
Chatfunctie Veilig Thuis
Door de coronacrisis zijn kinderen veel vaker thuis,

en groeien de zorgen over kinderen die mogelijk te

maken hebben met huiselijk geweld of kindermis-

handeling. Mede om die reden is Veilig Thuis gestart

met een chatfunctie. De chat is bedoeld voor mensen

die zelf te maken hebben met huiselijk geweld of

kindermishandeling en voor omstanders. Chatten

met Veilig Thuis kan op werkdagen van 9.00 uur

tot 17.00 uur en is volledig anoniem. Via de chat

kan geen officiële melding worden gedaan, maar

Veilig Thuis hoopt dat slachtoffers en omstanders zo

makkelijker contact leggen. Chatten kan via de
website veiligthuis.nl

Het enige magazine
voor vaders
Vaderklap, de blog met verhalen van vaders

voor vaders brengt nu ookVaderklap. Het
enÍge magazine voorvaders. In dit eerste

nummer inspirererl motiyeren en helpen

papa's andere papa's ontdekken hoe vader te

zijn in de 21ste eeuw.Je yindt erverhalen over
puberende dochters, de pijn van het scheiden,

of over leven met verlies, maar ook prachtige
reiwerhalen en lekkere papa-recepten.Je kunt
het nummer bestellen via vaderklap.be
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Denktekenen is een filosofisch denkspel met 45

tekenopdrachten die kinderen aan het denken zetten.

Wat is bijvoorbeeld waarde? Wat betekent nuttig?

Wat is voor jou perfect? 0f hoe denk je over iden-

titeit? Denktekenen helpt kinderen op een speelse

manier hun eigen antwoorden te vinden. Door een

tekening te maken hebben kinderen de tijd om na te

denken. Tijdens het tekenen denk je op een andere

manier dan wanneer je praat. Als je tekent, werken

de rationele linker- en de creatieve rechterhersenhelft

samen. Zo doen ook het onbewuste en je intuitie

mee. Bovendien is tekenen ook fijn voor kinderen

die verbaal minder sterk zijn. Na het tekenen kun je

verder filosoferen met de denkvragen en de uitspra-

ken van andere kinderen die bij de tekenopdrachten

staan. Voor kinderen vanaf 7 jaar.

www.filosovaardig.nl

I HEI- WEBKYE!-P
Tekst: Wouter Bulckaert, Esther Smid

Hoe vroeger een kind

leuke ervaringen

opdoet met de natuuri

hoe meer voeling met

natuur en milieu in

zijn latere leven. Een

groene kinderopvang

is daarom een goed

begin. Niet alle kinderen

hebben een tuin of

park in de buurt om in

te spelen. Toch hebben ze allemaal behoefte aan contact met de natuur. Het

is goed voor de mentale gezondheid, stimuleert de creativiteit en motorische

ontwikkeling en prikkelt de fantasie en de zintuigen. Tijdens het pilotproject

'Groene voetjes in de kinderopvang' kregen vier Antwerpse kinderopvangloca-

ties hulp bij het avontuurlijk vergroenen van hun buitenruimte. Ze ontvingen

een subsidie, coaching op maat, een ontwerp en hulp bij de aanleg. Na een

eerste zeer succesvolle ronde startte een tweede ronde van het pilotproject met

vier andere Antwerpse kinderdagverblijven. ln de brochure Groene voetjes in

de kinderopvang lees je over het verandertraject dat die kinderdagverblijven

aflegden. Aan de hand van concrete situaties worden coachingmethodes geïl-

lustreerd waarmee de medewerkers van het expertisecentrum die veranderingen

ondersteunden. Zo worden ze bruikbaar voor al wie met zijn team natuurlijk en

avontuurlijk buitenspel wil aanbieden voor baby's en peuters. kindengezin.
be/img/artikel-groene-voetjes-i n-de-kinderopvan g. pdf

BMI van kinderen in kaart
Tussen 201 1 en 201 5 was er geen algemene

toename van het aandeel kinderen met overge-

wicht. Dat blijkt uit een rapport over de gewichts-

status van 2- tot 14-jarigen in Vlaanderen. 0p

elke leeftijd hebben vier op de vijf kinderen in

Vlaanderen een normaal gewicht. Maar een

relevant percentage kinderen heeft overgewicht

en 4% van de 1 2- en I 4-jarigen heeft obesitas. De

cijfers geven aan dat het nodig is om te blijven

inzetten op het bevorderen van een gezonde

levensstijl bij kinderen en jongeren. Een normaal

gewicht betekent immers niet noodzakelijk een

gezonde levensstijl.

Overgewicht komt vaker voor bij oudere kinde-

ren, en vaker bij meisjes. Toch zijn zeker op jonge leeftijd inspanningen

nodig. Bepaalde verschillen ontstaan al op jonge leeftijd en de kloof wordt

geleidelijk groter. lnzetten op vroege leeftijd biedt een dubbele hefboom.

Jong beginnen zorgt dat een kind zo lang mogelijk een gezonde levensstijl

zou kunnen aanhouden en tegeli.ik worden via de kinderen en jongeren

ook de gezinnen bereikt.Overgewicht heeft meerdere ooaaken, zoals

woonomgeving, financiële situatie, stress en beschikbaarheid van gezonde

voeding. De analyses tonen wel verschillen in de gewichtsstatus van

kinderen naargelang een aantal demografische en socio-economische ken-

merken zoals kansarmoede en origine van de moeder. Dat is een belangrijk

signaal, maar verder onderzoek is nodig voor meer conclusies. Lees het
rapport op pers.opgroeien.be/bmi-van-kinderen-in-kaart

KTDDO 5.2020 7
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