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1. Intro  
 

 

De kracht van het lokale 
 
Uitsluiting tegengaan doe je door zoveel mogelijk mensen uit de eigen gemeente te betrekken bij de werking. 
Daarom zijn we heel fier dat we naast onze vrijwilligers vriend aan huis, heel wat burgers over de vloer krijgen 
die op hun manier een bijdrage willen leveren aan de strijd tegen armoede.  
 
Domo Hasselt vzw kiest expliciet voor een lokale inbedding om voeling te houden met de noden op het terrein. 
We verkiezen de dagdagelijkse samenwerking met lokale voorzieningen en organisaties die iets kunnen 
betekenen voor kwetsbare mensen. Zo leren die organisaties ook wat Domo Hasselt kan betekenen voor hun 
werking en ontdekken we samen waar er nog hiaten zijn. Het OCMW weet ons te vinden en stelt sommige van 
haar acties ook open voor het Domo-publiek.  
 
Lokale winkeliers helpen Domo Hasselt door korting te geven of door producten te schenken. Individuen komen 
spullen brengen die ze willen schenken aan mensen die het minder breed hebben.   
Plaatselijke verenigingen zetten acties op om onze werking financieel te ondersteunen. Wij ontvangen die 
goederen in dankbaarheid en grijpen de kans te baat om wat uitleg te geven over onze visie en aanpak. Op die 
manier werken wij ook aan een meer genuanceerde beeldvorming over de situatie van mensen in armoede en 
kunnen we vooroordelen doorprikken.   
 

Domo-Hasselt vzw wordt slagkrachtiger door samenwerken 

We zijn ervan overtuigd dat we als organisatie best zoveel mogelijk samenwerken met andere lokale partners 
om tegemoet te kunnenkomen aan de noden waarmee onze gezinnen worstelen.  Daarom nemen we actief 
deel aan de netwerken Huizen van Kind en de lokale netwerken (kinder)armoede. Zo leren we ook het aanbod 
goed kennen en kunnen we beter en warm doorverwijzen als dat nodig is.  
Er was in 2021 een goede samenwerking tussen Domo Hasselt en de diensten (voor zover deze beschikbaar en 
bereikbaar waren).  
Als organisatie die zich inzet voor kwetsbare gezinnen, zoeken we ook steun en uitwisseling met andere 
organisaties die voor deze groep werken. We kunnen alleen maar van elkaar leren. Door deze open houding 
zijn we in contact gekomen met partners die we niet meer kunnen missen.  
- Buurtwerking Arktos : samen aanbod in de wijk uitwerken en toeleiden 
- Koala: ouder- en kind activiteiten: samen aanbod uitwerken en toeleiden 
- Voedselbedeling: helpen bij transport van de maandelijkse bedelingen 
- Ligo (basiseducatie) we werkten samen om workshops te geven (en daaruit volgde wederzijdse 

doorverwijzing) 
 - Avansa (socio-cultureel initiatief) samenwerken rond kunstproject ‘Ik was hier’ in Ter Hilst 
- Huis van het Kind – samenwerking voor activiteiten, toeleiden van gezinnen, infobalie  
- OCMW: heel wat aanvragen voor materiële hulp en mogelijkheden om in het Domo-tuintje te komen 

spelen (samen met een ouder – als corona het toeliet)   
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Van harte welkom bij Domo Hasselt & Domo Haspengouw 

Domo Hasselt vzw startte haar activiteiten in de ELZ Herkenrode (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek, Alken, Herk-

de-Stad) in 2011.  10 jaar later, in 2021 dus, bouwt Domo Hasselt vzw samen met lokale partners ook een 
werking uit in de ELZ Haspengouw  ( St Truiden, Kortessem, Wellen, Borgloon, Nieuwerkerken, Gingelom, 

Heers ).  Op 8 november 2021 ontving Domo Hasselt vzw van het agentschap Opgroeien ook een erkenning 

voor het uitvoeren van de aanbodsvorm Domo voor het werkingsgebied Haspengouw 1 (Sint-Truiden, 

Borgloon, Heers, Gingelom en Nieuwerkerken) en Haspengouw 2 (Kortessem en Wellen) die ingaat vanaf 

1/01/2022.  

Domo-Hasselt vzw is sinds 1/01/2021 aangesloten bij Home-Start Vlaanderen      

Domo Hasselt vzw blijft als onafhankelijke vzw bestaan maar heeft een overeenkomst afgesloten met Home 

Start Vlaanderen om beroep te kunnen doen op de materialen en samen te werken aan het uitrollen en 

verbeteren van de home start methodiek.  Op die wijze maakt Domo Hasselt nu volwaardig deel uit van Home-

Start Worldwide, een Internationale beweging van gezinsondersteunende initiatieven waar vrijwilligers 

gezinnen aan huis krachtgericht ondersteunen volgens het Home-Startprogramma. Zo werken we aan een 

meer kwalitatieve en evidence-based werking samen met partners in binnen- en buitenland.  

Volgende organisaties en afdelingen zijn aangesloten bij Home Start Vlaanderen. Home-Start Domo Aalst, 

Home-Start Domo Aarschot, Home-Start Domo Beringen, Home-Start Domo Diest - Scherpenheuvel-Zichem, 
Domo Haspengouw Home-Start, Domo Hasselt Home-Start, Home- Start Domo Leuven, Home-Start Domo 

Ninove, StapSteen Brussel Home-Start, Home-Start Domo Vilvoorde, Home-Start Domo Zaventem. Zo is 

Home-Start actief in 22 gemeenten vanuit 11 locaties.  
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Zo werkt Domo Hasselt en Domo Haspengouw 
 

We ondersteunen kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Het gaat om gezinnen die het financieel niet breed 

hebben en ook weinig kunnen terugvallen op een sociaal netwerk. Ze kennen vaak hun rechten niet en durven 
of kunnen geen gebruik maken van de sociale voorzieningen die bestaan. Onze vrijwilligers proberen terug 

een brug te slaan tussen de gezinnen en de samenleving. Dat is een proces van lange adem. Doordat onze 

vrijwilligers ongeveer een halve dag per week in het gezin doorbrengen groeit wederzijds vertrouwen. Binnen 
die relatie is veel mogelijk!    

 

Domo = Door Ondersteunen Mee Opvoeden. 

De kern van de Domo Home-Start-werking zijn de vrijwilligers die gezinnen in hun eigen omgeving 

ondersteuning en praktische hulp bieden bij gezins- en opvoedende taken.   

Een vrijwilliger wordt gekoppeld aan 1 gezin.  Er is dus een één op één relatie.  Het moet klikken tussen die 

vrijwilliger en het gezin. Zorgen voor een goede match- dat is de taak van de Domo-coach. Om die match goed 
te kunnen inschatten brengt ze, eventueel samen met de aanmelder, een eerste kennismakingsbezoek aan 

het gezin. De coach beluistert heel goed de noden van de ouder (s) en bekijkt of hun vraag kan beantwoord 

worden door een vrijwilliger.  

 Een vrijwilligers kan ouders ondersteunen in het samen spelen, sporten, lezen of huiswerk maken met 

de kinderen of bij uitstappen naar film of theater. Een vrijwilliger kan de weg tonen naar de bibliotheek 
of naar een vereniging. Vrijwilligers kunnen ouders ondersteunen bij contacten met de school. 

 Een vrijwilliger kan ouders helpen om een sociaal netwerk op te bouwen of te herstellen: drempel 
verkleinen naar vrijetijdsaanbod, weg tonen en begeleiden naar duurzame netwerken in 

gezinsomgeving (buurtwerk, oudergroep op school, buurt tuinieren, Nederlands spreken, enzovoort).  

 Een vrijwilligers helpt ouders en kinderen hun kracht te (her)vinden: gezin of ouder even rust bieden, 
hen het gevoel geven er niet alleen voor te staan, de weg wijzen in administratie en naar 

hulpverlening, gezinnen aanmoedigen en begeleiden naar bestaande diensten en hulpverlening. 

 

Onze vrijwilligers zijn goud waard   

Wij hebben vrijwilligers in alle soorten, maten en kleuren, van diverse opleidingsniveaus. Toch gaan we niet 

met iedereen in zee: hun basishouding moet goed zitten.  Daarom heeft elke kandidaat-vrijwilliger voor ze 

start, een uitgebreid gesprek met de coach.  

Vrijwilligers zijn per definitie geen hulpverleners. Dat heeft het voordeel dat zij heel open naar gezinnen 

kunnen gaan. Ze zijn niet gebonden aan bepaalde resultaten of termijnen. Ze kunnen het gezin ondersteunen 

op alle levensdomeinen.   
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De ouders bepalen zelf waar de vrijwilliger hen kan in ondersteunen, waar zij het moeilijk mee hebben. Samen 

gaan ze dan aan de slag. Als er andere professionelen in het gezin actief zijn, moeten er afspraken worden 

gemaakt o.a. over rolverdeling. De Domo-vrijwilligers werkt altijd preventief en versterkend.   

De vrijwilligers worden permanent ondersteund en begeleid  door onze coaches Anja, Milena en Ellen dit via 

maandelijkse samenkomsten en intervisies.  Voor elke kandidaat vrijwilliger is er een individueel 

kennismakingsgesprek en meerdere vormingsmomenten.    

Domo doet talenten groeien van kinderen, ouders én vrijwilligers.  

In elk gezin zijn talenten aanwezig. Maar al te dikwijls worden die talenten niet gezien en niet benoemd.  
Alleen wat je aandacht geeft, groeit! Waar je niet naar kijkt, dat kwijnt weg!  

Dus is de hoofdopdracht van een Domo-vrijwilliger:  

• WAARDEREN 

Ouders een schouderklop geven, zeggen waar het goed gaat. Luisteren er erkenning geven. 

Vrijwilligers dringen hun eigen normen niet op.   

• ONTWIKKELEN  
De vrijwilliger kan een nieuwe wereld binnen brengen voor de kinderen.  Zij brengt spelletjes en 

boeken mee. Gaat samen met de kinderen op zoek naar een vrijetijdsbesteding. Ziet hun talenten en 

benoemt dat ook.   

• Zo ontstaat er MEER ZELFVERTROUWEN. En mensen die in zichzelf geloven, die krijgen een 

perspectief, een droom, een ideaal. Dat voedt een interne drive die hen motiveert en plezier geeft in 

de dingen. Het kan gebeuren dat ouders die eerst zelf werden ondersteund, vrijwilliger worden bij 

Domo Hasselt of op een andere manier nieuwe paden opgaan. Dat is mensen VERSTERKEN.  

• De Domo vrijwilliger werkt ook VERBINDEND.  In de eerste plaats door zelf een relatie aan te gaan 

met het gezin. Dat is de eerste stap. Maar ook door mensen mee te nemen naar het cultureel centrum, 

het ziekenhuis, een oudercontact….   

  

Wat de vrijwilliger doet voor het gezin, doet het gezin ook voor de vrijwilliger.   

Waarderen – versterken- verbinden – ontwikkelen. Er is wederkerigheid en dat geeft een goed gevoel!  Door 

haar vrijwilligerswerk groeit ook de vrijwilliger. Hij krijgt waardering van het gezin. Vaak wordt dit  

gematerialiseerd in koek en gebak maar ook emotioneel, zoals een gevoel van voldoening en waardering . De 

vrijwilliger leert kanten van zichzelf kennen die ze niet vermoedde. Hij wordt ook deel van een geheel. Domo 

Hasselt probeert ervoor te zorgen dat vrijwilligers zich goed voelen!    

   

Domo Hasselt kiest voor samenwerking en inbedding in de lokale gemeenschap 

Domo-Hasselt gaat partnerschappen aan met de lokale actoren zoals Huizen van het Kind, Gastvrij Limburg, 
Koala voor hun aanbod ouder- en kind activiteiten en ontmoetingen, buurtwerking, Arktos, groep Intro 
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Leonhuis, Solentra, Kinderopvang, De Brug vzw - vereniging waar armen het woord nemen… We nemen ook 

actief deel aan de ontwikkeling van 1Gezin 1Plan van Jongerenwelzijn (Agentschap Opgroeien).  

  

Door goed samen te werken met andere organisaties kunnen we onze Domo gezinnen meer bieden. Als kers 

op de taart versterken we hierdoor ook de slagkracht van alle betrokken organisaties. We hebben heel 

nauwe contacten met Koala Ter Hilst. Onze samenwerking voor de grote zomerbarbecue samen met 
armoedevereniging De Brug vzw is ondertussen legendarisch maar kon dit jaar wegens corona helaas niet 

doorgaan.   

Met Villa Verbeelding hebben we een hecht partnerschap: zij houden in hun activiteitenprogramma steeds 
ruimte vrij voor kinderen van Domo-gezinnen aan verminderde prijs, ze organiseren voor onze gezinnen een 

aantal speciale activiteiten en Domo-gezinnen mogen gratis het literair museum bezoeken. Ook met Rap op 

Stap zijn de contacten legio, waardoor deze gezinnen tegen een verminderde prijs allerlei uitstappen kunnen 

doen.   

Domo Hasselt is een vrijwilligersvereniging, een 100% burgerinitiatief.  

