
 AANTAL KINDEREN PER 
GEMEENTE IN 2021

Aantal kinderen per gemeente in 2021 
  Kinderen die gebruik maken van onze NRTH dagopvang
  Kinderen die gebruik maken van onze RTH dienstverlening 

    (mobiele begeleiding, globale individuele ondersteuning)

52% van de kinderen maakte in 2021 gebruik van het busvervoer van Het Veer.
Dit busvervoer blijft een grote kost voor de organisatie. Daarom werd in  2020 langs ver-
schillende kanalen sponsoring gezocht voor de aankoop van een nieuwe aangepaste bus 
voor rolwagenvervoer. Deze konden we eind 2021 in gebruik nemen!

CENTRUM VOOR KINDEREN EN JONGEREN MET
ONTWIKKELINGSPROBLEMEN | SINT-NIKLAAS 

JAARVERSLAG 2021 
THERAPEUTISCH KINDERDAGVERBLIJF HET VEER (MFC)

 EEN NIEUWE DIRECTEUR AAN HET ROER…

In september mocht het Veerteam haar nieuwe directie Sofie Willems met open 
armen ontvangen. Tine Dejongh nam, na 10 jaar aan het roer van de Veerboot, 
afscheid van deze mooie organisatie: 

“Met een dankbaar en warm gevoel zoek ik nieuwe horizonten op. Het Veer was voor 
mij een fijne werkplek, dankzij een gemotiveerd team en ouders die met vertrouwen 
hun kinderen naar Het Veer laten komen. Bij Sofie en het sterk & betrouwbaar bestuur 
blijft Het Therapeutisch Kinderdagverblijf in goede handen. Dank aan allen met wie 
ik de afgelopen jaren op een fijne manier mocht samenwerken!”

 Tine

“Op 1 september nam ik officieel de fakkel over van Tine als 
directeur van het Therapeutisch kinderdagverblijf.  Met veel 
enthousiasme en gedrevenheid ging ik dit nieuwe engagement aan. 
Reeds in de eerste maanden kwamen de nodige uitdagingen op 
mijn pad.  Maar al snel mocht ik ervaren dat ik in een warme ploeg 
ben terechtgekomen.  Een ploeg met zorg voor elkaar, maar bovenal 
met intense en toegewijde zorg voor de kinderen.  Ik kijk er dan ook 
ontzettend naar uit om samen met hen verder toekomst te maken 
in Het Veer.” 

Sofie

Deze publicatie verschijnt voor alle bestuurders, partners, 
medewerkers, ouders en sympathisanten van Het Veer 

 CONTACTGEGEVENS 

Het Veer Therapeutisch Kinderdagverblijf VZW 
Maatschappelijke zetel: 
Kloosterstraat 6, 9031 Drongen

Ondernemingsnummer 0.432.121.340, R.P.R. Gent 

Vestigingsadres: 
Kazernestraat 35A, 9100 Sint-Niklaas 
03/778.02.54 
www.hetveer.be 

 CONTACTPERSONEN

Reacties en suggesties zijn welkom bij verantwoordelijke 
uitgever sofie.willems@hetveer.be

Contactpersoon voor mobiele begeleiding en globale indi-
viduele ondersteuning: viviane.delecluyse@hetveer.be

Wens je info over het revalidatiecentrum, Hoorexpert, MDT 
of cijfers, neem contact op met mevrouw 
Karen Waterschoot, directie.reva@hetveer.be
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Bedankt! 
Naast overheidssubsidies ontving Het Veer in 2021  financiële steun van: 

  Het Stadsbestuur van Sint-Niklaas
  Het Gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas, Beveren, Kruibeke en Stekene
  Vivo, Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social Profit 

Bijzondere dank ook aan volgende mensen die warme acties ten voordele van Het 
Veer organiseerden of een schenking hebben gedaan: 

  Dhr Freddy Aerts, opa van Lotte, voor het organiseren van zijn pensioenfeest ten 
voordele van Het Veer

