uit ver-
schillende onderzoeken blijkt dat deze fase voor de ontwikkeling van kinderen in armoede nog belangrijker 
is dan voor andere kinderen, was een bijkomend argument om met de Speelinstuif  van start te gaan.

Het was voor ouders belangrijk om op een vrijblijvende manier te kunnen samenkomen onder elkaar zonder 
dat er een hulpverleningsinstantie bij betrokken was. Het op een vrijblijvende manier samenkomen is meer 
dan een koffieklets houden met bekenden. Mensen geven aan veel steun te hebben aan elkaar, aan ‘gewone’ 
contacten zonder dat ze geproblematiseerd worden. Zowel vanuit de ervaring met de mensen in Centrum 
Kauwenberg als uit onderzoek11 blijkt dat het kunnen uitwisselen van ervaringen ‘onder elkaar’ (sociale 
steun) door mensen vaak als de grootste steun ervaren wordt, ook wanneer het gaat over het opvoeden van 
de kinderen. Formele opvoedingsondersteuning kan daarbij een aanvullende rol spelen, maar dat is zeker 
niet de vraag van alle ouders. Het ‘vrijblijvende’ karakter van de Speelinstuif  betekent niet dat het zou gaan 
om natte vingerwerk. Een belangrijke taak van de werkers die de Speelinstuif  begeleiden, is het creëren van 
de mogelijkheid tot ontmoetingen tussen ouders en kinderen, tussen ouders onderling en tussen kinderen 
onderling. Dat zijn meteen ook de drie doelstellingen van de Speelinstuif.

Voor veel ouders die in armoede leven, is spelen met hun kind iets dat ze niet of  niet op die manier ken-

1 oa Vanhee, L. (2007). Weerbaar en broos. Mensen in armoede over ouderschap. Een verkennende kwalitatieve studie in psychologisch  

perspectief. KULeuven, Leuven.  

nen. Hetzij door plaatsgebrek in een te krappe woning, omdat ze dit zelf  nooit geleerd hebben of  omdat 
hun energie volledig wordt opgeslorpt door de veelvuldige dagelijkse zorgen die hun situatie met zich mee 
brengt. Door hen de mogelijkheid te bieden om samen met hun kind te spelen en hen hierin te ondersteu-
nen, kan de band tussen ouder en kind sterker worden.

Door ouders te stimuleren om onderling prettige en minder prettige ervaringen, vragen en onzekerheden 
over de opvoeding van hun kinderen uit te wisselen, ontstaat de mogelijkheid om van elkaar te leren. Al 
was het maar door kennis te maken met andere opvoedingspatronen dan degene die ze gewoon zijn. Dit 
onderlinge contact in een veilige omgeving biedt ouders heel wat steun en kan hen helpen in hun groei als 
persoon en als ouder.

Het contact met leeftijdsgenootjes wordt tenslotte gestimuleerd omdat het een positief  effect heeft op het 
kind. Verschillende ouders hebben buiten de Speelinstuif  over het algemeen weinig contacten omdat ze 
zich bijvoorbeeld schamen om hun situatie en daarom vaak thuis blijven met hun kind. Tijdens de Speelin-
stuif  leren de kinderen samen spelen, dingen delen, … . Vaardigheden die hun sociaal-emotionele ontwikke-
ling ten goede komen. 

Vooraleer we effectief  van start gingen, toetsten we een aantal ideeën af  in de Grote Vrouwengroep. Aan-
vankelijk werd de Speelinstuif  wekelijks georganiseerd. Omdat het nieuw was, moesten we er bij de start 
veel ruchtbaarheid aan geven en goed uitleggen wat de bedoeling was. De Speelinstuif  kwam traag op 
gang. Een aantal vrouwen wachtten de reactie af  van anderen alvorens zelf  ook eens een kijkje te komen 
nemen.

Na een tweetal maanden en een nog beperkte opkomst (gemiddeld een twee à drietal ouders met kinde-
ren), evalueerden we het verloop opnieuw in de Grote Vrouwengroep en individueel of  tijdens de Speelin-
stuif  samen met de ouders die al kwamen. Zij gaven aan dat wekelijks samenkomen bij aanvang inderdaad 
een goede frequentie was, maar dat we dit misschien best zouden kunnen terugbrengen tot maandelijks. 
Mensen vertelden nog steeds nood te hebben aan het uitwisselen van ervaringen en een plek waar ze met 
hun kleine kinderen naartoe konden komen. Ze hadden echter ook heel wat andere dingen aan hun hoofd, 
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dat maakte dat wekelijks naar de Speelinstuif  komen voor heel wat mensen niet haalbaar bleek. De vrou-
wen schatten in dat een maandelijkse samenkomst beter zou zijn omdat iedereen dan op hetzelfde mo-
ment zou komen, wat hen ook leuker leek voor zowel de ouders als de kinderen. We volgden de goede raad 
van de vrouwen op en brachten de Speelinstuif  terug tot één ontmoetingsmoment per maand. Met succes. 
De opkomst lag meteen een stuk hoger en de Speelinstuif  was sindsdien echt vertrokken.

