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Domo-Hasselt vzw - Think Global, Act Local 

lokale solidariteit ingebed in de lokale gemeenschap  

 
Domo Hasselt vzw is actief sinds 2012 en kiest expliciet voor een lokale 
inbedding om voeling te houden met de noden op het terrein. Domo Hasselt 
moet het niet hebben van grote structuren maar van de dagdagelijkse 
samenwerking met lokale voorzieningen en organisaties die iets kunnen betekenen voor kwetsbare mensen. 
Zo leren die organisaties ook wat Domo Hasselt kan betekenen voor hun werking en ontdekken we samen waar 
er nog hiaten zijn. Het OCMW weet ons te vinden en stelt sommige van haar acties ook open voor het Domo-
publiek. Uitsluiting tegengaan doe je door zoveel mogelijk mensen uit de eigen gemeente te betrekken bij de 
werking. Daarom zijn we ook heel fier dat we naast onze vrijwilligers vriend aan huis, heel wat burgers over de 
vloer krijgen die op hun manier een bijdrage willen leveren aan de strijd tegen armoede. Lokale winkeliers 
helpen Domo Hasselt door korting te geven of door producten te schenken. Individuen komen spullen brengen 
die ze willen schenken aan mensen die het minder breed hebben.  Plaatselijke verenigingen zetten acties op 
om onze werking financieel te ondersteunen. Wij ontvangen die goederen in dankbaarheid en grijpen de kans 
te baat om wat uitleg te geven over de visie van waaruit we werken. Op die manier werken wij ook aan een 
meer genuanceerde beeldvorming over de situatie van mensen in armoede en kunnen we vooroordelen 
doorprikken.   
 
Vanaf 2021 is Domo Hasselt vzw niet enkel actief in de ELZ Herkenrode (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek, Alken, 

Herk-de-Stad)  maar bouwt ook samen met lokale partners in de ELZ Haspengouw  ( St Truiden, Kortessem, 

Wellen, Borgloon, Nieuwerkerken, Gingelom, Heers ) een werking uit.  

 

Domo-Hasselt vzw wordt in 2021       Domo-Hasselt vzw -  Home Start  

Domo Hasselt vzw heeft een overeenkomst afgesloten met Home Start Vlaanderen om beroep te kunnen 

doen op de materialen en samen te werken aan het uitrollen en verbeteren van de home start methodiek.  
Op die wijze maakt Domo Hasselt nu volwaardig deel uit van Home-Start Worldwide, een Internationale 

beweging van gezinsondersteunende initiatieven waar vrijwilligers gezinnen aan huis krachtgericht 

ondersteunen volgens het Home-Startprogramma. Zo werken we aan een meer kwalitatieve en evidence-

based werking samen met partners in binnen- en buitenland.  

.  

Het Home Start Programma in een notendop 

Home-Start gelooft dat sociale steun en een sterk netwerk in onze samenleving beschermende factoren zijn 
voor gezinnen in een kwetsbare situatie. Tijdens een Home-Start traject ervaren kinderen, jongeren en hun 

ouders hoe ze hun sterke kanten en sociaal netwerk kunnen inzetten, zodat ze veel voorkomende lichte 
problemen die bij het normale opvoeden en opgroeien horen, zelf kunnen oplossen.  
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Werken aan weerbaarheid  
  
De kern van de Home-Start-werking zijn de vrijwilligers die gezinnen in hun eigen omgeving ondersteuning en 

praktische hulp bieden bij gezins- en opvoedende taken. Het unieke in de werking is dat één vrijwilliger met 

een gemiddelde van één dagdeel per week bij één gezin langs gaat en dat voor een langere tijd.  

Door de wekelijkse aanwezigheid van een vrijwilliger in het gezin, vergroot Home-Start de draagkracht, 
weerbaarheid en vaardigheden van de ouders, werken vrijwilligers aan de verbreding van het sociale netwerk 

van het gezin en draagt Home-Start preventief bij tot het welzijn van het (aanstaande) kind.  