Domo Hasselt vzw wordt gesubsidieerd door het agentschap Opgroeien als ‘preventief mobiel aanbod 

gezinsondersteuning’. Die subsidie laat ons toe ½ personeelslid aan te werven met als opdracht de functie 
van coördinator en coach voor zowel de gezinnen als de vrijwilligers.  Alle andere financiële middelen die 

nodig zijn voor onze werking, zijn afhankelijk van projectoproepen (dus per definitie altijd beperkt in tijd en 

altijd op zoek naar iets nieuws) en van giften. 

In 2021 konden we onze werking een serieuze boost geven door de 60.000 euro die we ontvingen van de 

Vlaamse Overheid, Agentschap Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor het project Outreachend werken. 

(zie verder) 

We ontvingen 10.000 euro van Hart voor Limburg voor het uitvoeren van het poppenkastproject (zie verder).  

8.000 euro ontvingen we van de Stad Hasselt (dienst Integratie) in het kader van de verdere uitbouw van de 
vierde pijler.   

 

 
Welkom in de Domo-tuin  

 



8 
 

Domo Hasselt als partner voor lokale besturen 

Samen met de lokale besturen van ELZ Herkenrode en Haspengouw wil Domo-Hasselt vzw aan een lokaal 

kansarmoede-, gezin-, kindbeleid werken.  Concreet betekent dit de integratiemogelijkheden van kinderen en 
gezinnen met een recent migratieverleden actief verhogen (vierde pijler), het gezamenlijk uitbouwen van een 

divers vrijwilligers beleid in de gemeente, partner zijn van de sociale dienst van het OCMW in de 

ondersteuning van gezinnen, …  

Waar we kunnen participeren we aan de ontwikkeling en verbetering van initiatieven die kwetsbare gezinnen 

ondersteunen. Domo Hasselt is zo bijvoorbeeld betrokken bij ontwikkelen van het lokaal Netwerk 
Vrijetijdsparticipatie. Samen met het Regenbooghuis, Sint Vincentius en De Brug onderzoeken we tegen welke 

drempels onze gezinnen botsen (betaalbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid..). Binnen Hasselt hebben 

we een werkpunt gemaakt van de verspreiding van de UIT-pas.  We werkten met de Drempelmeter én de 
toepassing ervan. We zijn betrokken bij de ontwikkeling van een Digitaal Netwerk ter ondersteuning van de 

onderwijskansen in de kwetsbare gezinnen. 

Wat kan samenwerken met Domo  betekenen voor een lokaal bestuur?  

 Het decreet lokaal sociaal beleid geeft de financiering én de regierol aan het lokaal bestuur voor het 

ontwikkelen van toegankelijke dienstverlening en om onderbescherming  tegen te gaan1 . Domo 
Hasselt is een partner die zeker kan helpen bij die opdracht. Domo werkt outreachend en integraal.  

 Domo werkt preventief. Het kan veel problemen voorkomen. Maatschappelijke problemen 

voorkomen spaart niet alleen financiële middelen maar ook veel maatschappelijk en persoonlijk leed.  

 Domo draagt bij tot het realiseren van de rechten van het kind.   

 Domo sluit aan op de vermaatschappelijking van de zorg. Maar dan in de goede zin. We zijn en blijven 

vrijwilligers. Wij blijven burgers die het voor andere burgers opnemen die in minder fortuinlijke 
omstandigheden moeten leven. Wij vertrekken niet uit liefdadigheid, maar wel vanuit een 

rechtvaardigheidsgevoel. We mobiliseren burgers maar zullen niet nalaten het lokaal bestuur ook te 

wijzen op drempels en onvolmaaktheden in het beleid. Als we samenwerken met een lokaal bestuur 

verwachten we ook dat er bereidheid is om te luisteren zodat het kan verbeteren.   

 Domo past ook in een duurzaam beleid (SDG’s) met o.a. beschikbaar stellen of uitlenen van 
stimulerend speelgoed, rollend materiaal als fietsjes – steps - buggy’s - fietskarren, laptops en tablets 

voor schoolwerk, legopakketjes.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Een deel van de bevolking leeft in een situatie van onderbescherming. Ze beschikken wel over rechten, maar kunnen 
die niet in de praktijk realiseren.  
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2. Cijfers 2021 werkjaar  
 

Hoeveel gezinnen en kinderen ondersteunde Domo Hasselt vzw in 2021  

Gemeenten waar Domo actief is 

Voor het werkjaar 2021 heeft Domo-Hasselt vzw door projectfinanciering. een tijdelijke uitbreiding van de 

regio kunnen realiseren  

ELZ Herkenrode Hasselt – Zonhoven – Alken – Diepenbeek – Herk-de-Stad 

ELZ Haspengouw St. Truiden, Borgloon, Wellen, Heers, Kortessem, Gingelom, Nieuwerkerken 

Eerst geven we de algemene gegevens voor Domo Hasselt vzw in zijn geheel (= werking ElZ Hasselt en 

werking ELZ Haspengouw. Wil je liever de cijfers uitgesplitst per werkingsgebied, dan moet je even verder 

lezen.  

Bereikte gezinnen door Domo Hasselt vzw 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gezinnen 43 44 62 60 96 63 70 84 

 

In het CORONA- werkjaar 2021 ondersteunde Domo-Hasselt vzw 84 unieke gezinnen met 204 kinderen tussen 

zwangerschap en 12 jaar.  

64 gezinnen wonen in de Eerste Lijns Zone Herkenrode, 20 gezinnen wonen in de ELZ Haspengouw.  

  

Daarvan werd voor 45 gezinnen de ondersteuning in 2021 voor de eerste keer opgestart en kon de 

ondersteuning van 29 gezinnen in de loop van 2021 afgerond worden.  10 gezinnen vroegen om de 

ondersteuning nog niet af te ronden als gevolg van de COVID- maatregelen. Dit voornamelijk om de 

kinderen te kunnen laten deelnemen aan de speeldagen in de Domo-tuin.  

 

Dat de nood aan preventieve ondersteuning hoog was meten we aan de 94 nieuwe aanmeldingen (54 uit de 

regio Haspengouw!) Nieuwe aanmeldingen blijven, ook tijdens de corona-maatregelen, regelmatig 
binnenkomen. Al constateerden we ook dit jaar een terugval omdat heel veel diensten voor kwetsbare 

gezinnen minder toegankelijk waren daar “het online” communiceren een grote drempel had. 11 nieuwe 

vragen kwamen vanuit het gezin zelf. We zijn hier heel blij mee want deze gezinnen doen op ons beroep 

omdat ze van andere gezinnen hebben gehoord wat een vrijwilliger voor hen heeft betekent.  

 

De eerste stap in de Domo-ondersteuning is een kennismakingsbezoek van de domo-coach aan het “nieuw 

aangemelde gezin” om de noden van het gezin te verkennen en te onderzoeken of een Domo-vrijwilliger 
hierbij van betekenis kan zijn.  Door de COVID19 maatregelen verliepen de kennismakingsbezoeken minder 

vlot. Het vertrouwen van mensen krijgen lukt nu eenmaal beter aan een keukentafel bij de mensen thuis, 

maar dat mocht een hele periode niet. In plaats van een huisbezoek werd het omwille van corona een “deur 
of raam gesprek” of een wandeling in openlucht of een gesprek in een corona-veilige ruimte.   

 

Voor 45 gezinnen hiervan kon de ondersteuning effectief starten.  

39 gezinnen bleven op de wachtlijst staan wegens een tekort aan vrijwilligers of geen geschikte match.   

  

Bij het beoordelen van de hulpvraag komt de complexiteit van de gezinssituatie ook aan de orde. Wanneer 

duidelijk is dat er (nog) professionele ondersteuning nodig is maar niet kan geboden worden omwille van 

plaatsgebrek of overschrijden van de opgelegde termijnen, kan dit een reden zijn om geen Domo-vrijwilliger 
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aan het gezin te koppelen. We voelen ons als vrijwilligersorganisatie niet sterk genoeg om de ondersteuning 

van deze gezinnen op te starten.  We zouden ons daarmee begeven op een terrein waarvoor we niet erkend 

zijn. Een vrijwilligersorganisatie is er niet om het tekort in de professionele hulpverlening dicht te rijden, wel 
om preventief ondersteuning te bieden aan huis. Vrijwilligers zijn geen professionele hulpverleners en 

willen/kunnen niet in hun plaats optreden. Binnen onze werking hechten we zeer veel belang aan het 

welzijn van de gezinnen als van de vrijwilligers. Domo werkt op maat van élk gezin en élke “vriend aan huis”.   

 

Voor 32 aanvragen bleek na analyse het Domo-aanbod niet de geschikte oplossing.  

Deze gezinnen werden toegeleid naar meer geschikte ondersteuning 

  5 x  het gezin heeft geen geschikte ondersteuningsvraag maar wel andere noden 

  8 x  het gezin had een nood/interesse meer in het Domo-aanbod 

  7 x  een andere ondersteuning werd opgestart o.w.v complexe situatie (Ligant – 1Gezin1Plan - VPHA  

  3 x het gezin is moeilijk bereikbaar of is verhuisd 

  5 x het gezin woont buiten de regio (Tongeren – Bilzen – Rummen – Zoutleeuw – Westerlo) 

 

Bijzondere ondersteuningsnoden  

Ook in het tweede coronajaar constateerden we bij de gezinnen een grote vraag naar fysieke speelruimte, 
spelen met andere kinderen, eens weg zijn van huis….  Domo Hasselt vzw begreep die vraag maar al te goed. 
De gezinnen “zonder buiten-speelruimte” konden intekenen op onze “domo-speeldagen”. Hier bleek nog 
maar eens hoe een “benepen huisvesting” en ook “gebrek aan mobiliteit” in veel gezinnen de kwetsbaarheid 
exponentieel doet toenemen. Door de blijvende onzekerheid en het voortdurend “heropflakkeren” van de 
besmettingsgraad zagen onze vrijwilligers schrijnende situaties. Sommige kinderen mochten hun 
huis/appartementje niet verlaten van hun bange ouders. Velen hebben geen eigen tuintje, de scholen waren 
dicht, de stadstuintjes waren gesloten!  Door enkele kleine aanpassingen in het Domohuis konden de 
kinderen in kleine groepjes “coronaproof” spelen en ravotten.  Vanuit Domo Hasselt vzw hebben we hier 
voor een aantal kinderen en gezinnen echt een verschil kunnen maken!  

Gerealiseerde individuele ondersteuningsmomenten 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ondersteuning   --- 1240 1240 1465 1954 1417 1493 1522 

 

Als we alle bezoeken “aan huis” en alternatieve acties door vrijwilligers (stoepbezoek, wandeling, activiteiten 
met de kinderen) optellen, realiseerde Domo in het 2°corona-jaar 1.522 ondersteuningsmomenten.   
 
Voor veel vrijwilligers bleef het niet evident om te chatten of via andere onlinevormen contact te houden met 
hun gezin. Onze vrijwilligers hebben hierin grote stappen (moeten) zetten en eigen grenzen moeten leggen.    
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Cijfers voor de regio Haspengouw  

 

Al vanaf de start van Domo in Haspengouw liepen nieuwe aanmeldingen  vlot binnen: in totaal werden in 

2021  55 gezinnen aangemeld.  Voor slechts 20 gezinnen is de Domo-ondersteuning effectief kunnen starten, 

10 gezinnen stonden op 31/12/2021 op de wachtlijst. 
Er zijn 12 vrijwilligers “vriend aan huis” kunnen opstarten, een fantastisch resultaat omdat dit het eerste jaar 

is dat we in Haspengouw actief zijn. Bovendien was het in dit tweede coronajaar ook niet evident om 

kandidaat vrijwilligers te werven, te vormen in de Home-start methodiek en daarna te matchen aan het gezin 
dat het meest paste bij het profiel van de vrijwilliger. We blijven attent voor de inspraak van de vrijwilliger bij 

het toewijzen van een gezin.  

 

Welk type gezinnen werden aangemeld in Haspengouw  

In 2021 werden voor de regio Haspengouw 54 nieuwe gezinnen doorverwezen door hulpverlenings-
organisaties, zorginstellingen, scholen en verenigingen.  

 

Gezinssamenstelling  twee ouder gezin  26 

     een-ouder gezin  16 

     nieuw samengesteld gezin   7 

     Ongekend     6 

 

Nationaliteit van de mama Belg    23 

     India – Pakistan     8 

     Afrika  Senegal    2 

       Mauretania   2 

       Marokko   3 

       Congo    1 

       Angola    1 

     Ongekend     4 

 

Gemeente – woonplaats Sint-Truiden   30 

     Gingelom     5  

     Nieuwerkerken     3 

     Tongeren     3 

     Wellen      2 

     Borgloon     1 

     Kortessem     1 

     Ongekend     6 

     Westerlo – Bilzen – Rummen    3 

 

Belangrijkste aanmelders 

Aanmelder van een gezin - 20 ondersteund + 10 in wacht + 8 aangemeld nog niet bezocht op 

31/12/2021 

     Gezin meldt zelf aan   4 x 

     OCMW - soc dienst ZH - Open Thuis      9 x 
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     CLB – school     6 x 

     Onderons – Ligo - Integratie  6 x 

     Crisisteam – OCJ – politie  3 x 

     Huis van Kind – CKG – K&G -   6 x 

     Niet genoteerd    3 x 

 

Niet alle aanmeldingen resulteren in een Domo-ondersteuning. 

Voor 14  aanvragen konden we geen ondersteuning op maat opstarten.    