Twee Speelinstuiven en dus twee maanden later kwam de vraag van een aantal mama’s om terug wekelijks 
Speelinstuif  te organiseren. Dit omdat het soms erg druk was. Meestal nog gezellig druk, maar drukker 
mocht het inderdaad niet meer worden. Een aantal kinderen en moeders hadden nood aan iets meer rust. 
We dachten er opnieuw over na maar besloten samen met de ouders dat we het nog even zouden aanzien, 
omdat de situatie van mensen in Centrum Kauwenberg ook erg snel kan veranderen. Het is niet omdat er 
verschillende keren na elkaar bijna twintig mensen (ouders en kinderen samen) komen, dat het niet zou 
kunnen dat er een volgende keer misschien eens niemand zou komen opdagen. Zo’n vaart liep het niet, 
maar we merkten wel dat verschillende ouders werden opgeroepen om te gaan werken, dit tijdelijk konden 
volhouden en daardoor niet meer kwamen (ze kwamen dan wel op een ander moment nog naar de werking) 
maar terug aansloten wanneer ze opnieuw werkloos werden. Een aantal ouders zetten de stap naar de crè-
che (wat we alleen maar konden aanmoedigen) en een aantal anderen omwille van drastische veranderin-
gen en problemen tijdelijk dienden af  te haken. Daarnaast was er een vaste kern wel telkens kwam. Samen 
zorgde dit voor een ‘normalisatie’: bij aanvang weinig volk, dan erg veel en ten slotte een goed aantal. Er 
komt momenteel een vast groepje trouw naar de Speelinstuif  en een aantal anderen wisselen elkaar af. 

Met de vraag van een aantal ouders die het voor henzelf  of  voor hun kind te druk vonden, werd ook effec-
tief  iets gedaan. We herbekeken grondig de schikking van het niet al te grote lokaal, dat ook nog in dubbel 
gebruik was met de kinderwerking. We besloten een lokaaltje dat aan dat van de Speelinstuif  grenst, om te 
toveren tot een rustige ‘snoezelruimte’ die mits een aantal kleine wijzigingen zowel voor de Speelinstuif  als 
voor de peuters en kleuters tijdens de kinderclub dienst kon doen. We legden matten op de vloer en kleed-
den het lokaal aangenaam aan. De reactie van de ouders en de kinderen waren positief. De kinderen ex-
ploreren het lokaal geregeld, trekken zich er even alleen of  samen met hun mama of  een speelkameraadje 

terug als het voor hen wat te druk wordt, of  ze ‘ontdooien’ er bij aankomst rustig alvorens verder door te 
lopen naar de grotere ruimte waar de anderen zitten. 
Op dit moment zijn zowel de ouders als wijzelf  tevreden over het verloop van de Speelinstuif. We merken 
ook aan de kinderen dat ze graag komen en er op hun gemak zijn, wat door hun ouders ook bevestigd 
wordt. Er zijn nog verschillende ideeën voor de toekomst: sporadisch extra activiteiten organiseren voor 
(groot)ouders en hun (klein)kind zoals baby-massage, babyzwemmen, een uitje naar een snoezelruimte en 
het verder afwerken van het lokaal. Dit laatste gebeurt momenteel beetje bij beetje, op aanwijzing van wat 
ouders aangeven en van dingen die we merken tijdens de Speelinstuif. Bij de keuze van het materiaal en 
bij de opstelling wordt telkens ook gelet op de wijze waarop het de interactie tussen ouders en kinderen, 
tussen ouders onderling en tussen kinderen onderling kan bevorderen. We gingen bijvoorbeeld van start 
met stoelen voor de ouders maar omdat we al snel merkten dat dit het moeilijk maakte om hun kind bij 
hen te nemen, gingen we op zoek naar een bank. Ouders nemen hun kinderen nu regelmatig effectief  naast 
zich op de bank om samen te spelen of  een boekje te bekijken. Het prettige aan het mondjesmaat verder 
aanpassen van lokaal is dat kinderen en ouders regelmatig nieuwe dingen kunnen ontdekken en dat daar 
positief  op gereageerd wordt.

Tijdens de opstartperiode diende er veel tijd en energie te gaan naar het herhaaldelijk opbellen van (groot)
ouders om hen eraan te herinneren dat het Speelinstuif  was, ouders en kinderen gaan ophalen en terug 
naar huis brengen achteraf, uitgebreid uitleggen wat de Speelinstuif  inhield, extra individuele ondersteu-
ning van ouders voor en na de Speelinstuif  en op andere momenten om randvoorwaarden te vervullen alvo-
rens mensen in staat waren om deel te nemen aan de Speelinstuif, … Door permanent en op een informele 
wijze te evalueren houden we blijvend rekening met de mening van de (groot)ouders en met de signalen die 
de kinderen geven. Hierdoor kunnen we bijsturen waar en wanneer nodig. Ook het ‘netwerk ontmoetings-
plaatsen ouders en kinderen Antwerpen’ waarbinnen we op geregelde tijdstippen ervaringen uitwisselen 
met andere ontmoetingsruimten, helpt om kritisch te blijven ten aanzien van de eigen Speelinstuif. Op die 
manier trachten we het enthousiasme dat momenteel bij zowel (groot)ouders als kinderen groot is, zo te 
houden. 
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Forumtheater 

