Versie 1 van 20 maart 2020

volgende update dinsdag 24 maart

Deze bundel bundelt info die nuttig is voor ouders van een zorgenkind. We baseren ons
hiervoor vooral op websites en nieuwsbrieven van overheidsinstanties en enkele
kernorganisaties. We vragen hen waar nodig om verduidelijking en aanvulling van
ontbrekende informatie op hun website zodat jullie bij doorklikken steeds de meest recente
informatie vinden.
Elke week zullen me met het Magenta-team een check doen van beschikbare informatie en
dan corrigeren of vervolledigen we de bundel. U vindt de recentste versie steeds op
www.magentaproject.be.

Algemene informatie over de maatregelen
1.
2.
3.
4.

Officiële corona-website België met meest recente overzicht van de maatregelen
Advies voor (verzorging van) besmette/zieke mensen/kinderen thuis:
Meertalige informatie over Corona
Informatie pagina van Agentschap Opgroeien voor ouders:
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus

Informatie over opvang van de kinderen
5.

Zie Website Opgroeien – vooral rubriek “Opvang”:
Opvang bij de grootouders wordt afgeraden
Opvang bij onthaalouders en kinderdagverblijven blijft mogelijk.
Een greep uit de informatie 20/3/2020 10u56
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6.

Opvang op school: blijft mogelijk in bepaalde omstandigheden.
Op 19 maart is de opvang op school verder ingeperkt. Uitgebreide informatie op
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Een greep uit de informatie 20 maart 2020 9u33
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7.

Opvang tijdens de paasvakantie: blijft een vraagteken
De huidige maatregelen lopen meestal tot 5 april 2020, de start van de paasvakantie.
Kampen en groepsbijeenkomsten tijdens de paasvakantie zijn alvast verboden.
volgen we op voor volgende versies

8.

VAPH informatie
Opvang/ondersteuning van voorzieningen en diensten van VAPH
https://www.vaph.be/faq/waar-moet-ik-rekening-mee-houden-als-ik-gebruik-maak-van-eendienst-voorziening-van-het-vaph

Informatie op 20/3/2020 om 11u24

Informatie voor budgethouders (PAB of PVB):
https://www.vaph.be/faq/alle?tid=All&faqcat=2264

Basispagina VAPH nar aanleiding van Corona: https://www.vaph.be/maatregelen-coronapersonen-met-handicap
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Ondersteuning thuis
9.

Oppashulp/babysit:
Wordt nog verder bekeken=> zie volgende versies

West-Vlaanderen: je kan OEF nog contacteren (info 19/3/2020).
Babysit via gezinsbond: geen nieuwe aanvragen meer mogelijk :
https://nieuws.gezinsbond.be/coronavirus-gezinsbond-annuleert-alle-activiteiten-alzeker-tot-en-met-3-april#
10. Praktische hulp thuis
Met inzet van dienstencheques: op dit ogenblik onduidelijk- onbevestigde berichten dat
het opgeschort wordt tot 5 april/ volgen we op; zie voor updates voor dinsdag eventueel
https://www.vlaanderen.be/een-dienstencheque-onderneming-opstarten-enbeheren/maatregelen-dienstenchequesector-tegen-de-verspreiding-van-het-coronavirus

Hulp vanuit dienst gezinszorg en aanvullende thuishulp: blijft nog mogelijk
https://www.zorg-en-gezondheid.be/thuiszorg/
overzicht organisaties: https://www.zorg-engezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Contactgegevens%20diensten%20
voor%20gezinszorg.pdf
Corona-initiatieven van burgers in je gemeente of stad om hulp te bieden, ‘XXX Helpt’, vb:

'Leuven Helpt': via website van je gemeente of stad

Als je advies/hulp/een luisterend oor nodig hebt
11. Hulp vanuit vertrouwde omgeving vrienden/familie
Bel/WhatsApp/Facetime met familie/vrienden

12. Hulp vanuit vertrouwde professionele settings
o.a. telefonische/skype-ondersteuning vanuit VAPH-diensten
13. Bij welke instanties kan je terecht als het thuis te zwaar wordt
Wordt aangevuld in een volgende versie
14. Hulp van ervaringsdeskundigen
Word aangevuld in een volgende versie
15. Hulp van mantelzorgorganisaties in Coronatijd
https://www.samana.be/samana-staat-aan-je-zijde/: mantelzorgtelefoon en boodschappenlijn
http://www.lieverthuislm.be/pdf/Coronaenmantelzorg.pdf: tips voor mantelzorgers

Blijf in je kot: van overleven tot fijne tijd
16. Praten met je kind over Corona:
Tips van Groeimee
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Tips op website onderwijs
Uitleg in eenvoudige taal: verhaaltje (Eline Claeys) en andere suggesties op Groeimee

17. Omgaan met stress in coronatijden
Algemene tips van het Rode Kruis
Tips van Vlaams Instituut Gezond Leven
18. Thuiswerk combineren met opvang kinderen:
Structuur bieden aan je kinderen
https://autismevlaanderen.be/structuur-bieden-aan-onze-gevoelsprietjes
https://autiplan.nl/starten-met-autiplan
https://www.ucll.be/research-expertise/thuis-werken-met-kinderen-hoe-pak-je-dat-aan#
https://www.groeimee.be/meer-lezen-bij-onze-partners-corona

inhoud 20/3/2020 10u

19. Schoolwerk en educatieve tips
Kijk naar de website van de school van uw kind
CLB chat (netoverstijgend initiatief)
Tips vanuit VCLB: tips voor kleuters, lagere school, secundair
Tips Groeimee zie rubriek ‘educatief materiaal’
20. Tips voor activiteiten/organisatie thuis – kinderen/gezin
•
•
•

Tips van Groeimee:
Community Goedgezinde tips van de Gezinsbond.
Voor tieners: https://www.watwat.be/corona

Werk en financiële regelingen
Wordt aangevuld in een volgende versie.
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