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Kinderen
en jongeren

Financiële
tegemoetkomingen

Welkom bij het groeipakket
Wie zijn we en wat bieden we?
Het Groeipakket (vroegere kinderbijslag) bestaat uit gezinsbijlagen en financiële tegemoetkomingen om
gezinnen te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen. In Vlaanderen zijn vijf uitbetalers actief. Je
kiest zelf je uitbetaler: FONS, Infino, KidsLife Vlaanderen, MyFamily en Parentia. De bedragen van het
Groeipakket verschillen niet per uitbetaler, maar elke organisatie heeft wel haar eigen kenmerken en
manier van dienstverlening. Wij helpen ieder kind groeien. Wij zorgen voor een luisterend oor, een warme
dienstverlening en een vlotte uitbetaling van je Groeipakket.

Voor wie?
Kinderen in Vlaanderen hebben recht op een Groeipakket: een pakket van financiële tegemoetkomingen
op maat van elk kind in elk gezin. Want elk kind verdient de kans om zich optimaal te ontplooien.

Voor wat kan je bij ons terecht?
Een greep uit de waaier: adoptiepremie, kinderbijslag, kraamgeld, sociaal pedagogische toelage,
studietoelage (schooltoeslag), … Een compleet overzicht kan je terugvinden op www.groeipakket.be .

Contactgegevens
Wat

Telefoon

E-mailadres/ Website

FONS

078/79 00 07

welkom@fons.be
www.fons.be

Infino

078/15 12 30

vlaanderen@infino.be
www.infino.be

KidsLife Vlaanderen

078/48 23 45

vlaanderen@kidslife.be
www.kidslife.be

MyFamily

03/221 08 11

info@myfamily.be
www.myfamily.be

Parentia

02/549 72 19

vlaanderen@parentia.be
www.parentia.be

Informeer voor meer
voordelen bij jouw
mutualiteit.
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Kinderen
en jongeren

Kinderopvang

Ben je op zoek naar kinderopvang?
Wie zijn we en wat bieden we?
Ben je op zoek naar opvang voor je baby, peuter of naschoolse opvang? Kies een opvang die het beste bij
jouw gezin aansluit. Ook voor je schoolgaand kind zijn er opvangmogelijkheden voor en na de schooluren.
Spelen, lachen, slapen, ontdekken en groeien, ... Alles wat belangrijk is voor jouw kind.

Voor wie?
Voor alle gezinnen met jonge kinderen.

Wat kost het?
De prijs is afhankelijk van dienst tot dienst.

Bij wie kan je terecht?
Lijst

Telefoon

E-mailadres/Website

Familiezorg (oppas ziek kind)

09/269 41 70

oppas@familiezorg.be
www.familiezorg.be

Lokaal Loket Kinderopvang

0474/65 67 23

loketkinderopvang@huisvanhetkindlww.be
www.huisvanhetkindlww.be

Samenferm (onthaalouders)

070/24 60 41

www.samenferm.be

Wist je dat je hiervoor ook terecht kan bij de gemeente Wichelen? Vraag naar de speelpleinwerking tijdens de
zomervakantie via 052/43 24 00 of speelpleinkwispeltje@gmail.com .

Zoek een kinderopvang via
www.kindengezin.be/nl/
zoek-kinderopvang

Versie 05/2022

3

Bij foutieve of ontbrekende gegevens, gelieve contact op te nemen
met 052/43 22 80 of molenkouter@ocmw-wichelen.be

Kinderen
en jongeren

Verenigingen en
vrije tijd

Lach, speel en ontdek!
Wie zijn we en wat bieden we?
Kinderen en jongeren hebben recht op vrije tijd. Hieronder kan je tal van jeugdbewegingen of toneelgroepen terugvinden waar kinderen en jongeren hun energie kwijt kunnen. Neem ook een kijkje op de
website van de jeugdraad: www.jeugdwichelen.be

Voor wie?
De prijs is afhankelijk van dienst tot dienst.