  Fam. Van Waes – Depauw

  Fam. Keereman – Stuer

  Fam. Hilgert – Vereecken

  Den Brilleman BVBA

  Mevrouw Hullebroeck Maria

  Bizzy Beloy BVBA

  Mijnheer Van Stichel Hugo

  Mevrouw Van Steenlandt Ina

  Mijnheer Van Walle Guy

  Dakwerken Maes BVBA

  Fam. Vercauteren – Van Goethem

  Fam. Mannaerts

  Fam. De Cock - Vandromme

  Mijnheer Meireleire Jan

  Fam. De Beule – Hofman

  De Vriendt consult BVBA

  De vrijwilligers van Oxfam Wereldwinkel Wachtebeke

Giften vanaf 40 euro op rekeningnummer van Het Veer 
BE27 7376 2042 4773 zijn fiscaal aftrekbaar

  TROUWE MEDEWERKERS

Volgende medewerkers werden in de bloemetjes gezet voor hun jarenlange inzet:

  Celine Cossemyns, verpleegkundige, 5 Veertjes
  Silka Thoen, opvoedster, 10 Veertjes
  Joke Vanderhaegen, logopediste, 10 Veertjes
  Michèle Gosselinckx, opvoedster, 15 Veertjes
  Silvia Vos, logistiek, 15 Veertjes
  Tine Dejongh, directeur, 15 Veertjes
  Elke De Meyer, opvoedster, 20 Veertjes
  Asia Gadek, opvoedster, 20 Veertjes
  Marian Van Huffel, opvoedster, 30 Veertjes
  Kristien Verschraege, opvoedster, 35 Veertjes

  Dirk Van Lombergen, chauffeur en preventieadviseur, geniet sinds september 
2021 van zijn welverdiend pensioen!

  

  

Dankjewel aan de mensen
die hele dagen lang

zorg dragen voor anderen
al zijn ze zelf ook bang.

Dankjewel aan de mensen
die met gebaren groot of klein

de wereld laten draaien
en daarom onze helden zijn.

‘Smooj



Het Veer een antwoord op kunnen bieden. Onze medewerkers doen het graag en 
voelen veel waardering voor de aangeboden hulp. Deze werkvorm is een leerrijke 
aanvulling bij de dagelijkse job. 

STEDELIJK KINDERDAGVERBLIJF HERMELIJN VERTELT: 

“Voor de eerste maal werden we in onze opvang geconfronteerd met een kindje met 
uitgesproken gedragsproblemen. Dit gaf een gevoel van onzekerheid. Hoe handelen 
binnen onze visie? Wat met onze andere kinderen? Welke afspraken maken met de 
ouder? Hoe overgang verzorgen naar school? De praktische tips van de GIO begeleidster 
waren erg waardevol. Geen theorieën uit een boek, maar handvaten in de praktijk geënt 
op het welbevinden en de betrokkenheid van het kind en onze werking. 

De begeleidster kwam op onze vraag in de opvang spelen met het kindje. Door haar te 
observeren konden we ook leren uit haar professionele aanpak. Verder gaf het ons ook 
bevestiging dat we reeds heel wat zaken goed aanpakten.  Bij de oudergesprekken was 
het merkbaar dat er een vlotte communicatie verliep tussen de opvang en het ’t Veer. Dit 
gaf de ouder een goed gevoel. 

Doordat de begeleidster reeds over de vloer kwam, ging de overgang naar het Veer ook 
vlotter. Een bekend gezicht doet veel voor een kind. 
We hopen in de toekomst steeds beroep te kunnen doen op extra ondersteuning. Een 
extra uitbreiding van ondersteuningsuren op de werkvloer zou bovendien ook welkom 
zijn. Het was een aangename samenwerking en heeft onze blik doen verruimen.”