Naar aanleiding van 17 oktober (2009), Werelddag van verzet tegen armoede, dachten we na over een ma-
nier om samen met de moeders in de lijn van het projectthema ‘iets’ in elkaar te steken. Het doel was dat 
ze er zelf  iets aan zouden hebben en dat het gelijktijdig een manier zou zijn om een aantal dingen aan te 
kaarten en er met anderen over in dialoog te gaan. We dachten aan iets creatiefs, omdat dit voor mensen 
een kans kon inhouden om zich op een andere manier te uiten en andere kwaliteiten van zichzelf  te ontdek-
ken. Iemand had al eens gehoord van ‘forumtheater’ en zo ging de bal aan het rollen. 

We gingen ruim op voorhand op zoek naar een externe die dit samen met ons zou kunnen uitwerken en 
kwamen uiteindelijk terecht bij iemand die al heel wat ervaring had met de methodiek en al meermaals had 
gewerkt met mensen in armoede.

Het concept ‘forumtheater’ is niet nieuw. Het werd ontwikkeld door Augusto Boal in Brazilië (in de jaren 
70). De methode werd in eerste instantie gebruikt om groepen mensen, die het slachtoffer waren van 
discriminatie, te helpen bij het vinden van nieuwe oplossingen voor problemen. Daarom werd het ook wel 
“theater of  the oppressed” (theater van de onderdrukten) genoemd.

Het voordeel van deze methode is dat mensen in een toneelspel gemakkelijker kunnen praten over gevoelige 
of  pijnlijke situaties. Het is wel een ernstig ‘spel’, gezien de toneelspelers een bepaalde probleemsituatie 
naspelen en zo de werkelijkheid reconstrueren. Forumtheater kan een hulp zijn om te ontdekken hoe je op 
een bepaald moment ook op een andere manier had kunnen reageren waardoor de situatie anders had kun-
nen lopen. Mensen kunnen er dingen uit meenemen naar toekomstige gelijkaardige situaties. Forumtheater 
werkt ook als uitlaatklep voor emoties en geeft mensen zelfvertrouwen door het oefenen van nieuw gedrag 
in probleemsituaties en te merken dat de andere ‘speler’ daar ook effectief  anders op reageert, en ze een 
situatie dus deels zelf  kunnen sturen. 

Een ander belangrijk voordeel van deze methode is dat ze kan worden ingezet om een dialoog op gang te 
brengen. In ons geval tussen de moeders onderling en tussen hen en hulpverleners. Het zijn bovendien de 

mensen zelf  die een aantal problemen aankaarten en hierover in gesprek gaan. Ook dit kan versterkend 
werken, wat we doorheen de voorbereiding en het effectief  opvoeren van het forumtheater duidelijk merk-
ten. Mensen groeiden in hun rol, die zeer dicht aanleunde bij hun eigen persoon. Ze waren achteraf  erg 
tevreden over het feit dat het toneelspelen op zich gelukt was, dat ze een aantal knelpunten hadden kunnen 
aankaarten en in gesprek waren gegaan met hulpverleners terwijl ze daar in het verleden niet altijd posi-
tieve ervaringen mee hadden. ‘Amai, ik ben fier. Ik wist niet dat ik dat kon’, was achteraf  de enthousiaste 
reactie van een moeder die een rol vertolkte in het forumtheater.

Hoe het concreet in zijn werk ging:

Door middel van beelden, personages en een verhaal, wordt er een conflict in scène gezet. Dit is het start-
punt. De bedoeling is dat het publiek inspringt, rollen overneemt, mee speelt, mee denkt en mee voelt 
zodat er een actieve discussie tot stand komt over het thema ouderschap, opvoeding en armoede. 

We kwamen in mei 2009 een eerste keer samen met de vrouwen om ideeën te verzamelen over mogelijke 
thema’s en situaties die ze wilden aankaarten door middel van het forumtheater.

Om al eens kennis te maken met de vrouwen kwam Rona Kennedy, die het forumtheater samen met ons in 
elkaar zou steken, in juni een dag mee op gezinsuitstap met Centrum Kauwenberg. De klik tussen haar en 
de vrouwen was er meteen, wat belangrijk was voor de verdere ontwikkeling en de vlotheid van de voorbe-
reiding die volgde.

Nadien werd er voorbereidend werk gedaan door aan verschillende vrouwen te vragen of  Rona de uitgetypte 
en anonieme interviews met hen mocht lezen om zich al een beeld te kunnen vormen van de problemen die 
ouders tegenkwamen. Op die manier moesten ouders hun verhaal niet opnieuw vertellen. 

