Prrinses M
Mathilde zoekt hulp
h
voo
or ouderrs
Prrinses Mathilde van België
B
nam
m maandag
g 17 maartt 2008 in Brussel
B
deeel aan een
n workshop
p
va
an haar eig
gen Prinses Mathilde
efonds. De
e kandidate
en van de vorige ediitie van de prijs van
he
et Fonds ziijn uitgeno
odigd te prraten over het thema
a “werken met de eig
gen krachtt van
me
ensen”.

Het Fo
onds wil het
h potenttieel van d
de deelne
emers aan
n
te spre
eken bij de
d zoektoc
cht naar w
wegen om
m de
onders
steuning van ouders te verssterken en
n te kijken
n
hoe ou
uders aan
ngemoedig
gd kunnen
n worden
n om elkaa
ar
te bij tte staan in
n het opvoedingsp
proces.

In haar toesprraak zei Ma
athilde dat het
h Bestuursscomité van
n het Fonds
s dat haar nnaam draagt er opnieuw
w
voor heeft gekkozen om opvoedingso
o
ondersteun ing in de kijjker te zette
en.
"W
We willen ide
eeën of initiatieven aan
nmoedigen waarbij oud
ders andere
e ouders onndersteunen
n, netwerken
n
wa
aarin solidarriteit tussen
n mensen to
ot een tastb aar resultaa
at leidt", ald
dus Mathildee.

"In een
n gezin on
ntstaan ru
uzies en cconflicten
n vaak ron
nd
kleine dingen zo
oals afspraken ron
nd bijvoorrbeeld
televis
siekijken en
e compu
utergebruiik of disc
cussies
over u
uitgaan. D aar met andere oud
ders kunn
nen over
praten
n, kan alle
es in een ander
a
perrspectief zetten
z
en
helpen
n relativerren. In een
n crisissiituatie kan
n dergelij ke
steun g
goud waa
ard zijn."
"W
We willen, sa
amen met u,
u zoeken na
aar ideeën om ouders andere oud
ders te latenn helpen, om
m tijdelijke
mo
oeilijkheden
n op te losse
en of proble
emen te voo
orkomen."
Ma
athilde gaf d
daarbij twee
e bijzondere
e voorbeeld
den. Eén van een zuste
er die India zorgt voor een
e betere
we
erkomstandigheden vo
oor jonge me
eisjes die a ls huisperso
oneel worde
en ingezet. En van de directrice van
v
l’A
Accueil in Ch
harleroi, die
e kinderen opvangt
o
die 'thuis even
n niet terech
ht kunnen'.
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Panel en procesbegeleiders
HKH Prinses Mathilde
Prof. Peter Adriaenssens
Kinder- en jeugdpsychiater, auteur van verscheidene klassiekers over het opvoeden van kinderen,
lid van het Bestuurscomité van het Prinses Mathildefonds, dagvoorzitter
Leo Bormans
Hoofdredacteur Klasse, lid van het Bestuurscomité van het Prinses Mathildefonds
Jeanne Devos
Orthopedagoge, missiezuster, stichtster van de National Domestic Workers Movement (India),
inleidend getuigenis
De National Domestic Workers Movement, nu meer dan 20 jaar geleden in Bombay opgericht, groeide
aan en kreeg vertakkingen in 21 van de 28 deelstaten van India. Het betekent voor de meisjes en
vrouwen van de beweging en vele daarbuiten een ommezwaai van een situatie van moderne slavernij
naar een leven waarin ze zelf keuzes kunnen maken. Eerder dan nieuwe vormen van afhankelijkheid te
scheppen, zoals veelal gebeurt in ontwikkelingswerk, stimuleert de beweging het gevoel van
verantwoordelijkheid en initiatief bij de meisjes en de vrouwen zelf.
Anne de San
Culture et Démocratie, Bruxelles, membre du Comité de gestion du Fonds Princesse Mathilde
Diane Drory
psychologue et psychanalyste, auteur, collaboratrice au Ligueur, membre du Jury du Fonds Princesse
Mathilde
Geneviève Haquenne
L’Accueil asbl, Charleroi, co-présidente de la journée, témoignage en guise d’introduction
Le Centre de Protection de l’Enfant est un centre d’accueil agréé par l’ONE depuis septembre 1989 et
subsidié par la Communauté française. Il a pour objectif d’accueillir et de soigner à court et moyen terme
des enfants de 0 à 7 ans issus de familles dont les parents sont momentanément dans l’incapacité
d’assurer leur bien-être. En écartant l’enfant provisoirement de son milieu familial, il assure sa sécurité
physique. Il permet à l’équipe éducative et psychosociale, grâce au recul, de prendre contact avec les
parents dans un climat plus serein.
Prof. Ferre Laevers
Expertisecentrum ervaringsgericht onderwijs, Leuven, voorzitter van de Jury van het Prinses
Mathildefonds
Frieda Lampaert
Koning Boudewijnstichting, secretaris van het Prinses Mathildefonds
Carine Poskin
Fondation Roi Baudouin, secrétariat du Fonds Princesse Mathilde
Prof. Françoise Tulkens
Présidente du Comité de gestion du Fonds Princesse Mathilde
Ankie Vandekerckhove
Kinderrechtencommissaris, lid van het bestuurscomité van het Prinses Mathildefonds
Claire vanden Abbeele
De Verbinding vzw, Dendermonde, auteur, kunstzinnig therapeute, lid voormalige Jury van het Prinses
Mathildefonds

Werken met de eigen kracht van mensen
Een workshop rond het thema opvoedingsondersteuning georganiseerd door het Prinses Mathildefonds
Samen met Prinses Mathilde beklemtoont het Fonds dat het belangrijk is ouders te ondersteunen in de
opvoeding, zodat de kinderen zo optimaal mogelijk kunnen opgroeien. Een gezin kan problemen hebben
waarvoor hulp van anderen nodig is. Vele professionelen zetten zich in ons land voor hen in. Het aanbod
van allerlei vormen van opvoedingsondersteuning is groter dan ooit, en toch kan dit de vraag en de nood
niet bijhouden. Ook al zet de overheid zich in om het aanbod steeds verder te verbreden, toch zal het
onmogelijk zijn aan alle noden tegemoet te komen. Vanuit deze vaststelling wil het Prinses
Mathildefonds bijdragen tot een creatieve reflectie op het probleem. Met name willen we verkennen hoe
ouders aangemoedigd zouden kunnen worden elkaar te helpen, misschien zelfs zonder dat
professionele structuren dit moeten coachen.
Voor vele opvoedvragen van ouders kan advies en hulp van andere ouders volstaan. Het gaat dan
bijvoorbeeld om praktijkvragen over communicatie met kinderen, of over hoe een balans te vinden
tussen zacht en streng optreden, of om ondersteuning bij huiswerktaken. Dat kan door elkaar advies te
geven, praktische steun bij het opvoeden, of zelfs door elkaars kinderen even op te vangen. Ouders
hebben veel aan uitwisseling met lotgenoten. Het versterkt hun zelfvertrouwen. Toch lijkt het dat vele
ouders enigszins terughoudend zijn om aan anderen hun hulp aan te bieden.
Is dat zo, en wat is daar de oorzaak van? Hoe zouden we hen over die drempel helpen?
Van de deelnemers werd een actieve bijdrage verwacht. In kleine werkgroepen werden antwoorden op
deze en andere vragen gezocht. Deze werden door de procesbegeleider samengevat. Na twee sessies
in werkgroepen volgde een samenvattende reflectie in plenaire groep.