Bij wie kan je terecht?
Lijst

E-mailadres

Website/Facebook
www.chirowichelen.be
@chiroWichelen
www.chiroserskamp.be
@chiro Serskamp

Jeugdbeweging Chiro
Wichelen: Chiro Juventud
Serskamp: Chiro Hadewijch

info@chirowichelen.be
chiro.serskamp@outlook.com

Jeugdbeweging KLJ

info@kljwichelen.be

www.kljwichelen.be
@klj.wichelen.7

Jeugdbeweging KSA

ksawichelen@gmail.com

www.ksawichelen.be
@ksawichelen

Jeugdbeweging Scouts ‘Were Di’
Serskamp

groepsleiding@scoutsserskamp.be

Jeugdclub YOKA

vzwyoka@gmail.com

@jeugdhuisYoka

JOC Antigoon Wichelen

info@jocantigoon.be

@JOC Antigoon

Jeugdtrommelkorps Brandweer Wi- jeugdtrommelkorpswichelen
chelen
@gmail.com

@JeugdTrommelkorpsWichelen

Speelplein Kwispeltje

speelpleinkwispeltje@gmail.com

www.wichelen.be
@speelpleinkwispeltjewichelen

Toneelvereniging De Jongstleerende

werking@deconstleerende.be

www.deconstleerende.be
@constleerende

Toneelvereniging TIDOL Jeugdwerjotiesbestuur@tidol.be
king: De Joties
Wat? (Wichels Atelier voor toneel)
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Ondersteunende
diensten

Heb je nood aan ondersteuning?
Wie zijn we en wat bieden we?
Heb je vragen in verband met opvoeding? Heb je nood aan een gesprek? Of merk je dat jouw kind het
moeilijk heeft en nood heeft aan een babbel? Hiervoor kan je terecht bij onderstaande organisaties.

Voor wie?
Voor alle gezinnen met kinderen.

Bij wie kan je terecht?
Lijst

Telefoon

AWEL

102

E-mailadres/Website
www.awel.be

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
De 3 stromen (Wetteren)

052/21 36 95

info@cgg.dedriestromen.be
www.dedriestromen.be

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

09/369 22 21

info@clbwetteren.be
www.vrijclb.be

Childfocus

116 000

116000@childfocus.org
www.childfocus.be

Gezinsbond
• Schellebelle (M. Halsberghe)
• Serskamp (J.P. Peersman)
• Wichelen (J. Niessen)

/
0468/17 09 05
0473/52 13 62

teamgezinsbondschellebelle
@gmail.com
jp.peersman@telenet.be
joris.niessen@scarlet.be
www.dengezinsbond.be

Huis van het Kind

09/365 73 65

info@huisvanhetkindlww.be
www.huisvanhetkindlww.be

JAC (Jongeren Advies Centrum Wetteren)

0473/83 56 73

jac.adw@cawoostvlaanderen.be
www.caw.be/jac

Kind en gezin

078/15 01 00

www.kindengezin.be

De Opvoedingslijn

078/15 00 10

opvoedingslijn@groeimee.be
www.opvoedingslijn.be

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

09/216 73 30

info@vkgent.be
www.kindermishandeling.be
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Onderwijs

Ben je op zoek naar basisonderwijs dichtbij huis?
Wie zijn we en wat bieden we?
In Wichelen is er een groot aanbod aan kleuter– en lager onderwijs. De groeimogelijkheden zijn hierdoor
mogelijk in de eigen gemeente. Spelen, leren en groeien zijn de kernwoorden. De lagere school volgt op de
kleuterschool, samen vormen ze het basisonderwijs.

Voor wie?
Het kleuteronderwijs is voor kinderen tussen 2,5 en 6 jaar.
Het lager onderwijs is voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.

Wat kost het?
Het basisonderwijs in Vlaanderen is kosteloos. Er kan wel een bijdrage worden gevraagd voor activiteiten,
materialen en meerdaagse uitstappen. Voor meer informatie kan je bij de school terecht.

Bij wie kan je terecht?
Kleuteronderwijs

Telefoon

E-mailadres/Website

Gemeenteschool Gibo ‘t Belleken

09/369 83 03

www.gibowichelen.be

Vrije basisschool Het Belleveer

09/369 51 11

directie@hetbelleveer.be
www.hetbelleveer.be

Vrije kleuterschool Sterrenkind

09/369 24 27

directie@sterrenkind.be
www.sterrenkind.be

Vrije basisschool De Kleurenboog

052/42 29 04

directie@dekleurenboog.be
www.dekleurenboog.be

Lager onderwijs

Telefoon

E-mailadres/Website

Gemeenteschool Gibo Serskamp De Rozelaar

09/369 47 61

www.gibowichelen.be

Gemeenteschool Gibo Wichelen De Meander

052/42 35 78

www.gibowichelen.be

Gemeenteschool Gibo Schellebelle Belhamel

09/369 83 03

www.gibowichelen.be

Gesubsidieerde vrije gemengde basisschool

09/369 51 11

www.hetbelleveer.be

Vind een school in je buurt
https://dataonderwijs.vlaanderen.be/
onderwijsaanbod
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Voor iedereen