Uit de interviews werden verschillende aanzetten tot mogelijke scènes gefilterd, die nadien met de vrouwen 
verder geëxploreerd en uitgewerkt werden. We kozen ervoor om het forumtheater voor te bereiden in de 
jongerenzaal van Centrum Kauwenberg, omdat deze afgeschermd was van ‘pottenkijkers’ en een losse sfeer 
uitademt. We hielden er vier praktische workshops op basis waarvan het forumtheater stilaan vorm kreeg. 
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Aanvankelijk konden er nog vrouwen aansluiten, naarmate de scènes een vaster karakter kregen kon dit 
nog steeds, maar dan nog enkel als publiek en om feedback te geven. 

Elk oefenmoment begon met een tas koffie en een aantal ludieke oefeningen, om de ledematen en de 
lachspieren op te warmen. De verschillende scènes werden opgebouwd vanuit een aantal beelden zodat 
de vrouwen deze konden visualiseren. Hiertoe werden vooraf  een aantal voorbereidende oefeningen ge-
daan. Door het visualiseren van de beelden was het voor hen gemakkelijker om de scènes te onthouden. 
Het was een alternatief  voor het werken met uitgeschreven tekst, omdat verschillende vrouwen minder 
vertrouwd waren met lezen en vanbuiten leren en het ook de angst ‘het niet te kunnen’ voor een groot deel 
wegnam. Omdat verschillende vrouwen toch wat onzeker waren en schrik hadden om de scène te vergeten, 
fotografeerden we van elke scène de beelden waaruit ze was opgebouwd. Aan de foto’s voegden we aantal 
kernwoorden toe waarover de scène ging. Iedereen kreeg hiervan een kopie mee naar huis zodat ze zich de 
scène thuis nog eens voor de geest konden halen. 

Na elk oefenmoment aten we samen in groep en werd er nog wat nagepraat. Na elke samenkomst over-
liepen een tweetal werkers samen met Rona het geheel van de dag en werd er bekeken wie nog voor wat 
diende te zorgen tegen het volgende oefenmoment. 

Het Forumtheater op 17 oktober liep erg vlot. Het publiek sprong vlot mee in en na elke scène werd er een 
discussiemoment gehouden tussen het publiek en de ouders van Centrum Kauwenberg. De vrouwen hiel-
den er een goed gevoel aan over en bijna alle hulpverleners reageerden positief.

In mei 2010 werd het forumtheater hernomen tijdens de week van de opvoeding. De moeders waren 
meteen enthousiast om het nog eens te herhalen. Ze bleken zich de scènes nog zo goed te herinneren dat 
ditmaal een enkele workshop ter voorbereiding volstond. Het publiek bestond uit hulpverleners en ouders 
in armoede en met een volle en enthousiaste zaal was de interactie tussen publiek en spelers en tussen 
ouders en hulpverleners optimaal. De methodiek pakte uit zoals voorzien en zelfs beter: de ouders vonden 
dat ze tijdens het forumtheater meer hadden getoond en gezegd dan ze vooraf  hadden durven hopen, met 
een goede interactie als gevolg en het zichtbaar worden van hun sterktes. 

Interviews

Hoewel er heel wat initiatieven zijn die zich richten op ouders en hun opgroeiende kinderen, hoorden we 
ouders in Centrum Kauwenberg vaak vertellen dat ze sterk het gevoel hadden er alleen voor te staan wat 
de opvoeding van de kinderen betreft. Een andere veel voorkomende ‘klacht’ van ouders was dat er binnen 
bestaande initiatieven weinig begrip was voor hun situatie en er met hun mening over het algemeen weinig 
rekening werd gehouden. Of  om het met de woorden van één van de ouders te zeggen: ‘het gaat altijd maar 
om kinderrechten, en ik vind dat niet slecht, maar de rechten van de ouders daar wordt nooit rekening mee 
gehouden. Naar ons wordt er precies nooit geluisterd’. Het al dan niet preventieve aanbod aan opvoedings-
ondersteuning dat vanuit de hulpverlening aan ouders geboden wordt, kan zeer verschillend geïnterpreteerd 
worden. Hulpverleners zien het vaak als ‘hulp’ of  ‘steun’ aan ouders, terwijl ouders het vaak ervaren als een 
vorm van ‘controle’ of  zelfs als het negeren van hun competenties en rechten als ouder. Ook los van argu-
menten betreffende hulpverlening vinden mensen het belangrijk om hun verhaal te doen, om het te hebben 
over hun beleving van ouder zijn en kinderen groot brengen. 

Daarom besloten we samen met hen om zoveel mogelijk ouders (vooral moeders) van Centrum Kauwenberg 
aan de hand van een interviewleidraad te bevragen over hoe het voor hen is om kinderen groot te brengen. 
Op die manier werd met iedereen dezelfde thema’s besproken. Het was een tijdrovend maar noodzakelijk 
initiatief, omdat ook deze ouders gehoord willen worden. 