Preventie door presentie  
Home-Start-vrijwilligers doen niet zomaar wat. Ze werken vanuit verschillende denkkaders om hun 
ondersteuning vorm te geven en te onderbouwen. Deze denkkaders delen een sterk geloof in de 

weerbaarheid van kwetsbare gezinnen en kinderen, mits ze omringd zijn door een netwerk dat hen steunt in 

de periodes die de gezinnen als moeilijk ervaren.  

Taken van de vrijwilliger:  

Opvoeding en talentontwikkeling: ouders ondersteunen in het samen spelen, sporten, lezen met de kinderen, 

naar de film of theater gaan met het gezin, ondersteuning bieden bij het lidmaatschap in de bib of vereniging, 

huiswerkbegeleiding en ondersteuning bij schoolse activiteiten of contacten met de school.  

Herstellen en opbouwen sociaal netwerk: drempel verkleinen naar vrijetijdsaanbod, weg tonen en begeleiden 

naar duurzame netwerken in gezinsomgeving (buurtwerk, oudergroep op school, buurt tuinieren, Nederlands 

spreken, enzovoort).  

Gezin stimuleren hun kracht te (her)vinden: gezin of ouder even rust bieden, gevoel geven er niet alleen voor 

te staan, weg wijzen in administratie en naar hulpverlening, gezinnen aanmoedigen en begeleiden naar 

bestaande diensten en hulpverlening.  

Home-Start werkt mee aan een lokaal kansarmoede-, gezins- en kindbeleid 
 

Home-Start gelooft dat de aanpak van kinderarmoede een globale aanpak vraagt op verschillende 

beleidsniveaus, maar dat het lokaal bestuur een cruciaal niveau is om kinderen met een risico op een leven in 
armoede en kwetsbaarheid te bereiken.  

De Home-Start-methodiek is gericht op het weerbaarder en veerkrachtiger maken van inwoners en steden.   
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Mobiele preventieve gezinsondersteuning in Vlaanderen  

De laatste jaren zijn er heel wat werkingen in Vlaanderen die laagdrempelige opvoedingsondersteuning 
bieden aan gezinnen met jonge kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie via de langdurige inzet 

van een vrijwilliger aan huis. De ondersteuning kan aanvangen in de prenatale fase.  

Deze werking wordt aangeboden door meerdere vzw’s  op diverse locatie en hebben een erkenning van Kind 
en Gezin1:   

Domo Hasselt vzw  (met werking in ELZ Herkenrode en ELZ Haspengouw) 
Domo Waasland                            Domo Sint-Niklaas vzw    

   Domo Antwerpen vzw    Domo Voorkempen     Het Bezoekteam in Brussel  

   De Thuisploeg in Genk    Buddy bij de wieg Gent   De Katrol in Oostende  

   Domo vzw met afdelingen in Leuven, Vilvoorde, Diest, Beringen, Zaventem, Aarschot en Aalst   

 

Sinds 1 oktober 2020 is Domo vzw officieel ‘associate member’ van Home-Start Worldwide en gaat nu door 

het leven met de roepnaam “Home Start Vlaanderen”. Home-Start Vlaanderen is intussen actief in 11 steden 

en gemeenten en ambieert de verdere uitrol van zeer laagdrempelige en preventieve gezinsondersteunende 

initiatieven in Vlaanderen en Brussel.  Domo Hasselt blijft als onafhankelijke vzw bestaan maar werkt wel 

samen met Home-Start Vlaanderen.  

                                                           
1 Daarnaast zijn er ook buddywerkingen gericht op het ondersteunen van kwetsbare gezinnen gefinancierd vanuit het Agentschap 

Welzijn en Samenleving (zoals Armen Tekort bv.) of het Agentschap integratie en Inburgering (vierde pijler). Deze buddywerkingen 

richten zich eerder op individuele personen of op gezinssystemen waar kinderen niet altijd deel van uitmaken.  
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Ken je de werking van Domo Hasselt nog niet? 