EEN GIO-BEGELEIDER VERTELT:

“Vorig jaar heb ik de kans gekregen om een tweejarig kindje met een spastische diplegie 
te begeleiden in een kinderdagverblijf (GIO-begeleiding). Samen met de kinderverzorg-
sters zochten we naar oplossingen om de jongen zoveel mogelijk te integreren. We 
zochten uit hoe we  zijn orthopedische hulpmiddelen konden aanbieden tijdens de 
vaste dagstructuur. Daardoor kon hij steeds deel uitmaken van de groep tijdens spel- en 
eetmomenten. Samen zoeken naar oplossingen, hen een duwtje in de rug geven en 
bevestigen dat ze goed bezig zijn, gaf mezelf en de kinderverzorgsters de moed en het 
vertrouwen om verder door te zetten met dit inclusieproject. Later mocht ik de jongen 
begeleiden in het regulier onderwijs. Met de klasleerkracht probeerden we een stimule-
rende omgeving te creëren. Mits de nodige aanpassingen kon hij zelfstandig in de klas 
voortbewegen en in interactie gaan met leeftijdgenootjes. Momenteel zit de jongen in 
de tweede kleuterklas van het regulier onderwijs met ondersteuning van het ondersteu-
ningsnetwerk. “ – Aline Jolie, kinesitherapeut. 

 2021, NOG WAT CIJFERS

74% van de kinderen zijn jongens, 26% van de kinderen zijn meisjes 

      0-6 jarigen 76 %
      7-12 jarigen 24%

We hebben in 2021 geen kinderen in de leeftijdsgroep +12 jaar. 
De leeftijdsgroep van de 0-6 jarigen blijft het sterkst vertegenwoordigd.

Licht mentale beperking / zwakbegaafd (>IQ 55) 32%
Matig mentale beperking (IQ 40-55) 39%
Ernstig tot diep mentale beperking (IQ <40) 29%

De meeste kinderen hebben een matig mentale beperking, maar opmerkelijk is de 
blijvende toename kinderen met een licht mentale beperking.  Dit gaat gepaard met 
eveneens een toename kinderen met bijkomend autisme en die moeite hebben met 
zelfregulatie en/of heel actief gedrag vertonen.

Bijna alle kinderen hebben ook een motorisch vertraagde ontwikkeling, waarvan som-
migen een bijkomende ernstige motorische beperking. 

Bij meer en meer kinderen worden onderliggende genetische afwijkingen vastgesteld 
die een verklaring kunnen zijn voor hun ontwikkelingsproblemen. 

Veel kinderen hebben bijkomend medische problemen: epilepsie, ernstige voedings-
problemen, respiratoire-, orthopedische- en/of visuele problemen.

 NIET-RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP IN HET VEER

Het Therapeutisch Kinderdagverblijf werd opgericht in 1986. Sinds 2014 heeft het 
Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer een erkenning van het VAPH als Multi-
functioneel Centrum. We organiseren binnen deze erkenning schoolaanvullende en 
-vervangende dagopvang en (mobiele) begeleiding. Dit aanbod is niet-rechtstreeks 
toegankelijk d.w.z. dat kinderen een geldige jeugdhulpbeslissing nodig hebben van 
het Agentschap voor Continuïteit en Toegang, een afdeling binnen Jongerenwelzijn. 

In 2021 realiseerden we meer opvangdagen en begeleidingen dan in 2020.  Ook nu 
was de invloed van corona nog voelbaar, maar we behaalden 89% ten opzichte van 
onze werking voor corona (2019).  We bereikten 62 kinderen in het afgelopen jaar 
via niet rechtstreeks toegankelijke hulp.

 
 RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP IN HET VEER (RTH)

Kinderen die geen gebruik maken van de gespecialiseerde dagopvang kunnen 
toch beroep doen op ons team voor bepaalde dienstverlening onder de vorm van 
mobiele begeleiding of Globale Individuele Ondersteuning. Voor beide vormen 
van dienstverlening gaat het om kinderen waarbij er sprake is of een uitgespro-
ken vermoeden van een duidelijke ontwikkelingsachterstand. Niet voor kinderen 
met een normaal IQ. Deze dienstverlening interpreteren we ruim en afhankelijk 
van de vraag bekijken we welk lid van ons team de vraag best kan beantwoorden 
(opvoedster, therapeut, orthopedagoge of maatschappelijk assistent). 