We namen een twintigtal interviews af  die elk 2 à 2,5u duurden en nadien volledig werden uitgetypt. Een 
aantal interviews werd in twee keer afgenomen en duurden soms in totaal vier uur. In een aantal andere 
gevallen werd het interview in meerdere keren afgenomen omdat er voor de moeder in kwestie iets tussen 
kwam op het moment van het gesprek. Met een aantal vrouwen die toezegden, werd de afspraak verschil-
lende keren uitgesteld. Niet omdat ze het plots niet meer zagen zitten, wel omdat er zich dingen voordeden 
in hun leven die op dat moment al hun aandacht in beslag namen zodat er geen ruimte meer over bleef  
voor het interview. 
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Sommige ouders reageerden vooraf  eerder afwachtend op de vraag of  ze het zagen zitten om met één van 
de werkers een gesprek te hebben over opvoeding in de vorm van een interview. Nadat er verdere uitleg 
over werd gegeven, of  ze er positief  over hoorden vertellen door andere vrouwen, zagen de meesten dit zit-
ten. Alle vrouwen van wie we uiteindelijk een interview afnamen waren er achteraf  tevreden over. De vrou-
wen waren vertrouwd met degene die de interviews afnam en wisten dat ze enkel vertelden wat ze wilden 
vertellen en ze het interview op elk moment konden afbreken of  bepaalde thema’s konden overslaan. Toch 
gebeurde dit zelden. Bijna iedereen koos er voor om ook te spreken over emotioneel beladen thema’s. Alle 
vrouwen ervaarden het als positief  om beluisterd te worden en om ook te kunnen spreken over moeilijkere 
thema’s zonder dat deze uit de weg gegaan werden en zonder dat het erover spreken gevolgen met zich 
mee bracht. Voor sommige vrouwen was het interview ook een aanleiding om na te denken over dingen 
waar ze het spontaan niet vaak met anderen over hebben. Sommige vrouwen stonden tijdens het interview 
stil bij dingen waarover ze tevreden zijn, die goed gaan, terwijl ze aangaven dat spontaan niet altijd te zien. 
‘Ik zie toch vooral de negatieve dingen’. Iemand vroeg een kopie van het interview omdat ze zich er over 
verbaasde dat ze toch een heel aantal positieve dingen had weten op te sommen. Ze zou dit graag bij de 
hand hebben om op terug te blikken op momenten waarop het minder goed gaat met haar en ze zich niet 
meer bewust is van haar krachten. Ze was er van overtuigd dat het terug lezen van dat deel van het inter-
view haar op die momenten zou kunnen helpen om haar eigen kwaliteiten en dingen die wel goed gaan, niet 
uit het oog te verliezen. Voor anderen vormde het interview een aanleiding om alles op een rijtje te zetten, 
het geheel te overschouwen en tot inzichten te komen met betrekking tot opvoedingsgerelateerde zaken. 

Omdat het werken met een interviewleidraad toch iets formeels oproept, overliepen we vooraf  samen met 
de ouders de thema’s die we wilden bevragen, zodat ze ook effectief  konden zien wat er op de papieren 
stond, om ze nadien aan de kant te leggen en slechts sporadisch te raadplegen. Naarmate er meer inter-
views werden afgenomen werd de leidraad steeds minder en soms nog nauwelijks ter hand genomen omdat 
de thema’s steeds meer in het hoofd van de ‘interviewer’ zaten. De interviews werden anoniem gemaakt 
en mensen wisten vooraf  dat er niets van wat ze verteld hadden achteraf  naar buiten zou worden gebracht 
zonder hun uitdrukkelijke toestemming. 

Samenstellen verhalenboek

Tijdens één van de Grote Vrouwengroepen hielden we een brainstorm over een mogelijk einddocument 
ter afronding van het project ‘Sterke (sch)ouders’. Zo kwamen we op het idee om een verhalenboek naar 
buiten te brengen. Ook buiten de Grote Vrouwengroep - zoals tijdens het afnemen van interviews, tijdens 
individuele contacten en andere groepsmomenten - hoorden we van veel vrouwen dat ze het erg belang-
rijk vinden dat er naar hun verhaal geluisterd wordt. Opdat vooroordelen zouden verdwijnen leek het hen 
belangrijk dat mensen die niet in armoede leven zich beter zouden kunnen inleven in hun leefwereld. De 
vrouwen stelden voor dat één van de werkers de verhalen zou uitschrijven en dat er dan met de vrouwen 
om wiens verhaal het ging, kritisch samen werd nagelezen en bekeken werd wat eraan diende te wijzigen en 
of  het al dan niet gepubliceerd zou worden. Verhalen ontstonden hoofdzakelijk uit de afgenomen interviews 
maar ook uit andere groepsbijeenkomsten, contacten en situaties die zich voordeden.