- In 4 gezinnen was er een “negatieve indicatie tot opstart”: 4 x een te zware problematiek  

- Voor 6 gezinnen bleek de wachttijd te lang, zij haakten af of vonden een andere oplossing.  

- 4 gezinnen woonden buiten de regio Haspengouw   

 

Effectief ondersteunde gezinnen en wachtende gezinnen in Haspengouw  

In Haspengouw is een ondersteuning kunnen starten voor 20 gezinnen. 10 gezinnen waren op 31/12/2021 

nog aan het wachten op een vrijwilliger. Onderstaande cijfers slaan op deze groep van 30 gezinnen. 
 

Leeftijd van de 71 kinderen  

     Zwanger     2 

     0 tot 3 jaar   11 

     4 tot 6 jaar   12 

     7 tot 12 jaar   21 

     Plus 12 jaar     5  

 

Aantal kinderen per gezin  

     1 kind    5 

     2 kinderen   8 

     3 kinderen   10 

     4 kinderen   6 

     5 kinderen   1  

   

Positieve Kansarmoede indicaties volgens K&G   

     Inkomen onder het minimum  12 x 

     Laag opleidings niveau   24 x 

     Geen vast werk    17 x 

     Ondermaatse kwaliteit huisvesting   9 x 

     Ongezonde levensstijl of mindervalide   9 x 

     Laag stimulatie niveau   22 x   
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Ongeveer 29 gezinnen hebben een dossier of zijn gekend bij het OCMW  

 

Gezinskenmerken die de kans op kwetsbaarheid verhogen  

     Anderstalige nieuwkomers    9 x 

     Nederlands is niet de thuistaal  15 x 

     Geen inkomen uit arbeid  17 x 

     Psychische kwetsbaarheid  15 x 

     Fysische beperking     6 x 

 

Ondersteuningsvragen in Haspengouw 

Ondersteuningsvraag van het gezin  

     Opvoeding – onzekerheid – structuur 6 x 

     Draagkracht     6 x 

Netwerk – isolement    8 x 

     Hulp bij schoolwerk   5 x  

     Integratie in de maatschappij   2 x 

     Gezondheid kind – dieet – ASS  4 x 

     Vrije tijd invulling kinderen  2 x 

     Zwangerschap – tiener mama   2 xx 

     Huisvesting    3 x 

     Verontrusting – alcohol – omgangsrecht  5 x 
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Cijfers voor de regio Herkenrode  

Voor de regio Herkenrode met de gemeenten Hasselt – Zonhoven – Diepenbeek – Alken – Herk-de-Stad 

hebben we tijdens het werkjaar 2021 veel aandacht kunnen besteden aan de vrije tijdsbesteding en 

integratie van migrantengezinnen in de maatschappij.  

Via projectmiddelen was tijdelijke personeelsuitbreiding mogelijk: de ½ time functie van coördinator 

coach kon uitgebreid worden met een ½ timefunctie  netwerk ondersteuner. Dit had duidelijk een 

positieve impact op de netwerk versterking van de gezinnen.  

 

Doorverwijzende diensten uit de ELZ Herkenrode 

Doorverwijzende diensten  

Onderwijs School – CLB – Kind & Taal 16 

Kind & Gezin Kind & Gezin – Koala – CKG – KDO – Huis v Kind 16 

OCMW Sociale dienst  13 

Ziekenhuis Sociale dienst 6 

Gezin zelf Het eigen gezin of vrienden meldt aan 7 

Armoede organisaties Gastvrij – Ligo – Vincentius – de Brug – Leonhuis 7 

Psychisch hulp Noolim – CGG – vluchthuis – CAW  5 

Wijkwerking Buurthuis – Arktos  4 

 

Begeleide gezinnen in ELZ Herkenrode 

In het werkjaar 2021 werden 64 gezinnen door Domo begeleid.  Voor 34 gezinnen is de ondersteuning 

gestart , terwijl voor 21 gezinnen de begeleiding afgerond werd.  

10 gezinnen vroegen uitdrukkelijk om in de toekomst nog te kunnen inschrijven voor het activiteiten 

aanbod. 

Tevens werden een 10-tal gezinnen, die reeds enige tijd op de wachtlijst stonden betrokken en 

uitgenodigd voor speelse activiteiten dit voornamelijk met het ook op ondersteuning van de gezinnen 

met een krappe huisvesting.   

 

Gezinssamenstelling 

Het aandeel één-oudergezinnen is in de loop der jaren sterk gedaald tot 40% van alle begeleidde gezinnen. Een 

5-tal jaar geleden was het aandeel eenoudergezinnen nog 85%.  Die daling hangt samen met een stijging van 

het aandeel vluchteling-gezinnen. Bij deze groep zijn vaak beide ouders nog in het gezin aanwezig.  

Tweeoudergezin 36   

Eenoudergezin  28 

 

Aantal kinderen per gezin  - 64 gezinnen met 171 kinderen 

  Zwangerschap    6 

  1 kind per gezin  12 

  2 kinderen  19 

  3 kinderen  15 

  4 kinderen   13 

  5 kinderen    3 

  6 kinderen    2 
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Leeftijd kinderen  101 jongens en 70 meisjes 

  Zwangerschap    6 

 0 - 3 jaar    32 

 4 – 6 jaar  39 

 7 – 12 jaar  74 

 + 12 jaar  28 

    

De overheid heeft de laatste jaren initiatieven voor de leeftijdsgroep 0 tot 3 jaar extra gestimuleerd. Dat is 

wellicht een van de redenen waarom de vraag voor ondersteuning van gezinnen met baby’s en peuters is 

gedaald.   

De vraag naar ondersteuning vanuit CLB en de basisscholen blijft wel erg aanwezig. Het betreft meestal 

gezinnen met een recent migratieverleden waar de nood aan taalondersteuning en informatie over 

voorzieningen in de samenleving, hoog is. We trachten de expertise van de vrijwilligers te verhogen door 

gerichte vorming. Voor het werkjaar 2021 was Taalstimulering een speciaal aandachtpunt . 

 

Woonplaats    

Domo-Hasselt is partner in de Huizen van het Kind van Hasselt, Alken, Diepenbeek, Kortessem, Zonhoven, Herk-

de-Stad. We ondervinden al maar meer dat de drempel van mobiliteit en bereikbaarheid (openingsuren) erg 

hoog is. Onze gezinnen hebben meestal geen eigen auto  en zijn volledig afhankelijk van het openbaar vervoer. 
De coronadreiging met zijn beperkende maatregelen naar openingstijden en openbaar vervoer heeft die 

drempel nog wat extra verhoogd. Geen evidentie voor onze gezinnen om zich naar een Huis van het Kind te 

begeven!  

 

We namen de optie om meer wijkgericht te werken, zeker voor Hasselt! Vandaar de opdeling per wijk. 

Welk is de woonplaats van de gezinnen die in 2021 begeleid werden + de 16 gezinnen in wacht: 

 

- Hasselt  64 Groot Runkst  11 

Katarina 14 

Heilig Hart 12 

Kuringen   7 

Ter Hilst   7 

Banneux   5 

Rapertingen   3 

Centrum   2 

Stevoort   1 

St. Lam. Herk   1 

- Zonhoven 6 
- Alken  4 

- Diepenbeek 2 

- Herk-de-Stad 2 

- Genk  1 

 

Link met OCMW 

Voor ongeveer 40 gezinnen is er een bestaande link met het OCMW, dit voor items als:  leefloon, artikel 60, 

budgetbegeleiding,  LOI huisvesting,  
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Leefsituatie 

Onze Domo-gezinnen vormen een bont intercultureel gezelschap. De woorden en categorieën die in het 

verleden werden gebruikt om die diversiteit te beschrijven, voldoen niet meer in deze tijd. Elk gezin heeft zijn 

eigen verhaal en context: de vrijwilliger speelt in op de noden die het gezin aanvoelt. We kunnen in zijn 

algemeenheid wel zeggen dat gezinnen met een recent verleden (asielzoekers - vluchtelingen) doorgaans 

specifieke noden ervaren boven op de noden van gezinnen die hier altijd of al een hele periode verblijven.  

 

Gezinskenmerken van de 64 ondersteunde gezinnen + 16 gezinnen op de wachtlijst 

- Anderstalige nieuwkomers  50 

- Geen Nederlands als thuistaal  59 

- Geen inkomen uit arbeid  37 

- Psychische klachten - onzekerheid 30 

- Fysische klachten – beperking     8 

 

Diensten verwijzen recent toegekomen vluchteling gezinnen met jonge kinderen door naar Domo Hasselt om 
het sociaal netwerk van de gezinnen te verbreden, het aanbod van de regio te leren kennen (aanbod van sport 

en spel, vrijetijdsbesteding, cultuur en hobby’s) … Ook ondersteuning bij het integreren in de school en het 
voldoen aan de gestelde verwachtingen is een zoektocht voor veel ouders.  

 

Er is ook vraag naar mogelijkheden tot “ontmoeting” voor ouders samen met hun kinderen en naar veilige 

kansen om Nederlands te spreken. Ook hier speelt Domo Hasselt op in, voor wat ouders met baby’s betreft 

samen met Koala Ter Hilst. Zulke ontmoetingsactiviteiten zijn ideaal om het sociaal netwerk van de gezinnen 
te ontwikkelen en hen geleidelijk toe te leiden naar het reguliere aanbod. Samen de drempels verkennen en 

duiden is een methodiek met veel slaagkansen!    

  

Ongeveer 55% van de gezinnen die naar Domo Hasselt werden doorverwezen hebben een recent migratie 

verleden (minder dan 5 jaar). De overige 45% betreft gezinnen waarvan de samenleving verwacht dat ze 

voldoen aan ‘de maatschappelijk verwachtingen’.  Alleen is het niet zo duidelijk wat die maatschappelijke 
verwachtingen dan precies inhouden. Evenmin wordt de vraag gesteld of die gezinnen wel over de nodige 

hulpbronnen (kennis, relaties, vaardigheden, mobiliteit, huisvesting, inkomen…) beschikken om aan die 
verwachtingen te voldoen. Ter illustratie: De opdrachten en verwachtingen vanuit de school zijn vaak 

struikelblokken in deze gezinnen. Het systeem – de taal – het huiswerk – de uitstappen – de godsdienst – de 

kostprijs – het inschrijvingsbeleid – de opvang voor en na school – de oudercontacten – de agenda- het rapport 
– ICT-materiaal en vaardigheden… de lijst is eindeloos.  

 

77 gezinnen met roots in 28 verschillende landen (nationaliteit van de moeder) 

Domo Hasselt beschouwt alle gezinnen die in België leven als gelijkwaardig, ongeacht hun herkomst. Daarom 

presenteren we met enige schroom de cijfers naar land van herkomst. In onderstaande tabel verwijst de 

herkomst naar het geboorteland van de moeder. Onze realiteit is superdivers: heel wat mensen met ‘een 

andere herkomst’ verblijven al heel lang in België, sommigen zijn hier geboren. Steeds dat onderscheid blijven 

maken naar herkomst voelt denigrerend! We streven in heel onze werking naar integratie  

(erbij horen …) Wij willen de superdiversiteit niet als probleem maar als rijkdom naar voor schuiven. Want 

Domo Hasselt verenigt 70 gezinnen met roots in 24 verschillende landen. Die superdiversiteit is een bron van 

inspiratie, dialoog, verwondering, wederzijds leren, avontuur en gezelligheid.   
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Totaal 77 gezinnen begeleid  

 

   

Europa: 26 gezinnen  België 15 

Armenië 1 

Bulgarije 1 

Kosovo 1 

Nederland 1 

Tsjetsjenië 1 

Turkije 6 

Azie: 31 gezinnen Syrië 10 

Afghanistan 6 

Iran 4 

Jemen 1 

Irak 1 

Palestina 2 

Kirgizië 2 

India 1 

Pakistan 4 

Afrika : 18 gezinnen Marokko 8 

Algerije 2 

Tunesië 1 

Egypte 1 

Eritrea 1 

Kenia 1 

Gambia 1 

Congo 1 

Senegal 1 

Somalië 1 

Amerika : 2 gezinnen Suriname 1 

Nicaragua 1 
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Ondersteuningsvraag van de ouders 

De ouders bepalen zelf voor welke items zij ondersteuning van Domo nodig hebben. Meestal zijn er meerdere 

actie terreinen die zwak scoren en waar de ouder(s) graag willen versterkt worden. De meest voorkomende 

noden van de ouders in de ELZ Herkenrode zijn:  

 

 Versterking gezin netwerk  24 

 Schoolwerk     19 

 Invulling van vrije tijd   11 

  Balans draagkracht-draaglast   8 

  Opvoeding – aanpak kinderen  8 

  Meer structuur kunnen bieden  7 

  Financieel – materieel – budgetbeheer 7 

  Integratie – taal – statuut  6 

  Psychische welbevinden ouder  6 

  Gezondheid – zwangerschap   5 
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Vrijwilligers bij Domo -  “een gezellige club”. Ook iets voor jou?  

Onze vrijwilligers zijn goud waard 

Een werking zoals Domo Hasselt kan alleen bestaan dankzij haar vrijwilligers.  
Op 31/12/ 2021 waren er bij Domo Hasselt 36 vrijwilligers als vriend aan huis actief. 18 vrijwilligers zijn actief 

in een werkgroep (en ondersteunen geen specifiek gezin). 9 mensen vormen de raad van beheer en doen dat 
onbezoldigd.  