 Domo Hasselt ondersteunt kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Het gaat om gezinnen die het financieel 

niet breed hebben en ook weinig kunnen terugvallen op een sociaal netwerk. Ze kennen vaak hun rechten 

niet en durven of kunnen geen gebruik maken van de sociale voorzieningen die bestaan. Onze vrijwilligers 

proberen terug een brug te slaan tussen de gezinnen en de samenleving. Dat is een proces van lange adem. 

Doordat onze vrijwilligers ongeveer een halve dag per week in het gezin doorbrengen groeit wederzijds 

vertrouwen. Binnen die relatie is veel mogelijk!    

Domo Hasselt is een vrijwilligersvereniging, een 100% burgerinitiatief.  

We zijn actief sinds 2011 in de eerstelijnszone Herkenrode en werden in december 2012 een vzw.  Domo 

Hasselt is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin als ‘preventief mobiel aanbod gezinsondersteuning’. 

Door de fusie van agentschappen resulteert Domo-Hasselt nu onder het agentschap “Opgroeien”. Die 

subsidie laat ons toe ½ personeelslid aan te werven met als opdracht de functie van coördinator en coach 
voor zowel de gezinnen als de vrijwilligers.   

  

We koppelen 1 vrijwilliger aan 1 gezin. Er is dus een één op één relatie.  Het moet klikken tussen die vrijwilliger 

en het gezin. Zorgen voor een goede match- dat is de taak van de coach. Om die match goed te kunnen 

inschatten brengt ze eerste een kennismakingsbezoek aan het gezin,  het is zeer drempel verlagend als de 

aanmelder ook aanwezig is bij deze eerste kennismaking.  

De coach beluistert de noden van de ouder (s). De vraag van het gezin moet kunnen beantwoord worden door 
een vrijwilliger.   

Wij hebben vrijwilligers in alle soorten, maten en kleuren, van diverse opleidingsniveaus. Toch gaan we niet 

met iedereen in zee; de basishouding moet goed zitten.   

Ook de intake van vrijwilligers gebeurt door de coach. Ze coacht de vrijwilligers en evalueert samen met hen 

hoe het proces in het gezin loopt.   

  

Vrijwilligers zijn per definitie geen hulpverleners. Dat heeft het voordeel dat zij heel open naar gezinnen 

kunnen gaan. Ze zijn niet gebonden aan bepaalde resultaten of termijnen. Ze kunnen het gezin ondersteunen 

op alle levensdomeinen.   

De ouders bepalen zelf waar de vrijwilliger hen kan in ondersteunen, waar zij het moeilijk mee hebben. Samen 
gaan ze dan aan de slag. Als er andere professionelen in het gezin actief zijn, moeten er afspraken worden 

gemaakt o.a. over rolverdeling. De Domo-vrijwilligers wekt altijd preventief en versterkend, het is niet de 

bedoeling om de taken zomaar over te nemen.  

  

Domo doet talenten groeien van kinderen, ouders én vrijwilligers.  
 
In elk gezin zijn talenten aanwezig. Maar al te dikwijls worden die 
talenten niet gezien en niet benoemd.  
Alleen wat je aandacht geeft, groeit! Waar je niet naar kijkt, dat kwijnt 

weg!  

 

Dus is de hoofdopdracht van een Domo-vrijwilliger:  

• WAARDEREN. Ouders een schouderklop geven, zeggen waar 

het goed gaat. Luisteren er erkenning geven. Vrijwilligers 

dringen hun eigen normen niet op.   

• ONTWIKKELEN - De vrijwilliger kan een nieuwe wereld binnen 
brengen voor de kinderen.   
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Hij brengt spelletjes en boeken mee. Gaat samen met de kinderen op zoek naar een 

vrijetijdsbesteding. Ziet hun talenten en benoemt dat ook.   

• Zo ontstaat er MEER ZELFVERTROUWEN. En mensen die in zichzelf geloven, die krijgen een 
perspectief, een droom, een ideaal. Dat voedt een interne drive die hen motiveert en plezier geeft in 

de dingen. Zo is nu een moeder uit een domo-gezin zelf vrijwilliger bij Domo geworden. Dat is mensen 

VERSTERKEN.  