Soms lieten mensen tijdens of  na het interview spontaan weten dat alles wat ze verteld hadden, gebruikt 
mocht worden in het verhalenboek. Ook dan stonden we er op om samen met hen het uitgeschreven ver-
haal te overlopen omdat een uitgeschreven tekst waar het gezegde zwart op wit geschreven staat, soms 
toch een andere impact heeft. Voor sommige moeders vormde het zoals ze vooraf  aangaven geen pro-
bleem, maar ze vonden het wel positief  om de tekst gelezen te hebben. Het gaf  hen soms het gevoel dat 
ze het eigenlijk wel goed verwoord hadden of  dat het stuk dat er was uitgekozen hun gevoel goed weergaf. 
Voor anderen bleek het uitgeschreven verhaal confronterender dan ze hadden verwacht. Het vormde in die 
gevallen vaak een aanleiding om over een aantal zaken verder na te denken en het verhaal al dan niet te 
laten herschrijven. We bekeken dit telkens met elke vrouw apart: of  ze het zagen zitten dat hun verhaal 
naar buiten gebracht zou worden, of  ze zowel de inhoud als de titels respectvol geschreven vonden, wat we 
moesten herschrijven,…  Ze beslisten zelf  of  hun verhaal al dan niet mee gebundeld werd en naar buiten 
zou komen. Enkel wanneer de vrouwen er zelf  helemaal van overtuigd waren om hun verhaal naar buiten 
te brengen, werd het verhaal mee opgenomen in het verhalenboek. Met vrouwen die twijfelden over een 
verhaal dat geschreven werd, maar toch graag wilden dat er een deel van hun verhaal mee naar buiten 
gebracht zou worden, bekeken we welk thema uit het interview veilig genoeg aanvoelde om met anderen te 

Verhalenboekje_Sterke_(Sch)ouders_Bijlage.indd   26-27 20-09-2010   10:02:27



28 29

delen en werd er op basis daarvan herschreven. 
Een enkele keer werd er een verhaal uitgeschreven en leek de moeder in kwestie achter de publicatie ervan 
te staan. Omwille van omstandigheden kwam ze nadien nog maar zelden naar KB waardoor het niet mo-
gelijk was om goed af  te checken of  ze al/niet volledig akkoord ging met de publicatie ervan. Het verhaal 
werd daarom niet mee opgenomen in de verhalenbundel.

Naast de veelvuldige individuele contacten met verschillende vrouwen betreffende het einddocument, werd 
er tussentijds ook teruggekoppeld naar de groep. De stijl werd bekijken: de illustraties bij de verhalen, de 
algemene indruk, … en er werd nagedacht over een voorwoord. Het doel was dat het verhalenboek iets van 
de vrouwen zelf  werd. Het ging tenslotte om hun verhalen. Het moest iets worden waarop ze ook trots kon-
den zijn, ondanks de vaak zware verhalen. Ze vonden het belangrijk dat hun situatie realistisch geschetst 
werd, maar ook dat het niet alleen maar negatief  werd voorgesteld. De illustraties bij de verhalen vervulden 
in die zin een belangrijke rol. De moeders onthaalden ze met veel enthousiasme en gaven aan dat dit de 
zwaardere verhalen ook een positieve bijklank gaf. Het effect van het illustreren van de verhalen was ook dat 
het verschillende vrouwen echt trots maakten op hun verhaal. Alsof  het feit dat hun verhaal geïllustreerd 
werd betekende dat het van belang was en er mocht zijn. Het werd iets waardevols. 

Op die manier werken rond hun eigen verhalen zette voor verschillende vrouwen ook voor henzelf  dingen 
in gang. Het leek soms te helpen om een aantal dingen een stukje meer een plek te geven. Voor één van de 
moeders was het ook een aanleiding om het samen met haar dochter te hebben over haar verhaal en daar-
bij een stuk van zichzelf  te vertellen waarvan haar dochter tot dan niet op de hoogte was. 

‘Project’ impliceert ook ‘proces’

Een project is geen doel op zich. Het doel is veel meer het proces dat tijdens een pro-
ject wordt afgelegd door en met mensen die eraan deelnemen, omdat net dit proces 
(groei)kansen biedt. Daarnaast biedt het doorlopen van een proces de mogelijkheid om 
ervaringen te bundelen en te trachten er ook structureel iets mee te doen. Het doel is 
dus om zowel op individueel niveau (individu en groep) als op maatschappelijk niveau 
iets in gang te zetten. 

Een nieuw thema of  project komt geleidelijk aan op gang, dat was dit maal niet anders. Er was eerst en 
vooral vertrouwen nodig - bovenop het basisvertrouwen dat mensen al in de werking hadden -vooraleer 
mensen erin wilden meestappen, want een idee opperen is nog iets anders dan er nadien ook effectief  
zelf  aan mee werken. Eens informeren wat iemand anders ervan vond, nog eens te horen krijgen wat het 
nu weer precies was en wanneer, om uiteindelijk een keertje te komen luisteren of  mee te doen. Eens die 
stap gezet was, ontstond er een groeiproces, niet enkel voor de vrouwen maar evenzeer voor de werkers die 
erbij betrokken waren. Het ging van samen zoeken naar het tastbaar maken van een heel breed thema in 
de Grote Vrouwengroep over het toezeggen voor een interview en nadien aangeven ‘ik had gedacht dat dit 
project niks voor mij zou zijn, maar awel, ik heb er deugd van gehad en volgende keer kom ik ook naar de 
‘Grote Vrouwengroep’ tot zelf  het woord nemen tijdens een kennismaking met een groep hulpverleners om 
hen te vertellen wat armoede voor hen als ouder betekent. 