 Vriend aan Huis      36 

  Actief in een werkgroep     15 

 Raad van Beheer      9 

Evolutie aantal vrijwilligers op jaarbasis 

 2019 2020 2021 Hasselt Haspen-

gouw 

Totaal aantal vrijwilligers 49 43 60 49 11 

Aantal vrijwilligers “Vriend aan huis” 30 32 36 27 9 

 

Vrijwilligers komen en gaan 

Het aantal vrijwilligers is geen statisch gegeven. Naast een kerngroep van 16 goed ingewerkte leden zijn er 
vrijwilligers die komen en gaan. Een specifieke groep binnen de vrijwilligers vormen de stagiairs. Domo Hasselt 
ontfermt zich over een aantal stagiairs (graduaat orthopedagogie, graduaat maatschappelijk werk, bachelor 
gezinswetenschappen, bachelor maatschappelijk werk…). We verwachten ook van hen een engagement van 
minimum 1 jaar.  
 
In 2021 stopten 14 vrijwilligers hun engagement als vriend aan huis. Zeker speelt de leeftijd (coronadreiging), 

het onvoldoende beheersen van online vaardigheden en de afstandsregels een rol. We slaagden erin 28 

nieuwe vrijwilligers (12 stagiairs ortho en agogisch werk zijn in de betrokken periode als vrijwilliger gestart) 

aan te trekken. Domo Hasselt heeft extra ingezet op het aantrekken van en begeleiden van stagiaires om de 

ondersteuning aan huis te kunnen uitbreiden.  

 

Verloop vrijwilligers Vriend aan huis in 2021 

 

  Aantal 

vrijwilligers nieuw gestart 28 

vrijwilligers gestopt 14 

 

Weinig gezelligheid tijdensr een Teams of Zoom ontmoeting!!!  
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MTijdens de coronaperiode konden onze vrijwilligersbijeenkomsten niet live doorgaan. Dat hebben we 

aangevoeld als een groot gemis. We zijn hierdoor verschillende vrijwilligers “vriend aan huis” verloren (in 
Hasselt zakte het aantal vrijwilligers vriend aan huis van 32 in 2020 naar 27 in 2021 (-5)  terwijl het aantal 

‘andere’ vrijwilligers in diezelfde periode toenam van 11 naar 22 (+11).  

Nieuwe gezinnen opstarten verloopt moeilijker als het contact beperkt is tot een stoepbezoek. Toch zijn we 
erin geslaagd ook een aantal nieuwe vrijwilligers vriend aan huis aan te trekken.  

De ‘andere’ vrijwilligers hebben zich ingezet voor het meermaals bedelen van pakketten voor allerlei 

feestelijkheden (dit waren telkens verrassingen “aan huis gebracht” door de vaste gezinsvrijwilliger 

afhankelijk van de geldende corona maatregelen(Paaskorfjes + Speelgoed – Schoolgerief – Sint-zak – 

Kerstpakket).  

 

Vrijwilligers vinden ons omdat ze toevallig in contact komen met Domo Hasselt (via een activiteit, een berichtje 
dat ze ergens lazen, omdat ze spullen staan hadden die ze wilden weggeven…) en via mond aan mond reclame. 
Sommige vrijwilligers vinden ons via online-platforms: onze vacature op www.vrijwilligerswerk.be  wordt een 
30-tal keer per maand bekeken  (dit levert na de mond aan mond promotie de meeste nieuwe vrijwilligers).  
Via het platform ‘Give a day’ geraken we blijkbaar niet aan het profiel dat Domo Hasselt nodig heeft. We zoeken 
vrijwilligers die zich langdurig willen engageren.  

 

Een goed onthaal en een warme omkadering   

Domo Hasselt wil zijn vrijwilligers goed onthalen en warm omkaderen. Onze maandelijkse 

vrijwilligerssamenkomsten zijn legendarisch omwille van de steeds in overvloed aanwezig zijnde koffie, taart 

en versnaperingen. Naast informatie uitwisselen, afspraken maken en verbroederen staat er ook regelmatig 
vorming op de agenda van de vrijwilligerssamenkomsten.  

In de coronaperiode konden we niet live samenkomen en we voelen dat dit weegt op de motivatie. De online 

samenkomsten werden beter bijgewoond dan in 2020. Toch blijft online vergaderen kunstmatig aanvoelen en 
niet bij machte om een warm samenhorigheidsgevoel op te roepen.  

 

 

 

 
Coronaproof een nieuw soort gezellig vergaderen! Met een multicultureel hapje  ….. hm  ….. van Hilal Zaan  
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3. 2021 was een geweldig jaar!  
 

Terugblik op activiteiten en projecten 

 

Vrijwilligers komen en gaan, maar de Domo-aanpak en uitgangspunten blijven hetzelfde. Toch proberen we elk 

jaar ook weer nieuwe zaken op poten te zetten. Want de noden van gezinnen veranderen als de 
maatschappelijke omstandigheden veranderen. De corona-epidemie en de maatregelen om die epidemie in te 

dijken, hadden en hebben een grote impact op het leven en de mogelijkheden van kwetsbare gezinnen.  

We zetten even de belangrijkste nieuwigheden voor Domo Hasselt vzw op een rijtje.  
 

1. Tijdelijke uitbreiding van ons personeelsbestand 
2. Domo Haspengouw uit de startblokken 

3. Flexibel inspelen op de gevolgen van de pandemie 

4. Domo Hasselt is meer dan voorheen actief in de Hasseltse buurten aanwezig 
5. De uitpas promoten 

6. Taalkansen scheppen is een bijzonder aandachtpunt in de werking 

7. Het Domohuis en de tuin bewijzen hun nut in coronatijden 
8. Meer aandacht voor de eerste 1000 dagen 

9. Meer aandacht voor het begeleiden van stagiairs verhoogt de slagkracht van Domo Hasselt vzw 

 

 

1. Tijdelijke uitbreiding van ons personeelsbestand leidt tot een groter bereik van 

gezinnen en een verdieping van de werking 
 

Domo Hasselt vzw is een 100 % vrijwilligersorganisatie, maar we moeten kunnen rekenen op een minimale 

personeelsbezetting om de coaching van vrijwilligers ,de intake en opvolging van gezinnen en de lokale 
inbedding in het netwerk, te garanderen.  

 

In het kader van het project Outreachend werken met gezinnen in Armoede (looptijd 01/01/2021 tot 

28/02/2022) ontvingen we middelen van het agentschap Welzijn, Volkgsgezondheid en Gezin. Die middelen 

werden voornamelijk ingezet voor het aantrekken van extra personeelskrachten. Dat is namelijk de enige 
manier om te kunnen groeien in het bereik van het aantal gezinnen.  Samen met de door Opgroeien 

gesubsidieerde functie COO-coach ½ VE maatschappelijk werker (Geertrui Van Thienen) konden we zo een 
klein, maar super enthousiast team samenstellen.   

 

In de loop van 2021 werden met deze outreachmiddelen volgende mensen aangeworven 

 Vanaf 2 februari 2021 aanwerving van Anja Van Put voor de bijkomende functie ½ time contract als 
vrijwilligerscoach en netwerker  
Vanaf juli 2021 verhoging jobtime naar 30u/week  

 Vanaf 01 april 2021 tot 31 juli 2021 aanwerving van Manon Paradis met een tijdelijk functie voor de 
opdracht van  implementatie procedures Home-start en procesbegeleider – vorming - administratie – 
½ time gedurende 4 maanden  

 Vanaf 15 april 2021 aanwerving van Milena Epis voor de functie van coördinator vrijwilligerscoach in 
Haspengouw  ½ time : (vanaf november ¼ jobtime wegens cumul met ½ jobtime binnen 1sGezind) 
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 Vanaf 15 november 2021 aanwerving van Ellen, voor de functie van  vrijwilligerscoach en netwerker 
Haspengouw – ½ time in aanvulling van de jobtime vermindering van Milena  

 

Met deze versterkte ploeg is Domo Hasselt vzw geslaagd om meer gezinnen outreachend te bereiken.  

In het jaar 2019 (voor corona) bereikten we 63 verschillende gezinnen met in totaal 153 kinderen. 

In 2020 ondersteunden onze vrijwilligers 70 gezinnen, goed voor een bereik van 180 kinderen. 

In  2021 konden 84 verschillende gezinnen rekenen op een Domo-vrijwilliger en konden we de 
leefomstandigheden van 204 kinderen tussen de 0 en 14 jaar positief beïnvloeden.  

 

Evolutie aantal begeleide gezinnen op jaarbasis 

 2019 2020 2021              Totaal 2021  

Hasselt           Haspengouw 

Aantal doorgegane ondersteuningsmomenten 1.417 1.493 1.522 1.172 350 

Aantal verschillende gezinnen 63 70 86 64 20 

Waarvan zwanger 4 8 8 6 2 

Kinderen  153 180 204 171 33 

  Totaal aantal 0 tot 3 27 36 42 32 10 

  Totaal aantal 4 tot 12 91 117 132 113 19 

  Totaal aantal > 12 29 27 30 26 4 

 

Toch was het werken tijdens corona niet makkelijk. Ons overwegend “senioren” vrijwilligersbestand moest 

voorzichtig omgaan met directe contacten. Een gezin van op afstand ondersteunen, vergt een digitale 

vaardigheid die de meeste van onze vrijwilligers, maar ook onze gezinnen, niet hebben. Bovendien wordt de 

warmte van het directe menselijk contact gemist. Als er al een band was tussen gezin en vrijwilliger kon dat 

contact wel gehouden worden via stoepbezoeken en wandelingen in openlucht. Als die band er nog niet was, 
lag dat moeilijker. De gezinnen met acute, meestal materiële, noden hebben we voorrang gegeven zodat de 

mogelijke crisis kon afgewend worden. 

 

 
 

Vrijwilliger zijn bij Domo? Leuk én verrassend, een uitdaging! Je bent hartelijk welkom – kom eens langs voor een babbel!  
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2. Domo Haspengouw- een vliegende start 
 

Met deze versterkte ploeg zijn we er ook in geslaagd een werking in Domo Haspengouw op te starten. Daar 

ging heel wat overleg met lokale partners aan vooraf. Domo Haspengouw was een welgekomen gast want in 
de regio zijn er heel wat minder voorzieningen actief dan in Herkenrode en zijn er weinig preventief gerichte 

werkingen. Bovendien is er een psychiatrisch ziekenhuis en een groot asielcentrum in Sint Truiden.  

We brachten de lokale partners 2 samen in een denkgroep rond het ontwikkelen van Domo Haspengouw met 
het oog op het creëren van een gezamenlijke verantwoordelijk rond het zoeken van mogelijkheden om Domo 

Haspengouw verder te zetten na afloop van het project Outreachend werken. Die nauwe betrokkenheid van 

lokale partners verhoogt ook de bereidheid tot wederzijdse doorverwijzing. Via gezamenlijk acties en 
infomomenten met deze lokale partners konden we het Domo-aanbod bekendmaken aan de doelgroep.  

 

Domo Haspengouw is (voorlopig) gehuisvest in de Stationstraat 41 in Sint-Truiden. We huren een lokaal in het 

gebouw van OnderOns, een vereniging waar armen het woord nemen. De samenwerking verliep vanaf het 
eerste contact zeer goed.  

 

We kregen een erkenning van het Agentschap Opgroeien vanaf 1/01/2022 voor Domo Haspengouw 1 (Sint-

Truiden, Borgloon, Heers, Nieuwerkerken en Gingelom) en Domo Haspengouw 2 (Kortessem en Wellen) . Aan 

deze erkenning is helaas noch een financiering noch een financieringsbelofte gekoppeld.  

Eind 2021 kunnen we fier zijn op een draaiende werking van Domo Hasselt vzw in Haspengouw met 12 

vrijwilligers, mede dank zijn lokale actoren die erg vlot toeleiden. Er werden 20 ondersteuningen opgestart. 

Vrijwilligerscoach Milena en Ellen hebben dagelijks contact met diensten en hulpverleners. Deze contacten 
vloeien voort uit de aanmeldingen, doorverwijzingen en afspraken van/met de diensten in de regio. Er is 

regelmatig individueel contact met de vrijwilligers, naast de maandelijkse vrijwilligerssamenkomsten. En 

uiteraard hebben de coaches ook contact met de gezinnen tijdens via het kennismakingsbezoek , de intake en  

de evaluatiemomenten.  

 
Voor coördinatie en coaching Milena (links) en Ellen (rechts) 

                                                           
2 Samenstelling denkgroep Domo Haspengouw:  
Ilse Veraa : ckg de hummeltjes. Regio coördinator HVK Haspengouw.  
 Josiane Borgers:  psych pedagoog bij kind en gezin voor Haspengouw, Riemst en Voeren. 
 Jurgen Reniers : schepen Sint-Truiden sport cultuur. Medewerker OCMW Nieuwerkerken  
 Lisa Swerts : nieuwe coördinator Huis van het kind in Sint-Truiden. LCO - deeltijds.  
 Liza Gasparini : armoede vereniging OnderOns en mee in Koala project Sint-Truiden 
 Peter Kinnaert : 25 jaar gewerkt voor jeugddienst. Sinds kort Vrijwilligersbeleid voor de stad. 
 Riet Leurs: dienst integratie stad Sint-Truiden.  
 Frank Vendrix: Open thuis begeleid wonen. Ook in regio Haspengouw.  
 Heleen Aerts : intersectoraal medewerker kind en gezin team Haspengouw.  
 Emilie : KDV De Egeltjes 
 Tine: Koala   Sevda Coban, gezinsondersteuner Kind en Gezin --  Malika Pradhan, Dienst Integratie Sint-Truiden 
 Mieja Engelen: vrijwilliger en ondervoorzitter DOMO Hasselt /Agnes Vanstraelen : voorzitter DOMO Hasselt 
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In Domo Haspengouw zijn we meerdere keren gebotst op een erg complexe gezinsproblematiek. Er dient 

vaker dan in de regio Herkenrode, professionele hulpverlening te worden ingeschakeld. Domo kan soms wel 

de weg vrijmaken om die professionele hulpverlening toe te laten.  

