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Onthaalouder worden bij Felies, misschien iets voor jou?

Het belang van
onthaalouderschap
Onthaalouder zijn, een buitengewoon belangrijke job. Onthaalouders zorgen er
elke dag voor dat kinderen kunnen opgroeien in een warme, huiselijke
omgeving. Jammer genoeg blijkt uit recente cijfers dat het aantal
onthaalouders daalt. Krijgen onze onthaalouders wat ze verdienen?

O

nthaalouders verdienen
een pensioen voor alle jaren die ze als onthaalouder
werkten. Dat is eerlijk en
logisch. Maar dat is op dit moment niet zo.
De jaren die ze voor 2003 werkten, tellen
niet mee voor het pensioen. Een gegeven
waar Nahima Lanjri, Federaal parlementslid het niet mee eens is. Ze diende daarom
een wetsvoorstel in om ervoor te zorgen dat
onthaalouders een eerlijk pensioen krijgen.
‘’Kinderopvang is belangrijk. Ouders kunnen daardoor werken of een opleiding volgen, kinderen leren omgaan met andere
kinderen. Opvang is mogelijk in kinderdag-
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Speeltijd is voorbij

verblijven en bij onthaalouders. Het afgelo- Toch duurde het nog tot 2003 voor onthaaloupen jaar vingen onthaalouders bijna 32.000 ders een sociaal statuut kregen. Pas van toen
kinderen op.’’ zegt Nahima Lanjri.
af kregen ze toegang tot vergoeding voor
werkloosheid, arbeidsongevallen, kinderbijslag en pensioen.

‘Ook onthaalouders
hebben recht op een
eerlijk pensioen’
NAHIMA LANJRI
FEDERA AL PARLEMENTSLID
BEWEGINGSMANDATARIS

Maar de pensioenrechten werden niet gelijkgeschakeld. Oudere onthaalouders moeten
vaststellen dat ze onvoldoende pensioenjaren
opbouwden. Dat ligt niet aan hen, maar aan
de wetgeving. Nahima Lanjri: ‘’Een onthaalouder die in 2020 op pensioen gaat na een volledige loopbaan, kan slechts genieten van 17
jaren pensioenopbouw. Te beginnen vanaf
2003, toen het sociaal statuut werd ingevoerd.
De jaren voordien tellen niet mee. Dat is onrechtvaardig. Ik diende daarom een wetsvoorstel in om de jaren voor 2003 mee op te nemen in de pensioenberekening. Zo zorgen we
voor een eerlijk pensioen, gebaseerd op het
reële aantal gewerkte jaren.”
Het belang van onthaalouderschap is groot.
De huiselijke omgeving die nauw aansluit bij
een typische thuissituatie zorgt voor een positieve ontwikkelijk bij kinderen. Onze partner Felies heeft zo’n 600 onthaalouders die
in totaal 6800 kinderen opvangen. Felies
zoekt nieuwe onthaalouders in Antwerpen.
Felies zorgt voor de nodige ondersteuning op
allerlei vlakken en administratie. Daarnaast
word je professioneel begeleid door regionaal
verantwoordelijken. Je hebt liefst een diploma kinderzorg of ‘begeleider in de kinderopvang’ of je bent bereid om de kwalificatie te
volgen terwijl je ondertussen werkt.

‘‘Wat er ook speelt in het land,
laat het vooral de kinderen zijn’’
Een quote van Loesje die mij bijblijft.
Vandaag de dag groeien kinderen op in
tijden van omwenteling. Niet alle kinderen starten het leven met gelijke kansen.
Een goede kinderopvang in functie van
een positieve ontwikkeling is belangrijk
en versterkt zowel het opgroeiende kind
als de ouders.
Want de kinderen van vandaag zijn inderdaad de toekomst van morgen. Ook
de kinderen die opgroeien in armoede, in
conflictgebieden, in vluchtelingenkampen,... Elk nieuw leven, elk kind moet
daarom liefdevol kunnen opgroeien in
een beschermende wereld. Met vertrouwen in een zorgzame, rechtvaardige en
solidaire samenleving. Een samenleving waar kinderen zorgeloos kunnen
spelen. Een mensenrecht.
Annemie Verhoeven is regiosecretaris
beweging.net Antwerpen
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Felies zoekt
onthaalouders!
Interesse?
Felies
Regio Antwerpen
Nationalestraat 111,
2000 Antwerpen
Tel. 03 220 12 37 - 03 220 16 39
kinderopvangantwerpen
@felies.be

Pak’m aan de Turnhoutsebaan!
Een sterk burgerinitiatief vanuit beweging.net Antwerpen
Vorige week stond in verschillende kranten het volgende
te lezen: Een herinrichting van de Turnhoutsebaan gaat
terug de koelkast in. Het nieuwe burgerinitiatief ‘Pak’m
aan, de Turnhoutsebaan’ kwam onmiddellijk samen om
de koppen bij elkaar te steken, want de maat is overvol.
Het vernieuwen van de tramsporen zonder de volledige
straat her aan te leggen is een gemiste kans.
Dit is een mobiliteitsramp voor iedereen. Het burgerinitatief komt met een duidelijke boodschap en oproep.
De Turnhoutsebaan is een heel belangrijke plaats voor
ontmoeting. De baan verbindt intramuros met extramuros en verschillende wijken met elkaar. De baan gonst

van bedrijvigheid: bewoners, winkeliers, schoolgaande
kinderen en jeugd, winkels, bezoekers van De Roma, het
Ecohuis of één van de vele horecazaken. Om dat potentieel daadwerkelijk te verzilveren, moeten er dringend
inspanningen worden geleverd.
Zin en interesse om mee te denken en de Turnhoutsebaan om te toveren tot de Ramblas van Antwerpen?
Stuur dan een mail naar kevin.buytaert@beweging.net
en zet je mee in, want SAMEN komen we tot een meer
leefbare en veiligere baan.
Bezoek ‘Pak’m aan, de Turnhoutsebaan’ op Facebook.