De concrete uitwerking van de Speelinstuif  was eveneens een erg procesmatig gebeuren: we zagen moe-
ders en (klein)kinderen evolueren van de eerste aarzelende stap ter verkenning van heel het gebeuren tot 
het zelfverzekerde binnenstappen, vastberaden om terug dat speelgoed van vorige keer uit de bakken te 
halen en de nieuwe speelkameraadjes die al wat vertrouwder worden vrolijk te begroeten. Of  in het geval 
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van de moeders het spontaan raad geven en vragen aan elkaar afwisselen met een blik op de kinderen, er 
spontaan gaan bij zitten om hun spel te stimuleren of  eens uit te testen wat het geeft om alleen zonder 
(klein)kind de deur uit te gaan. Evenredig met het proces dat moeders en kinderen doorliepen, evolueerde 
ook het concept zelf: de ruimte, de sfeer, de ideeën en de aanpak evolueerden van een vooraf  uitgedacht 
gegeven - op basis van wat ouders hadden aangegeven - tot een gezamenlijk geheel waarin er voor iedereen 
voldoende kansen gecreëerd werden om verder te groeien en te blijven evolueren. 

Ook bij de uitwerking van het forumtheater was dit proces erg zichtbaar. Waar we als werkers aanvankelijk 
samen met de vrouwen enthousiast maar ook met enige aarzeling de stap zetten naar de concrete uitwer-
king van een forumtheater, voelden we het enthousiasme en het zelfvertrouwen groeien. De vrouwen had-
den telkens minder houvast nodig van Rona, die het geheel begeleidde, en durfden hoe langer hoe meer 
hun eigen versie van een bepaalde situatie brengen, tot er uiteindelijk een stevige groep op het podium 
stond die sterke sketches neerzette en met het publiek in discussie ging. Heel sterk. 

Mensen die nog niet zo vertrouwd zijn met Centrum Kauwenberg en/of  nog midden in de armoede zitten, 
zijn erg moeilijk volop te betrekken in dergelijke projecten. Zij moeten eerst nog een aantal andere stappen 
zetten vooraleer ze daar aan toe zijn. Het zit vaak ook nog veel te dicht op hun vel, is vaak te confronterend 
en te zwaar om er over te spreken, laat staan het mee naar buiten te brengen. Dit is iets waar wijzelf  en 
andere organisaties respect voor dienen te hebben. Ook dit is onderdeel van het proces dat mensen afleg-
gen en waarop onmogelijk een tijdslimiet gekleefd kan worden. Mensen moeten de ruimte krijgen om hun 
eigen tempo te volgen, waarin hen uiteraard dingen kunnen worden aangeboden die een hulp kunnen zijn 
om een aantal stappen te zetten maar nooit mogen worden opgedrongen. Tijdswinst op korte termijn kan 
in dat geval op langere termijn nefast zijn voor de persoon in kwestie, terwijl iets dat op het eerste zicht 
op ‘tijdverlies’ zou kunnen lijken op termijn veel meer oplevert dan ‘tijdswinst’, in de eerste plaats voor de 
persoon zelf. 

Het zal duidelijk zijn dat er zonder proces geen sprake kan zijn van een project. Het doorlopen van een 
gans traject of  proces impliceert bovendien een grote tijdsinvestering van zowel werkers als van de vrou-
wen zelf. Het is belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat het veel van hen vergt. Het is daarom niet 
realistisch te veronderstellen dat bij een interessant onderwerp de rest wel vanzelf  komt. 

Tot slot

Drempels en aanbevelingen 

Het project ‘Sterke (sch)ouders’ handelde net als het gelijknamige verhalenboek over ouderschap en opvoe-
ding in ruime zin, en spitste zich dus niet louter toe op formele opvoedingsondersteuning. Ook de verhalen 
die gebundeld werden gaan niet uitsluitend daarover. De beleving van de moeders als ouder en het opvoe-
den van hun kinderen, staan wel voorop. Ouders tonen een stukje van hun binnenkant opdat mensen er 
dingen uit kunnen opmaken en het ook hulpverleners aanknopingspunten kan bieden om het contact met 
ouders in armoede te verbeteren. Daartoe geven we ook graag een aantal drempels en aanbevelingen mee, 
die gekoppeld zijn aan het bieden van opvoedingsondersteuning aan ouders in armoede. Het is niet onze 
bedoeling om bestaande initiatieven met de vinger te wijzen. Wel om belangrijke aandachtspunten mee 
te geven waarmee men rekening dient te houden, wil men ouders in armoede dezelfde mogelijkheden op 
ondersteuning bieden dan andere ouders en hun gevoel van effectief  ondersteund te worden verhogen. 

1.

2.

3.

Het is belangrijk om te luisteren naar ouders in armoede, naar hun ervaring van ouder zijn en naar 
hun noden betreffende opvoedingsondersteuning. 