 

De contacten met de lokale besturen uit de 7 betrokken gemeenten hebben een positieve belangstelling 

gewekt voor de werking van Domo Haspengouw. Er is echter nog geen enkel lokaal bestuur dat op dit 

moment effectief eigen middelen heeft ingeschreven of beloofd om de werking te continueren. Met de 
resultaten van 2021 hopen we toch opnieuw het gesprek hierover aan te gaan. 

 

3. Flexibel inspelen op de gevolgen van de pandemie 
 

De digitalisering geraakte in vijfde versnelling. Veel diensten en organisaties en ook de overheid gaan ervan 

uit dat gezinnen mee zijn op de digitale snelweg. Wil je contact met een dienst, moet je in staat zijn om 
digitaal een afspraak te maken. Rechtstreeks contact tussen dienstverlener en klant wordt steeds zeldzamer. 

Dat maakt het er allemaal niet makkelijker op, zeker als de situatie waarin je verkeerd niet helemaal aansluit 

bij het gangbare levenspatroon. ‘Computer says no’ is voor veel gezinnen de grove realiteit geworden.   

 

Tijdens corona hebben we geconstateerd dat professionele dienstverlening heel moeilijk toegankelijk was, 
zeker voor mensen die digitaal niet onderlegd waren. Stedelijke initiatieven zoals ‘Het wisselke’ (waar 

gezinnen gratis babykleren en spullen kunnen halen in ruil voor stempels) was meer dan een jaar niet 

toegankelijk, alsof de nood aan die baby-en peuterkleding verdween omdat er corona was. Daarom zijn we 

bij Domo opnieuw begonnen met het ter beschikking stellen van gratis kinderkleding, speelgoed en 

mobiliteitsmateriaal.. Enkele vaste Turkse mama’s zijn ingeschakeld bij het uitsorteren. Heel wat kledij, 

schoenen, boekentassen, fietsjes en buggy’s werden in een vorm van circulaire economie terug in omloop 

gebracht. 

Een deel van de extra uren coaching werd ingezet om gezinnen te ondersteunen die in moeilijkheden 

geraakten omwille van de ontoegankelijkheid/afwezigheid van de externe professionele 

hulpverleningspartner en om de mobiliteitsproblemen van gezinnen op te lossen (openbaar vervoer werkte 

tijdens corona nog minder). De coach volgde deze gezinnen frequenter op (in totaal was dit goed voor 750 

extra contactnames in 2021).  

  

Gezinnen op de wachtlijst opstarten was moeilijk wegens gebrek aan vrijwilligers en de quasi onmogelijkheid 

om een veilig en warm aanvoelend eerste contact te organiseren tussen vrijwilliger en gezin. Daarom hebben 

we gezocht naar alternatieve corona-proof mogelijkheden om extra gezinnen te ondersteunen.  
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Door de extra personeelsuitbreiding kregen alle 103 aangemelde gezinnen een kennismakingsbezoek van de 

coach. Tijdens dat gesprek werden de noden verkend en onderzocht op welke wijze we daaraan konden  

 

tegemoet komen. Bij gebrek aan vrijwilligers konden we niet altijd een vriend aan huis koppelen. Het 

kennismakingsbezoek had 44 keer tot resultaat dat het gezin van de wachtlijst werd geschrapt. (zie tabel 

supra voor de reden daarvan).  

Het aanbieden van activiteiten/workshops aan kleine groepjes kinderen (volgens de toegelaten bubbel-

grootte) gaf ons de mogelijkheid om op maat van zowel de kinderen als de gezinnen een gepast aanbod uit te 
werken.  

 

Alle gezinnen op de wachtlijst werden opgenomen bij de vele verdelingsacties die we op poten hebben gezet, 

laptops bezorgd als nodig en werden uitgenodigd voor collectieve uitstappen en gebruik te maken van de  

domo-tuin. Er werd op toegezien dat ook hun kinderen konden deelnemen aan de activiteiten die in het 
Domo-huis werden georganiseerd. Vervoer van en naar werd geregeld als dat nodig was.  Terwijl ons 

vrijwilligersaantal achteruitging, verdubbelde de onkostenvergoeding voor vervoer! Op die manier konden 

we ook in deze gezinnen de stress in huis wat verminderen en de ouders wat rust gunnen. 

 

Domo Hasselt weet van de nood een deugd te maken. Ook dit jaar kon ons traditioneel Sinterklaasfeest niet 

doorgaan. We hebben dit aangegrepen om wat meer reclame te maken voor het gebruik van whatsapp in 

onze gezinnen. Terwijl de kinderen konden whatsappen met de Sint, bracht de vrijwilliger de 

Sinterklaaspakketten in huis. 65 kinderen hadden een leuke privé babbel met de Sint.  Deze activiteit haalde 

ook een aantal vrijwilligers over de drempel om whats app te leren gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              Een brief rechtstreeks naar Sinterklaas         En toen kwamen Sint en Pieten via de Rataract Hasselt 
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4. Domo Hasselt is meer dan voorheen in de Hasseltse buurten aanwezig  
 

Door de extra uren via de dienst Ingtegratie Stad Hasselt kon een van de coaches ook regelmatig aanwezig 

zijn in de Hasseltse buurten. Anja is een halve dag per maand op een vastgelegd tijdstip aanwezig in buurthuis 
De Magneet in Ter Hilst.   

 

Domo Hasselt was een van de drijvende krachten 
achter het Kunstproject I was Here dat door Avansa 

werd opgezet in de wijk Ter Hilst. Kunstenaar Pavel 
schilderde bewoners van de wijk Ter Hilst en De 

Disselstraat op de muren van een oude brug die 

deze twee wijken met elkaar verbindt. Domo 
Hasselt heeft meegeholpen om gezinnen te zoeken 

die hun verhaal wilden vertellen en zich laten 

afbeelden op de brug. Ook in de Baneuxwijk in 
Hasselt laat ze zich regelmatig zien. Dit komt onze 

toegankelijkheid zeker ten goede omdat de coach 
een bekend gezicht wordt in de wijken.  

Dank je Ina voor zoveel enthousiasme !  

Dank je Anja voor zoveel spirit en drive! 

 

Anja bemant ook een dag per maand de infobalie van het Huis van het Kind. Dit is niet zo direct nuttig om 

nieuwe gezinnen te bereiken, maar haar aanwezigheid zorgt ervoor dat Domo Hasselt nog beter dan ervoor 

gekend en gewaardeerd wordt door professionele organisaties die werken in het kader van 

opvoedingsondersteuning. Onze aanwezigheid daar heeft zeker een meerwaarde omdat we het bestaande 

aanbod (en de betrokken hulpverleners) goed leren kennen en ook hun zienswijze en manier van werken, 

waardoor we onze vrijwilligers en uiteindelijk ook de ouders, beter kunnen op de hoogte brengen van de 
mogelijkheden en we meer zaken voor onze doelgroep ‘geregeld’ 3krijgen.  

Er werd meer ingezet op het informeren en uitnodigen van kinderen en ouders voor activiteiten die 

georganiseerd worden door andere organisaties en verenigingen, met speciale aandacht voor het aanbod van 
de partners van huizen van het kind, de jeugddienst, de stedelijke sportdienst en de wijkwerkingen (o.a. 

samen deelnemen aan het buurtfeest in Ter Hilst).  

 

5. De uitpas (kansenpas) promoten en drempels voor cultuurparticipatie in kaart 

brengen 
 

Onze vrijwilligers hebben zich extra ingespannen om de Uitpas (Kansenpas) te promoten bij de gezinnen. 

Gezinnen wiens ziekenfondsnummer eindigt op 1 hebben recht op een kansenpas (= speciale uitpas). Via die 

pas krijgen ze een korting van 80 % voor deelname aan culturele activiteiten en aan verenigings-en 
sportleven. Dat maakt het voor gezinnen mogelijk om bv. gebruik te maken van het stedelijk zwembad aan 30 

cent per persoon. Tijdens verschillende vrijwilligerssamenkomsten hebben we de voordelen van de 
kansenpas aan de vrijwilligers duidelijk gemaakt, zodat zij de gezinnen konden motiveren en helpen om die 

kansenpas te bestellen. Heel wat gezinnen zijn daarop ingegaan. 

We hebben echter moeten vaststellen dat het wel wat voeten in de aarde had, eer mensen de ‘juiste’ pas in 
handen hadden. Want wie zich aandiende bij de dienst toerisme om een uitpas aan te vragen en niet 

spontaan de ziekenfondsklever liet zien, kreeg een gewone uitpas zonder de extra korting. Op de dienst 

                                                           
3 Geregeld betekent hier vaak  de bereidheid om ‘licht van de regels af te wijken’ of ‘buiten de lijntjes te kleuren’ verhogen 

https://avansa-limburg.be/projecten/i-was-here-brug-ter-hilst
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toerisme vond men het “stigmatiserend” om naar die ziekenfondsklever te vragen. Dat is inmiddels 

rechtgezet. 

Ondertussen is Domo Hasselt ook erkend als organisatie die mensen een bewijs kan geven waarmee ze de 
kansenpas kunnen aanvragen.  

 

Domo Hasselt engageert zich samen met De Brug vzw (vereniging waar armen het woord nemen), het 

Regenbooghuis en Sint Vincentius om te onderzoeken welke drempels er bestaan voor onze gezinnen om aan 

het cultureel en sportaanbod deel te nemen. (cfr. de uitpas zoals hierboven beschreven).  

 

6. Taalkansen scheppen is een bijzonder aandachtpunt in de werking 
 

Eén van de drempels voor een succesvolle schoolcarrière is het verschil tussen huis- tuin- en keukentaal en de 
meer formele en abstractere schooltaal. Het eerder mager taalregister vinden we terug bij gezinnen waar 

Nederlands niet de standaardtaal is maar evengoed bij gezinnen die al generaties in België zijn 

gedomicilieerd. De lockdown en de vele quarantaines tijdens de coronaperiode waren voor Domo Hasselt 

aanleiding om een focus te leggen op het scheppen van taalkansen.  We hebben kinderen uitgedaagd en 

gemotiveerd om te spreken (met inbegrip van het zich leren een mening vormen) en te dialogeren. We 

proberen het hele jaar door zo veel mogelijk taalkansen voor de kinderen uit onze Domogezinnen te 

scheppen door collectieve talige activiteiten aan te bieden en door onze vrijwilligers te vormen en materiaal 

ter beschikking te stellen.  

Die taalkansen-scheppende activiteiten organiseren we zowel in het Domohuis als in samenwerking met Villa 

Verbeelding en met Ruud Horrick van Vzw De Eenzamen.  We voorzien telkens ook eten voor de kinderen (fruit 
en iets lekkers). Vrijwilligers worden ingeschakeld om  activiteiten mee te begeleiden en voor het brengen en 

halen van de kinderen want mobiliteit is een enorm probleem. In totaal haalden we met onze activiteiten in 

vakantiemaanden juli en augustus 2021 320 kindcontacten waarbij 60 verschillende kinderen betrokken 

waren. (Het aantal contacten doorheen de rest van het jaar hebben we niet geturfd).  

We kregen middelen van Hart voor Limburg om deze activiteiten mogelijk te maken via ons ‘Poppenkast-
project’.  

 
Oefenen met de Kamishibay 
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Een gevarieerd en talig activiteitenaanbod in het Domohuis 

In de zomer- en kerstvakantie werden thematische activiteiten georganiseerd voor drie  verschillende 

leeftijdsgroepen.  De activiteiten worden voorbereid voor een specifieke leeftijdsgroep (maar we weigeren 
geen kinderen omwille van leeftijd). 

- Kleuteractiviteiten: Kiekeboe   

- Zes tot 8 jarigen: Showbeesterij  

- 9 tot 12 jarigen: Theaterfun.  

De activiteiten in het Domohuis werden ingeleid met een kleine poppenkastvoorstelling rond het dagthema. 
De kinderen konden hierin meespelen. Er worden ook regelmatig praatrondes gehouden. Deze activiteiten 

scheppen taalkansen voor kinderen die in hun thuismilieu weinig worden uitgedaagd om hun gevoelens te 

uiten, een mening te verdedigen of Nederlands te spreken. 

