CKG De Kleine Kameel is een afdeling van
CKG Kinderland.
CKG Kinderland
Ballaarweg 1
2590 Berlaar
03/482.10.71
www.ckgkinderland.be

Bij CKG Kinderland kan je terecht voor
opvang.
Soms kan het gebeuren dat het nodig is dat
kinderen voor een korte tijd bij ons
verblijven. Opvang en begeleiding van
kinderen kan overdag en/of ‘s nachts, elke
dag van het jaar. Welke vorm van opvang
nodig is, wordt samen met het gezin
besproken. We werken gezinsgericht, wat
wil zeggen dat ouders zoveel mogelijk
betrokken worden in de begeleiding.
Voor dagopvang vragen wij een dagprijs van
2 euro, voor dag- en nachtopvang betaal je een
bedrag van 4 euro
Voor de dagprijs voor een langdurig verblijf
(langer dan 3 maanden)
verwijzen we naar de procedure van de
toegangspoort

Kind & Gezin en CKG

CKG DE KLEINE KAMEEL

Kind & Gezin is een Vlaamse openbare
instelling, actief in de preventieve
zorgverlening, kinderopvang en op vlak van
kindermishandeling, adoptie…

De Centra voor Kinderzorg en
Gezinsondersteuning (CKG) maken deel uit van
de opdracht van Kind & Gezin, namelijk de
zorg voor het jonge kind en zijn gezin.

CKG’s richten zich uitsluitend op gezinnen in
tijdelijke moeilijkheden. De aangeboden
ondersteuning gebeurt op vrijwillige basis.

Ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen
of verwezen worden door een dienst.

CKG De Kleine Kameel ondersteunt gezinnen
met kinderen tussen 0 en 12 jaar

CKG De Kleine Kameel
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 9
2500 Lier
Tel: 03/491.69.50
Fax: 03/491.69.51
info@ckgdekleinekameel.net

Begeleiding aan huis
Als je als ouder vragen of zorgen hebt rond
de opvoeding van jouw kind(eren) kan
thuisbegeleiding een ondersteuning zijn.
Een gezinsbegeleider komt gemiddeld
éénmaal per week bij jou aan huis om samen
met jouw gezin te zoeken hoe het weer
hanteerbaar kan worden.
We zoeken samen hoe het komt dat de dingen
niet lopen zoals gewenst, …
Opvoeden is niet altijd eenvoudig. Kinderen
zijn dikwijls niet zo gemakkelijk.
Ook komt de zorg en opvoeding soms in het
gedrang door moeilijkheden rond aanpak,
opvoedingsvragen, geweld,
gedragsproblemen, hospitalisatie, scheiding,
…
Op momenten dat je een extra steun nodig
hebt, kan je een beroep doen op ons.
Om een zo goed mogelijk antwoord te geven
aan elke vraag, hebben wij verschillende
werkvormen:

Deze begeleiding is gratis.

Triple P

Triple P wil ouders bijstaan met de opvoeding
van hun kinderen. Het is een opvoedings ondersteunend programma op maat van iedere
ouder. U kan kiezen voor een interactief
groepsprogramma of voor een individueel
programma. Meer informatie vindt U op
www.triplep.net of voor vragen op
triplep@ckgdekleinekameel.net

CKG DE KLEINE KAMEEL
Enkele belangrijke uitgangspunten in onze
werking zijn respect voor je persoon,
levensovertuiging, cultuur en
levenssituatie.
We hebben begrip voor je moeilijkheden,
zorgen en noden.
Door allerlei omstandigheden en
probleemsituaties dreigt de plaats voor
kinderen soms (te) klein te worden.
Die ‘stem van het kind’ is voor ons heel
belangrijk. We komen steeds op (samen
met u) voor de rechten, noden en belangen
van kinderen.
Kunnen we zelf niet op je vraag ingaan, dan
zoeken we graag mee naar een andere
oplossing.