Informeren

Telefoonnummers van algemene nut
Lijst

Telefoon

E-mailadres/Website

Aids telefoon

078/15 15 15

www.sensoa.be

Anonieme Alcoholisten

03/239 14 15

info@aavlaanderen.org
www.aavlaanderen.org

Algemeen Europees noodnummer
(Ambulance, brandweer en/of politie)

112

www.sos112.be
Niet dringend? www.1722.be of bel 1722

Alzheimer dementie telefoon

0800/15 225

hulpvragen@alzheimerligavlaanderen.be
www.alzheimerliga.be

Antigifcentrum

070/24 52 45

info@poisoncentre.be
www.antigifcentrum.be

Autismetelefoon

078/15 22 52

vva@autismevlaanderen.be
www.autismevlaanderen.be

Awel (Luistert naar kinderen en jongeren)

102

brievenbus@awel.be
www.awel.be
info@burnsfoundation.eu
www.brandwonden.be

Brandwondencentrum UZ Gent

09/332 34 90

Card stop

078/170 170

Child focus

116 000

De Druglijn

078/15 10 20

www.druglijn.be

Diabetes infolijn

0800/96 333

infolijn@diabetes.be
www.diabetes.be

Federale politie

101

Gemeente Wichelen

052/43 24 00

Hulplijn Geweld, Misbruik en Kindermishandeling

1712

116000@childfocus.org
www.childfocus.be

www.politie.be
gemeentebestuur@wichelen.be
www.wichelen.be
www.1712.be

Kanker infolijn (Stichting tegen kanker)

0800/15 802

kankerinfo@stichtingtegenkanker.be
www.kanker.be/info

Mantelzorgtelefoon Samana

078/15 50 20

info@samana.be
www.samana.be

Rode Kruis Wichelen

052/42 24 93

voorzitter@wichelen.rodekruis.be

Telefoongids (Belgische telefoongids)

1207

Teleblok (Info en chat voor studenten)

0800/13 144

Tele-onthaal (Praat over wat jou bezig houdt)
Trefpunt zelfhulp

106
016/23 65 07

Vlaamse infolijn (Informatienummer Vlaamse
overheid)

Maandag tem zaterdag van 8u-18u30
www.1207.be
Enkel in januari en juni
www.teleblok.be
oost-vlaanderen@tele-onthaal.be
trefpunt.zelfhulp@kuleuven.be
www.zelfhulp.be

1700

Vlaams Wegentelefoon

0800/12 266

www.meldpuntwegen.be

Wijkpost Wichelen politie

052/42 67 42

pz.wlw.wijk.wichelen@police.belgium.eu
www.politie.be/5438

Zelfmoordlijn
Versie 05/2022
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mail@zelfmoordlijn.be
www.zelfmoord1813.be
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Voor iedereen

Informeren

Vind een zorgverlener in je buurt

Apotheek
Vind hier een apotheek in je buurt
www.apotheek.be
Apotheek van wacht
Tel. 09/039 90 00

Huisarts
Vind hier een huisarts in je buurt
Huisarts van wacht (tijdens de week)
Tel. 09/366 09 66 of www.mediwacht.be
Huisartsenwachtpost
(tijdens weekend en feestdagen)
Wegvoeringstraat 73, 9230 Wetteren
Tel. 1733 of www.huisartsenwachtposten.be

Kinesist
Vind hier een kinesist in je buurt
www.kinesist-vinden.be

Tandarts
Vind hier een tandarts in je buurt
www.tandarts.be
Tandarts van wacht
Tel. 09/033 99 69
www.tandarts.be/wachtdienst

Psycholoog
Vind hier een psycholoog in je buurt
www.vind-een-psycholoog.be

Logopedist
Vind hier een logopedist in je buurt
www.vvl.be/logopedisten

Dierenarts
Vind hier een dierenarts in je buurt
www.vindeendierenarts.be
Dierenarts van wacht
Tel. 09/046 90 05
www.dierenarts-van-wacht.be

Vind je niet wat je zoekt?
Heb je hulp nodig bij het opzoeken van een
zorgverlener? Vraag het aan je huisarts.
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