
Outreachend werker 

Sociaal Huis, OCMW Sint-Truiden 

Clement Cartuyvelsstraat 12 

3800 Sint-Truiden 

Tel. 011 69 70 30 

meldpuntkinderarmoede@ocmw-st-truiden.be 

Kinderarmoedeproject 
outreachend werken 

Via de babykaart kunnen ouders gratis  

start- en opvolgvoeding alsook de eerste 

noodzakelijke verzorgingsproducten  

afhalen bij een apotheker, gevestigd in  

Sint-Truiden. 

De babykaart kan gebruikt worden voor 

baby’s tot en met 12 maanden oud. 

Vraag de babykaart aan via het formulier 

op onze website 

http://www.sociaalhuissinttruiden.be/
Digitaal_loket/Formulieren/
Meldpunt_kinderarmoede

Ouders kunnen de babykaart ook zelf  

aanvragen bij de outreachend werker 

van het Sociaal Huis. 
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Outreachend werken is een aanvulling op het 
reeds bestaande aanbod van ondersteuning 
voor gezinnen in kansarmoede.  
Het is een gangmaker om te komen tot een 
integraal ondersteunend gezinsbeleid en dit in 
het kader van het stimuleren van de  
zelfredzaamheid. 

 Maatschappelijk kwetsbare gezinnen met
kinderen vanaf de prille
zwangerschap

 Gezinnen die zelf de weg naar
hulpverlening niet vinden

 Gezinnen die in een isolement dreigen te
geraken, bijvoorbeeld
 door budgettaire redenen
 omdat ze de Nederlandse taal niet

machtig zijn 
 ... 

Kinderarmoedeproject - Outreachend werken 

 Het ondersteunen en versterken van het
gezin over de verschillende levensdomeinen
heen

 Het wegwerken van drempels naar allerlei
gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, zoals
kinderopvang, vervoer, …

 Het toeleiden van kansarme gezinnen naar
de   reguliere hulpverlening

 Kansarmoede bij kinderen tegengaan door
de draagkracht van het gezin te versterken

 Het herstellen en verruimen van het
sociaal netwerk van het gezin

 De samenwerking tussen de diverse partners
op het vlak van kinderarmoede versterken
om zo te komen tot een  integraal
gezinsbeleid

Ben je een medewerker van Kind & Gezin? 

Werk je op de kraamafdeling van een  

ziekenhuis?  

Of sta je in een kleuterschool?  

Wat doe je dan wanneer je een gezin in een 
maatschappelijk kwetsbare situatie detecteert? 

Alle diensten, organisaties of andere  

professionelen die in contact komen met kans-
arme gezinnen met kinderen, die de weg naar 
de hulpverlening niet vinden, kunnen contact 
opnemen met de outreachend werker van het 
Sociaal Huis. 
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Maak je je zorgen rond mogelijke  

kinderarmoede bij gezinnen?  

Dan kun je dit steeds melden via het formulier 

op onze website 

http://www.sociaalhuissinttruiden.be/
Digitaal_loket/Formulieren/
Meldpunt_kinderarmoede


