Uitnodiging platform Warme Buurten
Donderdag 26 maart 2015 in Dakcafé stad Kortrijk
Het platform Warme Buurten brengt streekorganisaties, buurtwerkers en beleidsmakers uit ZuidWest-Vlaanderen samen, die aandacht hebben en mee willen werken aan buurtgerichte
streekinitiatieven. Dit regionaal overleg maakt het mogelijk om goede praktijken van binnen en
buiten de regio te delen en om suggesties te formuleren voor het lokale beleid met als doel om de
woon- en levenskwaliteit voor jong en oud op buurtniveau te versterken. Het platform warme
buurten wordt getrokken door Logo Leieland, met ondersteuning van RESOC-SERR Zuid-WestVlaanderen, en staat in voor de opvolging van het hefboomproject warme buurten binnen het
streekpact.
Tijdens het platform van 26 maart 2015 staat het thema ‘kinderwelzijn versterken’ centraal. Binnen
dit thema wordt het accent gelegd op opvoedingsondersteuning. Professor Bart Soenens (UGent)
brengt een uiteenzetting rond de motiverende rol van de ouders in de opvoeding. Daarna komt
Katleen Devos van de christelijke mutualiteit het project ‘de aanschuiftafel’ voorstellen. We sluiten af
met een praktijkvoorbeeld van OCMW Waregem. Na iedere spreker is er tijd voorzien voor
vraagstelling en discussie.

Programma
13u30 Onthaal en verwelkoming
14u


Inhoudelijk programma:
Vitamines van groei en gezondheid : over de motiverende rol van ouders bij een ‘gezonde’
opvoeding – Bart Soenens , professor Universiteit Gent



De aanschuiftafel : methodiek om jonge ouders te ondersteunen in hun opvoedende taak
zodat de kinderen komen tot een gezonde levensstijl , met nadruk op voeding en beweging –
Kathleen Devos , stafmedewerker gezondheidspromotie CM



Opvoedingsondersteuning , een praktijkvoorbeeld van OCMW Waregem – Debby Deklerck ,
maatschappelijk werker

16u30 Einde van het platform

Praktisch
Het platform Warme Buurten vindt plaats op donderdag 26 maart 2015 om 14u00 in ‘Dakcafé stad
Kortrijk’. Dit lokaal bevindt zich in het gebouw van het stadhuis. Ingang via de Papenstraat waar je de
lift neemt tot op de 4de verdieping. Parkeren kan langsheen de Leie ( Handelskaai of Handboogstraat )
of in de ondergrondse parking van het Schouwburgplein.
Deelname is gratis, maar u dient zich hier verplicht in te schrijven tegen uiterlijk 19 maart 2015.
Aantal plaatsen zijn beperkt , vlug inschrijven is dus de boodschap.
We hopen u te mogen verwelkomen op het inspirerende platform Warme Buurten.
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