 

Datum  Leeftijdsgroep Thema Aantal 

kinderen 

17/02/2021 Showbeesterij Letterkunst Tape Art 9 

12/04/2021 Kiekeboe Knutselworkshop 10 

5/06/2021  Showbeesterij Poppenkast - Spanje 16 

12/07/2021  Kiekeboe Poppenkast - Spanje 12 

19/07/2021l Showbeesterij Poppenkast – Wereldreis 12 

20/07/2021 Theaterfun Poppenkast – door An Houbrechts 14 

21/07/2021 Showbeesterij Poppen maken  13 

27/07/2021 Kiekeboe Poppenkast – Thema wilde dieren 12 

3/08/2021  Kiekeboe Poppenkast – Het dierenrijk 16 

9/08/2021  Theaterfun Kampje Ridders en Middeleeuwen 14 

10/08/2021  Theaterfun Kampje Ridders en Middeleeuwen 12 

11/08/2021  Theaterfun Kampje Ridders en Middeleeuwen 12 

12/08/2021  Theaterfun Kampje Ridders en Middeleeuwen 13 

13/08/2021  Theaterfun Kampje Ridders en Middeleeuwen 13 

17/08/2021  Showbeesterij Poppenkast Dierenrijk 10 

23/08/2021 Kiekeboe Poppenspel Beroepen 19 

24/08/2021  Kiekeboe Poppenspel – thema verjaardag 15 

30/08/2021 Showbeesterij Poppenkast Feest + springkasteel 18 

31/08/2021  Showbeesterij Poppen-kast beroepen + springkasteel 11 

27/12/2021  Showbeesterij VM  Poppenkast De bakkertjes  bakken  10 

27/12/2021 Kiekeboe namiddag Poppenkast Koekjes versieren  8 

28/12/2021 Showbeesterij en 

Theaterfun 

Kamishibai thema Winter 8 

3/01/2021 Showbeesterij Poppenkast een verdwaalde kerstman 12 

4/01/2021 Showbeesterij en 

Theaterfun 

Kamishibai thema Winter 8 

 

Muzische activiteiten in Villa Verbeelding  

Villa Verbeelding vertrekt altijd vanuit een boek en koppelt daaraan een creatieve activiteit. We hebben een 
afspraak dat de Domo kinderen altijd kunnen deelnemen aan de workshops die zij organiseren aan 
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verminderd tarief. Daarnaast organiseert Villa Verbeelding soms ook specifieke workshops voor de Domo-

kinderen.  

Speciaal voor het poppenkastproject organiseerde Villa Verbeelding een workshop Kamishibai van twee 
dagen. Stagiaire Myrthe heeft na de workshop, met de kinderen verder geoefend zodat ze klaar waren voor 

een voorstelling. In de kerstvakantie heeft Myrthe zelf een workshop Kamishibai van 2 dagen in het 

Domohuis begeleid. 
 

28/02/2021 Meer dan 1000 nachten  12 

12/07/2021 Op stap met Vlieg 12 

26/07/2021 Kamishibai - Vertelplaten 11 

2/08/2021 Kamishibai – Vertelplaten 10 

16/08/2021 Ateliers voor tekenaars 10 

28/08/2021 Zomerfestival in de stad - diverse workshops 15 

3/11/2021 Het verhaal van de gouden kooi 12 

28/12/2021 Wenskaarten  12 

3/01/2021 Stempels maken 12 

 

Workshop Toneel spelen – Een magische wereld (leeftijdsgroep Theaterfun)  

Op 10 maart werd een infodag georganiseerd voor ouders en kinderen. Op 17 maart volgde een rondleiding in 

Maison Florida, de plaats waar het zou gebeuren.. Noodgedwongen (corona) werd de workshop verplaatst naar 

de grote vakantie. In 6 workshop maakten 10 kinderen kennis met de kunst van het theater spelen. De kinderen 

deden alles zelf : van het maken van het verhaal tot het decor en de belichting. In de inspirerende gebouwen 

van Maison Florida konden de kinderen hun fantasie alle 

ruimte geven. Resultaat: in het eigen geschreven 

toneelstukje deden heksen en ridders kun zwaarden 

knetteren, werd een giftige toverdrank gemaakt én 
gedronken, met alle gevolgen van dien. Ongeveer 40 

toeschouwers (ouders, familie en vrijwilligers) waren 

aanwezig op de première.  Tijdens het toonmoment op 14 

november in het Huis van de Mens kregen de acteurtjes nog 

eens een staande ovatie voor hun stuk.  

 

 

 

10/03/2021 Infonamiddag in Domohuis 14 

17/03/2021 Rondleiding in Maisom Florida 12 

7/07/2021 Verhaal verzinnen – personages  10 

8/07/2021 Decor uitwerken – eerste oefeningen 7 

9/07/2021l Kledij en aankleding – verbeelden 10 

14/07/2021 Theater spelen verder ontwikkelen 9 

15/07/2021 Theater spelen inoefenen 8 

16/07/2021 Theater spelen – toonmoment  40 
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Workshop Lithografie met Moris  

Moris begeleidde  een vaste groep van 12 kinderen tijdens een grafische workshop van drie opeenvolgende 

dagen in het Domohuis (4, 5 en 6 november).  

 

 
Super workshop grafische talenten verkennen en prikkelen. Dank je Morris en Marie !!!  

 

7. Het Domohuis en de tuin bewijzen hun nut in coronatijden 
 

COVID 19 maakt het echter noodzakelijk om ingrepen aan onze infrastructuur door te voeren. In 2022 zullen 

onze ramen vervangen door ramen met verluchtingsrooster die we ook zonder gevaar kunnen openen. In 
2020 maakten we onze tuin al wat avontuurlijker en kindvriendelijker.   

Gedurende het hele jaar wordt het Domohuis en de tuin, na afspraak, ter beschikking gesteld van ouders die 

hun kinderen weinig speelruimte kunnen bieden. We houden hier echter geen registratie van bij.  

 

Op de vakantiedagen dat er geen specifieke thema-activiteiten geprogrammeerd zijn, kunnen kinderen in het 
Domohuis komen spelen terwijl vrijwilligers zorgen voor toezicht. De kinderen kunnen gebruik maken van de 

tuin en van het aanwezige spelmateriaal. De kinderen spelen met elkaar op basis van hun eigen fantasie. Hier 
wordt gretig gebruik van gemaakt omwille van de kleine behuizing van de gezinnen. In niet-coronatijden 

vragen we aan minstens 1 van de ouders om in het Domohuis te blijven zodat we plezante kind-ouder 

interacties kunnen uitlokken en ook verbinding creëren tussen de ouders. Dat kon dit jaar niet omwille van 

besmettingsgevaar. Ook op deze dagen wordt drank en een hapje voorzien.  

 

15/04/2021 Buitenspeeldag 10 

26/07/2021 Vrij spel + taalspelen 8 

28/07/2021 Vrij spel en babbelspel 11 

29/07/2021 Vrij spel + zoekplaten  12 

3/08/2021 Vrij spel + bingo 7 

4/08/2021 Vrij spel + bingo  12 

6/08/2021 Vrij spel + waterpret 15 

17/08/2021 Vrij spel + springkasteel 12 

18/08/2021 Vrij spel + springkasteel 19 

19/08/2021 Vrij spel + springkasteel   13 

26/08/2021 Vrij spel en springkasteel 13 
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Hoe heerlijk in het tuintje van Domo! 

 

 
 

 

8. Betrekken van ouders en ontmoetingsmomenten 
 

We organiseren in het Domohuis ook creatieve activiteiten voor ouders en vrijwilligers. Het is een manier 

om mensen uit hun isolement te halen. Zo ontstaan er nieuwe vriendschappen en kunnen ouders lotgenoten 
ontmoeten. Ouders kunnen hun baby’s meebrengen. Domo zorgt dan voor opvang. Deze activiteiten geven 

ons ook de mogelijkheid om met ouders te spreken over de Domowerking en of die nog beter kan 

georganiseerd worden. Voor ons zijn deze activiteiten een kanaal van participatief werken.  

Ook deze activiteiten werden mogelijk door de financiële steun van Hart voor Limburg.  

 

 
Workshop met mama’s door Marie De Lorenzo thema “Zonnebloem zalfjes “ maken.  

Remedie tegen heel veel kwaaltjes van schuurborstelhuid tot pijnlijke gewrichten 

 

Workshop Poppenkast spelen voor ouders en vrijwilligers 

We vroegen aan Charlotte Alles of ze voor onze vrijwilligers en ouders een workshop poppenkastspelen wilde 

geven. Ze deed dat met plezier op 22 mei en op 26 juni. Corona heeft veel mensen tegengehouden om in te 

schrijven. Op 28 juni hebben we het geleerde aan alle vrijwilligers getoond tijdens een feestelijke 

vrijwilligerssamenkomst.  

 

Workshop poppen maken voor ouders en vrijwilligers 

Er waren dit jaar 5 workshops voor mama's en vrijwilligers in 

samenwerking met Basiseducatie (Ligo). Dit soort activiteiten 
creëren extra spreekkansen voor alle deelnemers. Een vrijwilliger (met kleine vergoeding) zorgde voor de 

opvang van de kleintjes in het Domohuis. Onze aanvankelijke idee om tot een soort ‘interculturele Jan 

Klaasen poppen’ te komen is niet gerealiseerd. De poppen die werden gemaakt zijn divers maar tegelijk heel 

universeel. Ze drukken universele gevoelens uit. Het werden heel gezellige bijeenkomsten. Uit de gesprekken 

groeide het idee om een workshop’ zalfjes maken’ te organiseren.  
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20/05/2021 Workshop poppen maken - soorten poppen, 

gevoelens en gezichtsuitdrukkingen 

15 volwassenen + 2 kind 

27/05/2021 Workshop poppen maken – papier-maché koppen 

maken  

16 volwassen +3 kind 

3/07/2021 Workshop poppen maken - papier-maché koppen 

maken en verven 

16 volwassen +2 kind 

11/07/2021 Workshop poppen maken -  verven en aankleden 
poppen 

16 volwassenen + 4 kind 

17/07/2021 Workshop poppen maken - aankleden poppen en 

verhalen verzinnen 

14 volwassenen + 2 kind 

19/08/2021 Workshop Goudsbloemzalf en kindervicks  16 volwassen +3 kind 

 

 

 

Workshops “Zelf handpoppen maken “  

 

 

Familie-activiteiten en uitstappen 

We namen met een groep van 30 volwassenen en kinderen deel aan het Zonnebloemfestival in Hasselt en 

konden o.a. een prachtige voorstelling bijwonen van Charlotte Alles. Er was ook een voorstelling die in een 

klein ‘reuzenrad’ doorging.  

 

“Een tijdje geleden zijn we met Domo naar het krokusfestival geweest. Ik wist er helemaal niets van, 
maar Domo had ons gevraagd. Dus ik ben naar daar gegaan en dat was de eerste keer voor mij en mijn 

kinderen dat we in een reuzenrad waren. En die waren daar nog dagen over aan het praten van hoe 
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leuk het was. Zelfs op school verteld. Dat was echt heel bijzonder. Als Domo dat niet had voorgesteld 

dan zou ik dat nooit te weten gekomen zijn.Dus dat is wel fijn dat je soms andere dingen kan 

meemaken. Dat is echt leuk, vooral door de kindjes.” (Mama) 
 

We legden een bus in vanuit het Domohuis naar het theaterfestival in Pelt. Er waren 50 mensen 

ingeschreven. De dag ervoor ontvingen we het bericht dat de deelnemers een covid-safe ticket moesten 
voorleggen. Uiteindelijk namen 45 ouders en kinderen deel.   

 

Even belangrijk waren de eigen toonmomenten waarop de Domo 

kinderen konden tonen wat ze in elkaar gestoken hadden. Op 16 juli 

was er een ‘première’ van Een magische wereld in Maison Florida 

voor ouders en vrijwilligers. 

Op14 november organiseerden we in het Huis van de Mens een 
toonmoment voor externen waarop we een 100 tal mensen mochten 

verwelkomen die konden kennismaken met de poppenkastpoppen 

gemaakt door de ouders en het grafisch werk van de kinderen, hun 

kamishibai verhalen en het toneel dat ze in elkaar staken. Het applaus 

was hartverwarmend voor de kinderen en een opsteker voor hun 

zelfvertrouwen.  

 

 

 

 

16/07/2021 Toonmoment Een magische wereld Villa Florida 40 

29/08/2021 Zomerfeest in Ter Hilst met brunch Wijk Ter Hilst 45 

29/08/2021 Zonnebloem festival CC Hasselt  In de Stad 30 

30/10/2021 Groepsuitstap Theater op de markt  Dommelhof Pelt  40 

14/11/2021 Toonmoment Kamishibai en toneel  Huis van de Mens 100 

 

 

9. Meer aandacht voor de eerste 1000 dagen 
 

De eerste 1000 dagen van een kind hebben een enorme impact op zijn verdere leven. Daarom breiden we 
ons aanbod uit en leggen we een extra focus op het ondersteunen van zwangere mama’s. Binnen onze Domo 

gezinnen zijn er heel wat mama’s die voor een tweede, derde, vierde keer zwanger worden. In 2021 waren er 

8 zwangere mama’s. Dat zijn gezinnen waar zelden een ‘buddy bij de wieg’ wordt ingezet omdat die vrouwen 
al kinderen hebben. Maar zeker ook voor deze vrouwen is het belangrijk dat ze de nodige rust kunnen vinden. 

We motiveren onze vrijwilligers om in die fase extra aandacht te geven aan de mama, want zelfzorg is in deze 

gezinnen niet evident en geven hen daarvoor ook een aantal tools mee.  Onze vrijwilligers kunnen hiervoor 
een extra online vorming volgen van Home-Start Vlaanderen.  