Mobiele begeleiding gaat door op verplaatsing in de gezinscontext en biedt een 
antwoord op een individuele vraag of afgelijnd probleem rond een bepaald kind 
(o.a. slaapprobleem, communicatie, voeding,…).

Globale individuele ondersteuning gaat door in een  inclusieve context: op school, 
in buitenschoolse opvang, in kinderopvang, op vakantiekampen, bij hobby’s, 
jeugdbeweging … en is bedoeld voor kinderen tot en met 6 jaar.  Volgende vra-
gen komen o.a. aan bod: tips omtrent spel, opvoeding, aanpak probleemgedrag, 
voeding en zindelijkheid, enz. Zowel Mobiele begeleiding als Globale Individuele 
Ondersteuning is beperkt in aantal uren per sessie en per kind. 

Wat betreft het aanbod mobiele begeleiding en GIO hebben we net zoals vorig 
jaar onze capaciteit overschreden. Ondanks corona presteerden we 108% en 
kwamen we tegemoet aan vragen van 26 verschillende kinderen (8 mobiele be-
geleiding – 18 Globale individuele ondersteuning).  Het is duidelijk dat er binnen 
de regio vragen zijn naar deze begeleidingsvorm en het is fijn dat we daar vanuit 

vooropgestelde leerdoelen en de noden van elk kind. In de namiddag zijn er groeps-
activiteiten die de leerkrachten samen met de opvoedsters uitwerken en begeleiden.

Sinds september 2020 startten we ook met onderwijs in Het Veer voor 9 kleuters. Deze 
kleuters maken deel uit van de ‘Zeesterrenklas’. Ook voor hen zijn het juffen van De 
Vinderij die invulling geven aan dit onderwijs.

EEN DAG IN DE ZEESTERRENKLAS MET JUF ELLEN EN JUF JOLISA:

Dit schooljaar gaan Juf Ellen en juf Jolisa met hun 9 zeesterren op ‘VindeReis’. Een 
spannend avontuur vol leerrijke momenten! 

Met hun koffertje in de hand, gevuld met veel enthousiasme en een gekleurde 
rups/verwijzer start onze schoolreis. 

Hierbij komen we verschillende haltes tegen. 
Halte 1 is een zware beklimming via de trap of met de lift. 
Halte 2, we komen aan in ons klasje, leggen onze rups in het mandje en kijken uit 
naar de volgende halte.
Halte 3: we gaan aan de slag met verschillende taakjes aan de werktafel. 
In onze reis zijn er verschillende zijsporen. Deze zorgen ervoor dat al onze zeester-
ren op hun niveau kunnen schitteren! 
Zijspoor 1: sorteren, matchen, puzzelen, constructies bouwen, tellen en nog zoveel 
meer... Deze uitdagingen gaan onze passagiers niet uit de weg.
Zijspoor 2: Actie-reactie spelletjes, knutselen, schrijfpatronen, bodymap, snoezelen, 
boekjes lezen, ... zorgen steeds voor dolle pret.

Na dat harde werk, horen we de bel van de trein (klokje) en komen we aan bij halte 
4: ‘de speeltuin’

We kiezen uit het metrokrantje het spelletje waarmee we willen spelen. Samen 
met de juf is dit gieren, brullen, lachen. 
Maar aan alle schoolreisjes komen een eind want... 
De laatste halte is in zicht. Opruimen, opruimen, we ruimen alles op... 
En hop! We komen terug aan op onze eindhalte. Kijk daar! Onze vriendjes staan al 
te zwaaien. 

Dag trein, tot de volgende keer!
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 HET VEER IN CORONATIJD … 

Helaas had corona ook in 2021 een grote invloed op onze werking. In de zomermaan-
den leek alles positief te evolueren en in september startten we het nieuwe schooljaar 
dan ook met wat versoepelingen. Deze periode was echter van korte duur.  Tegen 
de herfstperiode sloeg de deltavariant hevig toe in ons land en werd ook Het Veer 
niet gespaard. Verschillende medewerkers en kinderen testten positief en er werd 
overgegaan tot 1 week volledige sluiting en een week noodopvang. 