Mensen in armoede ondervinden problemen op verschillende vlakken. Problemen op één domein 
versterken de problemen op andere domeinen. Het aanleren van een aantal vaardigheden die zich uit-
sluitend op opvoeding richten en in een vooraf  afgebakend aantal of  vast pakket worden aangeboden 
(zoals preventieve opvoedingsondersteuning er tegenwoordig vaak uitziet) valt moeilijk te rijmen met 
de situatie van mensen in armoede. Het aanbod dient beter te worden afgestemd op de situatie van 
mensen in armoede. Het dient voldoende aan te sluiten bij hun noden en niet omgekeerd.

De waarden en normen die achter het huidig aanbod van opvoedingsondersteuning schuil gaan, zijn 
die van één bepaalde bevolkingsgroep (‘middenklasse’). Er dient binnen opvoedingsondersteuning 
meer aandacht te zijn voor verschillen in waarden- en normenpatronen. 

Verhalenboekje_Sterke_(Sch)ouders_Bijlage.indd   30-31 20-09-2010   10:02:27



32 33

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Indien een organisatie of  dienst met hun aanbod aan opvoedingsondersteuning mensen in armoede 
wil bereiken, dienen ze hun aanbod voor een deel aan te passen opdat drempels worden weggewerkt 
voor mensen in armoede. Eenzijdig ‘toeleiden’ van mensen naar dergelijke initiatieven door een Ver-
eniging waar armen het woord nemen zonder nauwere samenwerking en aanpassing van de betref-
fende initiatieven zelf, werkt niet. Vanuit het beleid kunnen belangrijke aanzetten gegeven worden om 
dergelijke partnerschappen te stimuleren. 

Mensen in armoede hebben er haast alles voor over om hun kinderen een betere toekomst te bieden 
dan het leven dat ze zelf  gekend hebben. De motivatie om dit doel te bereiken is een grote kracht. 
Erken deze, naast hun andere kwaliteiten en focus niet enkel op wat er niet goed loopt.

Wanneer mensen in armoede vragende partij zijn om informatie te verkrijgen over opvoeding, vragen 
ze uitdrukkelijk om deze te verkrijgen in een voor hen vertrouwde omgeving. Dit impliceert dat orga-
nisaties die opvoedingsondersteuning aanbieden, ook naar buiten moeten kunnen treden. Hiervoor 
naar een bepaalde dienst/winkel/… moeten gaan vormt voor mensen in armoede op zich al een hoge 
drempel die vaak afhaken tot gevolg heeft.

Investeren in de relatie met ouders en tijd nemen om na te gaan wat zij willen is van groot belang. 
Het ‘tijdverlies’ dat hier op het eerste zicht mee gepaard lijkt te gaan resulteert op termijn gegaran-
deerd in tijdswinst en een goed onderling contact dat de hulpverlening ten goede komt.

Het kan erg vruchtbaar zijn om soms te durven afwijken van een vast stramien of  formeel contact. 
‘Tussendoor’ (samen onderweg in de auto, tijdens de afwas, …) bereik je samen soms meer dan 
tijdens formele contactmomenten.

Mensen geven aan veel steun te hebben aan elkaar, aan ‘gewone’ contacten met mensen waarmee ze 
zich verbonden voelen. Opvoedingsondersteuning kan daarop een goede aanvulling bieden maar is 
niet voor iedereen noodzakelijk. Het lijkt een aandachtspunt om opvoeden niet overdreven te profes-
sionaliseren. 

Over en uit? 

Het verhalenboek en voorliggende bijlage vormen zoals al eerder gezegd het eindproduct van het project 
‘Sterke (sch)ouders’. Dat wil allerminst zeggen dat we voortaan binnen Centrum Kauwenberg geen oog 
meer zouden hebben voor het thema opvoeding en al wat daarmee te maken heeft. Het afronden van een 
thema impliceert immers niet dat de moeilijkheden en knelpunten die eraan verbonden zijn plots van de 
baan zouden zijn. Was het maar zo eenvoudig.

Het is samen met de vrouwen onze hoop dat deze publicatie er mee voor kan zorgen dat dit belangrijke 
thema geen stille dood sterft. Dat we doorheen het project en de weg die we erin aflegden verschillende 
hulpverleners tegen kwamen die samen met ons op zoek wilden gaan naar een manier om aan de slag te 
gaan met ouders in armoede, en bereid waren hiervoor een aantal hordes te nemen, sterkt ons daarin. 
Maar er is nog een lange weg te gaan, willen we de kloof  kleiner maken. We zijn er van overtuigd dat het 
een kwestie is van in dialoog te treden met elkaar en vooral met ouders in armoede om samen tot oplos-
singen te komen opdat ouders in armoede net als andere ouders het gevoel krijgen dat ze ernstig genomen 
worden als individu en als ouder. Om zonder verlies van hun ouderrol of  angst voor beoordeling door ande-
ren, ondersteund te worden bij het opvoeden van hun kinderen als ze daar behoefte aan hebben. We hopen 
dat deze publicatie daar mee toe kan bijdragen en in die zin een begin kan zijn, eerder dan een eindpunt…

Verhalenboekje_Sterke_(Sch)ouders_Bijlage.indd   32-33 20-09-2010   10:02:28


