Meer dan kinderopvang alleen
De Wigwam heeft veelvuldige contacten met de klassieke organisaties in de welzijnssector zoals OCMW’s,
begeleidingsdiensten, buurtwerking, therapeuten,
scholen, enz. Meer specifiek wordt samengewerkt met
verschillende organisaties die tot doel hebben opvang
en/of opvoedingsondersteuning aan te bieden aan
(kansarme) gezinnen met kinderen tot 3 jaar. We werken ook nauw samen met verschillende afdelingen van
de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de K.U.Leuven.

Met dank aan
Vzw Wigwam kan haar werking enkel uitbouwen dankzij
de subsidies van Kind en Gezin en andere overheidsinstellingen. Ook de sponsoring via privé-organisaties is
erg belangrijk in het kader van het realiseren van ons
verbreed aanbod.

Praktische info
vzw Wigwam
Lolanden 12 - 3010 Kessel-Lo
016 25 78 30
info@dewigwam.be
www.dewigwam.be

openingsuren: maandag tot vrijdag van 7u tot 18u
inschrijven op de wachtlijst: telefonisch of via mail

wigwam

Meer dan kinderopvang alleen

Visie en doel

Op niveau van de ouders

De Wigwam wil meer zijn dan een kinderdagverblijf.
Naast kinderopvang bieden we extra ontwikkelingsstimulering en zorgverbreding op diverse terreinen. Ook ouders
kunnen bij ons terecht voor een ondersteunend aanbod.
De Wigwam verenigt mensen uit verschillende hoeken
van de wereld. Aandacht voor diversiteit en respect voor
diverse sociale en culturele achtergronden lopen als een
rode draad doorheen de werking. De Wigwam wil alle kinderen en ouders optimale kansen geven om zich te ontwikkelen en om een volwaardige plaats te vinden in onze
maatschappij.

Binnen de Wigwam nemen ouders een belangrijke plaats
in, omdat zij uiteraard de belangrijkste personen zijn in
de opvoeding van hun kinderen. Samen met hen zoeken
wij naar de juiste benadering van hun kind.
Kinderopvang geeft hen ruimte om op adem te komen,
een opleiding te volgen, werk te zoeken, een oplossing
te zoeken voor eventuele problemen. Via aangepaste
ondersteuning trachten we hen de kans te geven hun
sociaal netwerk uit te breiden, hun (zelf)vertrouwen,
draagkracht, kennis en competenties terug op te bouwen en/of te vergroten. Indien extra hulpverlening aangewezen is, gaan wij samen met hen hier naar op zoek.

Samenwerkingsverbanden

Wie zijn wij
Situering
De Wigwam is een kinderdagverblijf mét zorgverbreding
dat 23 plaatsen biedt, verdeeld over een baby- en een
peutergroep. Op jaarbasis bereiken we gemiddeld 50 à
60 kindjes en hun gezin.
De Wigwam staat open voor alle kinderen en ouders,
maar geeft voorrang aan kansarme gezinnen en gezinnen die zich in een pedagogische of sociale crisissituatie
bevinden. We bieden ‘inclusieve kinderopvang’, wat betekent dat kinderen met specifieke zorgbehoeften ook bij
ons terecht kunnen. We richten ons hierbij hoofdzakelijk
op gezinnen uit de buurt. De Wigwam ligt midden in de
sociale woonwijk Casablanca te Kessel-Lo, waar heel wat
gezinnen wonen die zich in een zwakkere sociaal-economische positie in de samenleving bevinden.

Wat doen wij
Op niveau van het kind
We vinden het essentieel dat kinderen zich geborgen en
veilig voelen bij ons. Zo ontwikkelen ze een basisgevoel
van zelfvertrouwen. In de Wigwam krijgen kinderen erg
veel individuele aandacht, zodat ze zich zo snel mogelijk
thuis voelen.
Vervolgens werken we samen met de ouders intensief
aan het ontwikkelen van vaardigheden en het opbouwen
van zelfvertrouwen om zo optimaal mogelijk van start te
gaan in het kleuteronderwijs. Kinderen met een specifieke
zorgbehoefte (sociaal, cognitief, emotioneel, motorisch,
taalkundig, …) krijgen extra aandacht en een individuele
benadering op maat.