Ook daarna zorgden de verschillende quarantaineregels ervoor dat een groot aantal 
kinderen gedurende enkele dagen geen gebruik konden maken van ons kinderdag-
verblijf. Vanop afstand zorgden onze medewerkers voor het nodige contact met de 
kinderen en hun familie. Het was een stresserende periode waarbij de steeds weer 
veranderende maatregelen veel flexibiliteit vroegen van iedereen.  We zijn dankbaar 
voor het wederzijds begrip dat we mochten ervaren. Onze draagkracht werd op de 
proef gesteld, maar we zijn trots op de veerkracht die we samen als team toonden.

ANNELEEN DEDUYTSCHAEVER, MAMA VAN KAAT UIT 
LEEFGROEP BONTE VOGEL VERTELT:

“Al sinds september ’13 is “Het Veer” Kaatjes tweede thuis. Een heel 

warme plek waar zowel Kaat als wij ons goed voelen. De warme zorg op

 maat, de fijne uitdagende activiteiten, de gerichte therapie momenten,  

de liefdevolle contacten, de duidelijke communicatie, de overlegmomenten waarop ouders 

echt gehoord worden, … het zorgt er allemaal voor dat we alle vertrouwen hebben in Het 

Veer. Ook tijdens de voorbije corona- en verbouwingsperiode werd steeds aan het welzijn 

van de kinderen gedacht. Wat zijn wij blij dat ons Kaat al zo lang naar dit gouden plekje mag 

gaan. “

 EVOLUTIE VAN DEZE BOUWWERKEN

In 2016 kochten we het pand, grenzend aan onze oprit, Kazernestraat 37. Eind 
december 2019 is het nieuw bouwproject voor Het Veer gestart. Met steun van de 
Vlaamse overheid wordt een nieuwbouw gerealiseerd en een grondige verbou-
wing van ons kinderdagverblijf in het huidige gebouw. 

Tijdens 2021 werd er hard gewerkt aan de realisatie van de nieuwbouw.  In de 
nieuwbouw is er nu ruimte voor groepen, vergaderen, therapie, psychomotoriek, 
…We liepen echter vertraging op waardoor er nog niet kon worden gestart met 
de verbouwingswerken in het huidige gebouw. Deze werken vangen aan in janu-
ari 2022. De verbouwingswerken zullen ervoor zorgen dat de therapeuten van het 
kinderdagverblijf beter bereikbaar zijn voor de leefgroepen. Bovendien zullen we 
3 leefgroepen vergroten zodat we de kinderen nog beter kunnen opvangen. We 
voorzien dat het hele bouwproject klaar zal zijn tegen september 2022.

 HET VEER IN COMBINATIE MET ONDERWIJS  

Samen met het CLB en de ouders als belangrijkste partner, zoeken we naar gepaste 
samenwerking met onderwijs. Een school is voor de meeste kinderen de volgende stap 
na dagopvang in Het Veer. In 2021 maakten 12 kinderen de overstap naar scholen voor 
buitengewoon onderwijs. Twee kleuters maakten zelfs de volledige overstap naar het 
reguliere kleuteronderwijs. 

Voor sommige kinderen blijkt na overleg met de ouders, het Veerteam en het CLB 
onderwijs in Het Veer een meerwaarde. 
Dit doen we reeds enkele jaren in samenwerking met De Vinderij, een school voor 
Buitengewoon Lager Onderwijs Type 2 uit Lokeren. Sinds september 2017 richt deze 
school een klas in binnen Het Veer voor 8 kinderen: de ‘Vuurtorenklas’.

3 juffen staan samen met de opvoedsters in voor het activiteitenaanbod van de kinde-
ren. In de voormiddag krijgen de leerlingen een individueler aanbod, afgestemd op de 

Samen groeien!