 

10. Meer aandacht voor het begeleiden van stagiairs verhoogt de slagkracht van 

Domo Hasselt vzw 
 

Omdat het tijdens corona zo moeilijk was om nieuwe vrijwilligers te vinden (er was heel veel aanbod aan 
vrijwilligerswerk) en wij vragen ook een langdurig engagement. Daarom hebben we extra stagiairs (ortho – 

agogiek – gezinswetenschappen ….) toegelaten. Zo konden we toch voor enkele dringende gezinssituaties 



34 
 

ondersteuning realiseren. Alhoewel  we aanvankelijk nogal sceptisch waren, zijn we ondertussen heel blij dat 

we deze beslissing hebben genomen. Dank zij de (tijdelijke) uitbreiding van ons personeelsbestand kunnen 

we onze stagiairs ook beter en met veel enthousiasme begeleiden en dat loont. Zowel voor de gezinnen, voor 
de studenten die de ervaring van hun leven opdoen en voor ons als organisatie omdat we veel meer en beter 

voorbereide activiteiten kunnen organiseren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dank je pittige stagiaires voor jullie inzet en beleving!  
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4. Wat hebben we dit jaar geleerd 
 

Signalen 2021 
 

Domo Hasselt vzw staat via de vrijwilligers dicht bij de kwetsbare gezinnen. We vinden het ook onze opdracht 
om organisaties, lokale besturen , Vlaamse en Belgische mensen met politieke verantwoordelijkheid op de 

hoogte te brengen van de moeilijkheden waarmee kwetsbare gezinnen te kampen krijgen. We willen graag 

geloven dat niemand die moeilijkheden bewust creëert of in stand wil houden. Dus verwachten we dat 
beleidsmensen op de diverse niveaus deze signalen ter harte nemen en er oplossingen voor organiseren.  We 

nemen een signaal pas op in deze lijst als we het bij meerdere gezinnen vaststellen.  

 

Huisvestingsproblemen groeien sneller dan het coronavirus 

Het aanbod aan betaalbare woningen is haast onbestaand en verhuurders zijn terughoudend. Door de 
extreme stijging van de energiekosten zijn vele gezinnen in paniek. Het aantal gezinnen dat zoekt naar een 

kwalitatieve huurwoning neemt elke dag toe. De sociale verhuurmaatschappijen zijn overvraagd er zijn ellen 

lange wachtlijsten, de rangorde is irreëel (tot 12 jaar wachten! ). Asielzoekers die erkend zijn, worden 

verplicht binnen de 3 maanden het LOI te verlaten. Deze gezinnen met kinderen moeten dus op de privé 

huurmarkt een betaalbare woning vinden. We worden regelmatig geconfronteerd met gezinnen (met 
kinderen!) die in een ongezonde, vochtige woning zitten. Wie garandeert de internationaal erkende 

kinderrechten? De vrijwilligers zoeken, samen met de gezinnen,  eindeloos naar betere woonoplossingen 

maar de slaagkansen zijn miniem.  

 

Het is een opdracht van het beleid om ervoor te zorgen dat sociale grondrechten toegankelijk zijn 

Het OCMW kan nagaan of gezinnen al hun rechten daadwerkelijk opnemen, kan helpen bij de zoektocht naar 

de voordeligste energiecontracten, kan ondersteunen als onbetaalde facturen zich opstapelen….Allemaal 

belangrijke zaken die een vrijwilliger niet kan regelen.  Deze basisbehoeften dienen minimaal vervuld te zijn 

alvorens het welzijn in het gezin kan groeien en versterken! Het aantal gezinnen met een dossier bij het 

OCMW is in 2021 gestegen tot 75%. 

 

Corona maakt het overleven moeilijker. 

Vaccinatie – attesten en certificaten – corona proof communiceren – hulp bij voedselbedeling – isolatie 

tegengaan – sociale contacten helpen organiseren - … Heel wat bijkomende items hebben de 
ondersteuningsvragen van de gezinnen uitgebreid. De hulpbronnen waarop zij beroep kunnen doen om hun 

situatie te verbeteren, drogen uit! De situatie van gezinnen aan de onderkant, is echt niet te vergelijken met 

de kommer en kwel als gevolg van corona in een modaal gezin. Beperkte huisvesting, schrik door onjuiste 
informatie, door beperkt openbaar vervoer een nog nijpender gebrek aan mobiliteit, gesloten voorzieningen, 

gebrek aan beweging, weinig mogelijkheden voor de kinderen om te spelen, geen digitale apparatuur en 

verbindingen, onrust , stress …  

 

De digitale snelweg is niet voor iedereen berijdbaar 

De toegankelijkheid van dienst-en hulpverlening is er sterk op achteruitgegaan. Wie digitaal niet vaardig is, 

krijgt nog erg moeilijk een afspraak te pakken. Onze vrijwilligers kunnen die kloof niet overbrugd krijgen.  

Het blijft moeilijk zowel om de vrijwilligers als de gezinnen de nodige vaardigheden bij te brengen om 

aansluiting te vinden bij de gedigitaliseerde wereld. We kunnen en willen de opdracht van de vrijwilliger in 



36 
 

het gezin niet herleiden tot ‘hen op de digitale snelweg zetten’. Die digitalisering vraagt immers veel meer 

dan het technische klikken: het gaat om een hele nieuwe manier van informatievergaring en verwerking, een 

nieuwe manier van communiceren. Het gaat ook om nieuwe bedreigingen (fishing, stress, spelletjes-
verslaving, identiteitsdiefstal, oplichting …) Er is zoveel nodig waarin onze vrijwilligers niet onderlegd zijn: 

naast de apparatuur (de laptop – maar ook de internetaansluiting, een modem,…), de diverse programma’s 

die moeten worden geïnstalleerd, de beveiligingssoftware, de media-wijsheid, de gevaren van internet (je 
bent altijd maar 1 muisklik verwijderd van een aankoop…)…. Je wordt maar bedreven in het digitale gebruik 

als je er dagelijks mee bezig bent. Voor mensen die tijdens hun werk niet in aanraking komen met het 

digitale, blijft dit een vreemde wereld.  

De overheid en de hulp-en dienstverleningssector (ook kind en gezin, huizen van het kind..) zal initiateven 

moeten blijven nemen om te communiceren met gezinnen die digitaal niet mee zijn.  

 

Taalkansen scheppen is dialoog tussen ouders en kind stimuleren, in welke taal dan ook 

Taalkansen scheppen was afgelopen jaar een bijzonder aandachtspunt in de werking en zal dat ook in de 

toekomst blijven. Tijdens onze vrijetijdsactiviteiten proberen we kinderen meer tools te geven om zich uit te 

drukken, een mening te vormen en die ook uit te spreken in het Nederlands. Al spelend Nederlands oefenen, 
werd in dit coronajaar super belangrijk omdat kinderen regelmatig langere periodes niet naar school konden 

gaan. Want ouders en kinderen zijn vragende partij. Voor Domo Hasselt staat dialoog voorop. Elke vorm van 
communicatie die een boodschap overbrengt die verstaanbaar is, wordt aangemoedigd. Als ouders met hun 

kinderen in een andere taal spreken dan staan onze vrijwilligers daarachter. We stimuleren de dialoog tussen 

ouders en kind (en omgekeerd)!  

We begrijpen niet dat beleids-en onderwijsmensen hun verantwoordelijkheid om kinderen Nederlands te 

leren van zich afschuiven door met de vinger naar de (vaak gebrekkig Nederlands sprekende) ouders te 
wijzen. Dient onderwijs niet juist om iets te leren dat men nog niet kent?  

 

Gebrekkige mobiliteit van gezinnen 

De laatste jaren ervaren we de impact van de  groeiende drempel “Bereikbaarheid”!  

Zeker tijdens de perioden van corona-beperkingen (met beperkt openbaar vervoer), maar ook erna. Hoe 
hieraan verhelpen? 
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Suggesties voor beleidsmensen 
 

Misschien klinkt het wat pedant om vanuit zo’n kleine vzw als Domo Hasselt ongevraagd 

beleidsaanbevelingen te formuleren.  Als vrijwilligersorganisatie voelen we het echter als onze 
verantwoordelijkheid om op basis van onze ervaringen toch wat suggesties te geven.  

  

Laat kwetsbare gezinnen niet in de steek  

In de coronaperiode is de meeste dienstverlening omwille van corona gesloten is of kreeg torenhoge 

drempels (alleen online, eerst afspraak maken, geen persoonlijk contact mogelijk…) . Het zo in de steek laten 
van deze kwetsbare doelgroep, zou toch moeten voorkomen worden in de toekomst!   

In veel voorzieningen is met ook na de coronacrisis blijven werken met enkel digitale  afspraken of maken het 

heel moeilijk om op een andere manier contact te zoeken. Voor mensen die digitaal niet mee zijn , betekent 

dat in praktijk verstoken zijn van dienstverlening!  Alle voorzieningen zouden steeds een regeling moeten 

hebben zodat mensen die digitaal niet mee zijn, er toch terecht kunnen.  

 

Bekijk outreachend werken niet als een middel maar als waardevol op zich  

Outreachend werken is in de eerste plaats in contact komen en in contact blijven met mensen die het moeilijk 

hebben en proberen er voor hen te zijn. Presentie (er zijn voor een ander) heeft op zich waarde en heeft een 

positief effect op het stressniveau van mensen.   

Uitgesloten zijn  roept gevoelens van schaamte op. Schaamte is niet goed genoeg zijn in de ogen van de 

ander. Outrachend werken , de relatie die je aangaat, het naar mensen toe stappen en blijven stappen, ze 
niet veroordelen … is de boodschap geven ‘ voor mij ben je goed genoeg; voor mij ben je een mens 

evenwaardig. Andere doelstellingen (bv. activering, …) koppelen aan outreachend werken is contraproductief 

want het betekent telkens weer de boodschap geven 'je bent niet goed genoeg, je moet veranderen... 

Laat ‘verbinden’ dus het doel van outreachend werken zijn. Van dat herwonnen vertrouwen van mensen in 

zichzelf, wordt meer mogelijk. De kracht en de waarde van outreachend werken ligt in het terug relatie 
aangaan, vertrouwen wekken, mensen perspectief geven, mensen laten geloven dat ze zelf impact kunnen 

hebben op hun situatie. Het gaat om autonomie verhogen (mensen de tools geven om zich te ontwikkelen tot 

diegene die ze willen zijn ). ..  dat is iets anders dan hen in het rijtje te laten lopen of voor hen in te vullen hoe 

een waardevol leven er uit ziet.  

 

Uitsluiting moet je structureel aanpakken 

Natuurlijk proberen we toe te leiden naar bestaande aanbod aan hulp- en dienstverlening (dokter, specialist, 

voedselbank, rap op stap, cultureel centrum…) maar dat aanbod is er vaak ook niet of te weinig (bv. 

fatsoenlijke huisvesting, openbaar vervoer,…)  of  sluit niet altijd aan op wat mensen nodig hebben  (CAW 

aanbod, OCMW).  De vraag van mensen aan de onderkant, wordt onder druk van organisatiebehoeftes, vrij 

snel vertaald in iets anders.  Het aanbod aan hulp of dienstverlening is vaak aan zoveel regels gebonden, dat 

het een te hoge emotionele kostprijs heeft (gevoel verlies van eigenwaarde, verlies greep op de situatie..). 

Armoede en sociale uitsluiting kan je niet alleen bestrijden door aan mensen te sleutelen, ook onze 
organisaties zullen anders moeten gaan werken.  

Een goed voorbeeld van hoe moeilijk het is om mensen te laten genieten van bestaande dienstverlening is de 

Kansenpas (Uitpas). Domo Hasselt heeft heel wat energie gestoken in het bekend maken van de Uitpas (eerst 

voor onze vrijwilligers dan de vrijwilligers aan de gezinnen).  Gezinnen die bij de dienst toerisme de uitpas 

gingen halen, kregen een gewone pas (dus zonder de korting voor mensen in armoede).  De toeristische 

dienst vroeg niet spontaan of mensen een voorkeurstarief hadden bij de ziekenkas en de gezinnen toonden 

niet spontaan hun mutualiteitsvignet. Uiteindelijk hebben we dat kunnen recht trekken… maar het is wel een 
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duidelijk voorbeeld van hoe weinig impact we vanuit Domo hebben op de concrete werking van diensten. 

Dus het doet onze werking geen recht aan als de waarde van ons project wordt afgemeten op basis van het 

aantal doorverwijzingen naar diensten of verenigingen die we hebben kunnen realiseren. 

 

Zorg voor voldoende financiering van preventieve mobiele gezinsondersteuning 

De huidige Domo-werking blijft overeind door het intekenen op projecten en het ontvangen van giften. We 

willen echter meer: we willen meer vrijwilligers en we willen meer gezinnen ondersteunen. Daarom vragen we 

een rechtvaardige basissubsidiëring voor initiatieven gericht op preventieve mobiele gezinsondersteuning 

zodat er een minimaal professioneel ondersteuningskader kan worden uitgebouwd.  Juist omdat we geloven 

in de waarde van dit soort vrijwilligerswerken in de meerwaarde van preventief werken. Structurele verdieping 

en verbreding van de werking is niet mogelijk als een organisatie alleen kan terugvallen op projectfinanciering.   

 

Met gemengde gevoelens kijken we aan tegen de stroom subsidiemiddelen die omwille van corona in het 

leven werd geroepen. Het gaat immers om ‘tijdelijke’ middelen die niet recurent zijn. Middelen dus die 

vandaag kunnen worden gebruikt maar waar we morgen niet meer op kunnen rekenen, hoe goed we ook ons 

best doen of hoeveel resultaten we er ook mee halen.   Bij Domo Hasselt denken we liever op lange termijn. 

Want armoede zal niet verdwenen zijn als de corona-risico’s zijn teruggedrongen. We zijn blij met de 

middelen die we ontvingen in het kader van outreachend werken naar kwetsbare gezinnen. Ze lieten ons toe 
te bewijzen dat een domo-werking in Haspengouw meer dan levensvatbaar is. Mogen we toch een kritische 

kanttekening plaatsen  bij het feit dat de Vlaamse overheid geen middelen voorziet (en ook geen signalen 

uitzendt naar lokale besturen) om succesvolle werkingen verder uit te bouwen.   Al die energie, al dat geld, al 
die goeie intenties, al die prachtige resultaten… . De nieuwe Domo-afdeling in Haspengouw is zelfs erkend 

door het agentschap Opgroeien. Maar zonder subsidiebelofte! Wij kijken uit naar uitbreiding van onze 
financiële mogelijkheden om de afdeling verder te kunnen ontwikkelen.   

 

 

 

 

 

 
Toonmomenten kunnen ook netwerken versterken  
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5. Dank je voor alle steun die Domo Hasselt in 

2021 mocht ontvangen 
 

Domo Hasselt is ervan overtuigd dat, naast structurele maatregelen die op beleidsniveau moeten gerealiseerd 
worden, een lokale verankering nodig is om sociale uitsluiting te bestrijden. Want alleen mensen uit hun nabije 
omgeving kunnen mensen die zich uitgesloten voelen het gevoel geven dat ze er echt wel bij horen.  
Domo Hasselt is dan ook bijzonder blij dat ze kan rekenen op al die individuen die zich willen inzetten als 
vrijwilliger of Domo Hasselt op een andere manier willen steunen. Zo spinnen we een net van onderlinge 
solidariteit. We kunnen op veel sympathie rekenen. Dat brengt leven in de brouwerij en zorgt ook regelmatig 
voor verrassingen.  Hieronder een (onvolledig) overzicht van wat er zoal op een jaar via het Domohuis zijn weg 
vindt naar de gezinnen.  
 

- Het hele jaar door kunnen we beroep doen op de speelgoedbank van Inner-Wheel.  

- De dames van Peluches haken en breien er op los: van mutsen en sjaals tot handtassen en laptoptassen. Hun fantasie en ijver 
is niet te stoppen.  

- De Hasseltse Toeristische Gidsen kozen Domo Hasselt vzw als hun Goede Doel in de Warmste Week en gidsten gratis tientallen 
groepjes toeristen door de stad met haar vele bezienswaardigheden. 

- Pikon Benelux NV schonk ons een cheque en werkte voor ons een handig registratieprogramma uit.  

- Uitgeverij Clavis en De Standaard schonken boeken. 

- Bij de Colruyt in Hasselt mogen we af en toe een pallet met goederen voor onze gezinnen ophalen.  

- Huis van de Mens nodigde ons uit om deel te nemen aan hun ‘ongemakkelijke ontmoetingen’.  

- De Rotaract jongerenafdeling Hasselt schonk Sint en Piet cadeautjes en zorgde voor een Sinterklaas die kon whatsappen 

- Via een projectsubsidie van Commanderij Alden Biesen kunnen we  materiaal aankopen en extra talige activiteiten 
organiseren.  

- We ontvingen speelgoedcheques van Dreamland (Actie “Ieder kind verdient een magische Sint”) . 

- De leerlingen organisatie & logistiek (verkoop) van I-mas Stevoort verkochten Halloween snoepjes en schonken de opbrengst 
aan Domo Hasselt vzw. 

 
 

En ook particulieren brengen van alles binnen. Zo ontvingen we knutselmateriaal, een autostoeltje, complete 
baby-uitzet, leesboekjes, teddyberen, fietsen, schommelstoel, tafelvoetbal en speelgoed voor alle leeftijden.  
  

 
We ontvangen ook regelmatig giften zowel van individuen als van organisaties.  
 
Mensen kunnen Domo Hasselt rechtstreeks ondersteunen door te storten op het rekeningnummer van Domo 
Hasselt vzw  BE54 0016 8642 2697.  Giften op onze Domo Hasselt rekening geven echter geen recht op 
belastingvermindering. Daarom heeft Domo Hasselt ook een projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting 
geopend. Wie via die weg stort krijgt wel het belastingvoordeel. De juiste gegevens zijn te vinden op onze 
website.  
 
 We dromen nu van een grote auto waarmee we meerdere kinderen of gezinnen tegelijk kunnen vervoeren.  
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6. Toekomstplannen Domo Hasselt vzw – Home-

Start  

 
 

We hebben in het afgelopen decennium mooie resultaten kunnen voorleggen. We willen echter meer: we 

willen meer vrijwilligers, we willen meer gezinnen ondersteunen en we willen graag onze Domo-werking in 

Haspengouw continueren. Daarom hebben we meer recurente middelen nodig zodat we de tewerkstelling van 

de coach kunnen uitbreiden. Juist omdat we geloven in de waarde van dit soort vrijwilligerswerk! 

Met gemengde gevoelens kijken we aan tegen de stroom subsidiemiddelen die omwille van corona in het leven 

werd geroepen. Middelen die vandaag kunnen worden gebruikt maar waar we morgen niet meer op kunnen 

rekenen, hoe goed we ook ons best doen of hoeveel resultaten we er ook mee halen.  

 
Bij Domo Hasselt denken we liever op lange termijn en daarvoor hebben we een stevige basis nodig. Onze 

aansluiting bij Domo Home Start kadert in dat verlangen.  We blijven elke opportuniteit grijpen om onze 

professionele omkadering iets comfortabeler te maken om zowel kwalitatief en als kwantitatief nog betere 

cijfers te kunnen voorleggen.  

 

We nemen een rol op in de vierde pijler (2020-2022) 
 

Groep Intro sloot een overeenkomst af met de stad Hasselt voor de ‘Integrale begeleiding van vluchtelingen’ in 
Hasselt. Domo Hasselt is actieve partner in dit project voor het ondersteunen van vluchtelingengezinnen met 
kinderen jonger dan 12 jaar. Het project loopt in 2020 -2021 -2022 - 2023.  
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Eensgezind- Uitrol Een Gezin Een Plan in ELZ Herkenrode-Haspengouw 
 

Domo Hasselt vzw  is opgenomen als partner binnen Eensgezind met een duidelijk afgelijnde opdracht wat 
betreft het ondersteunen van gezinnen. Het moet gaan om gezinnen die binnen de doelgroep van Domo 
vallen in de sfeer van het preventieve. Op deze manier krijgt het vrijwilligerswerk als burgerinitiatief een 
plaats binnen de ontwikkeling van 1sGezind. 
Domo-Hasselt vzw detacheert een ½ time gezinscoach naar het team van 1sGezind (en ontvangt daarvoor de 
nodige middelen).  Deze tewerkstelling is gestart in november 2021.  

 

Netwerk vrije tijd Hasselt – Kerngroep Armoede  - Project “Kom we gaan spelen”  
                                   

Samen met Sint Vincentius, vzw De Brug en Het Regenbooghuis beloofde we aan de stad om extra in te 

zetten op vrijetijdsparticipatie. Samen met deze drie organisaties zal Domo Hasselt mee de drempel in kaart 

brengen. We zullen ook voorstellen uitwerken van acties die kunnen genomen worden om deze drempels 

weg te werken. 

 

In de buurten aanwezig zijn 
 

In de buurten aanwezig zijn, biedt vindplaatsen voor zowel nieuwe gezinnen als nieuwe vrijwilligers. De Domo 

coach is regelmatig te vinden in Ter Hilst en de Baneuxwijk in Hasselt. Door onze nauwe band met de Koala 

werking in Ter Hilst kunnen we haast drempelloos naar elkaar doorverwijzen.  In de dorpen en gemeenten 

van Haspengouw vonden we opportuniteiten om samen met andere bestaande groeperingen “aanbod voor 

kinderen en hun ouders” uit te werken (zie Fonds Vergnes).  

 

 

Fonds Vergnes: Samen sterk ouderschap in Nieuw Sint Truiden 
 

Samen Sterk in Ouderschap bouwt voort op de Koala-werking die reeds loopt in Sint-Truiden sinds 2018. Het 

project wordt getrokken door De Hummeltjes VZW. Domo Hasselt vzw, afdeling Haspengouw , De Egeltjes 

vzw, Onder Ons, Opvoedingswinkel Haspengouw en Huis van het Kind zijn partners in het project. De 

opdracht van Domo Haspengouw is een bijkomend speel- en ontmoetingsmoment organiseren voor mama’s 

en de baby’s en peuters in de wijk Nieuw Sint-Truiden.  Daarnaast zal Domo met haar vrijwilligers de bereikte 

gezinnen, waar nodig, verder ondersteunen en gezinnen toeleiden naar dit nieuwe initiatief. We kunnen 

gebruik maken van lokalen van Basisschool Het Momentum in de wijk.  

 

Het voordeel van een eigen stek 
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Domohuis & tuin bewijzen hun nut in coronatijden ook tijdens dit tweede covid-jaar - de sterkte van een 

eigen “huis” goed bereikbaar en zichtbaar voor onze gezinnen. Een warm huis met mogelijkheden voor 

ontvangst en spel! Mét toepasbaarheid van de bubbel-grootte. Een aanrader! Zeker voor de vele gezinnen 
met te krappe huisvesting en geen buiten ruimte.  In 2022 gaan we nieuwe ramen met verluchtingsroosters 

en een nieuwe voordeur plaatsen. Zo zijn we beter gewapend om bij de volgende pandemie toch veiliger 

activiteiten te kunnen blijven organiseren.   

 

We zijn kandidaat digi-punt 

 
Dankzij een oproep van de Koning Boudewijnstichting hebben we 25 nieuwe laptops ontvangen speciaal 

bestemd om alle digitale mogelijkheden te leren gebruiken. We organiseerden oefensessies samen met het 

Leonhuis maar ondervonden dat onze vrijwilligers eveneens digitale achterstaan.  

Het “Online vergaderen” implementeren bij zowel vrijwilligers als gezinnen was een pittige ambitie. Er is 

zeker nog werk aan de winkel.  

Domo Hasselt heeft niet de pretentie om de digitale kloof te dichten. We hopen dat de overheid en de 

voorzieningen waken over de toegankelijkheid  van mensen die digitaal niet vaardig zijn!  

Onze vrijwilligers kunnen wel kinderen “digitaal stimuleren & uitdagen”. We proberen dit te faciliteiten door: 

het uitlenen van laptops, de ouders te ondersteunen bij het intekenen op digitaal ontspanningsaanbod en 

aanvragen (zoals covid-save-ticket, een klein digi-punt in te richten in het Domohuis, kinderen  leren coderen 
via de club CODERDOJO.  

 

Onze tuin omtoveren tot een beweegparadijs 

 
Veel gezinnen met jonge kinderen wonen in te kleine appartementen / gezinswoningen. Bijna altijd ontbreekt 

er een fijne tuin om ongestoord in te spelen en de motorische ontwikkeling van de jonge kinderen te 

bevorderen. We zien veel kindjes die een motorische achterstand hebben: niet kunnen fietsen, geen 

evenwicht kunnen vinden en houden op step en loopfiets. Bang zijn om in het klimhuisje te klimmen, langs de 

touwen weer af te dalen, de klimmuur te verkennen ….  

De Domo-tuin inspireert ouders om de onschatbare waarde van een plekje groen in te zien. Voetballen en 

trampolie springen zijn de toppers!!!!  

De zandbak is ook nooit leeg! Wat potjes en schupjes en een kommetje water en olé, het zandkastelen 

bouwen is weer aan de gang ….  

We willen onze Domo-tuin nog meer uitbouwen tot een beweegparadijs met uitdagingen voor alle 

leeftijdsgroepen. : Een paar kine-studenten gaan ons hierbij helpen. Middelen krijgen we van het Nike 

Sportfonds.  

 

Hart voor Limburg – Positieve ouderbetrokkenheid is ons Jaarthema voor 2022 

 

De zorg voor kinderen is een heerlijke maar tegelijk ook slopende opdracht. Dat ouders daarbij steun nodig 

hebben, mag geen taboe meer zijn! We gaan samen met de ouders op zoek naar  wat zij als steunend 

ervaren, bij wie in hun omgeving ze steun kunnen vinden en op welke voorzieningen ze een beroep kunnen 

doen. We spannen ons dit jaar extra in om onze werking, onze activiteiten, de ouder-kind momenten en 

uitstappen ook aantrekkelijk te maken voor vaders. 
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Onze allebeste wensen voor 2022 

 

Altijd welkom !  

Contactgegevens  

www.domohasselt.be 

info@domohasselt.be  0475/31 04 49   Agnes Vanstraelen 

anja@domohasselt.be  0490/57 54 99  Anja Van Put 

ellen@domohaspengouw.be 0472/50 89 17  Ellen Raskin 

milena@domohaspengouw.be 0472/92 69 21  Milena Epis  

http://www.domohasselt.be/
mailto:info@domohasselt.be
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