• De Domo vrijwilliger werkt ook VERBINDEND.  In de eerste plaats door zelf een relatie aan te gaan 

met het gezin. Dat is de eerste stap. Maar ook door mensen mee te nemen naar het cultureel centrum, 

het ziekenhuis, een oudercontact….   

  

Wat de vrijwilliger doet voor het gezin, doet het gezin ook voor de vrijwilliger.   

Waarderen – versterken- verbinden – ontwikkelen. Er is wederkerigheid en dat geeft een goed gevoel!  Door 

zijn vrijwilligerswerk groeit ook de vrijwilliger. Hij krijgt waardering van het gezin. Vaak wordt dit  
gematerialiseerd in koek en gebak maar ook emotioneel, zoals een gevoel van voldoening en waardering . De 

vrijwilliger leert kanten van zichzelf kennen die hij niet vermoedde. Hij wordt ook meer deel van een geheel. 

Domo Hasselt probeert ervoor te zorgen dat vrijwilligers zich goed voelen!    

   

Domo Hasselt kiest voor samenwerking en inbedding in de lokale gemeenschap 

Domo-Hasselt gaat partnerschappen aan met de lokale actoren zoals Huizen van het Kind, Gastvrij Limburg, 

Koala voor hun aanbod ouder- en kind activiteiten en ontmoetingen, buurtwerking, Arktos, groep Intro 

Leonhuis, Solentra, Kinderopvang, De Brug vzw - vereniging waar armen het woord nemen… We nemen ook 

actief deel aan de ontwikkeling van 1Gezin 1Plan van Jongerenwelzijn (Agentschap Opgroeien).  

  

Door goed samen te werken met andere organisaties kunnen we onze Domo gezinnen meer bieden en als 
kers op de taart versterken we ook de slagkracht van alle betrokken organisaties. Onze samenwerking voor 

de grote zomerbarbecue samen met armoedevereniging De Brug vzw is ondertussen legendarisch maar kon 
dit jaar wegens corona helaas niet doorgaan.   

Met Villa Verbeelding hebben we een hecht partnerschap: zij houden in hun activiteitenprogramma steeds 

ruimte vrij voor kinderen van Domo-gezinnen aan verminderde prijs, ze organiseren voor onze gezinnen een 
aantal speciale activiteiten en Domo-gezinnen mogen gratis het literair museum bezoeken. Ook met Rap op 

Stap zijn de contacten legio, waardoor deze gezinnen tegen een verminderde prijs allerlei uitstappen kunnen 

doen.   
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In 2020 voeren we samen met andere lokale organisaties effectief gemeenschappelijke projecten uit: 

- “Nu ben ik geen digibeet meer” samen met het Leonhuis. 

- “Digi -Snelweg” samen met het Leonhuis. 

- “Integrale begeleiding van vluchtelingen in Hasselt” samen met Arktos en Groep Intro. 

- “Verdelen van cadeaucheques Make Belgium Great Again” samen met Basiseducatie (LIGO), Hilal en 

Koala.  
 

Domo Hasselt als partner voor lokale besturen 

Samen met de lokale besturen wil Domo-Hasselt vzw aan een lokaal kansarmoede-, gezin-, kindbeleid werken.  

Concreet betekent dit de integratiemogelijkheden van kinderen en gezinnen met een recent migratieverleden 

actief verhogen (vierde pijler), het gezamenlijk uitbouwen van een divers vrijwilligers beleid in de gemeente, 
partner zijn van de sociale dienst van het OCMW in de ondersteuning van gezinnen, …  

Waar we kunnen participeren we aan de ontwikkeling en verbetering van initiatieven die kwetsbare gezinnen 

ondersteunen en proberen we drempels voor maatschappelijke participatie verkleinen. Domo Hasselt is zo 

bijvoorbeeld betrokken bij ontwikkelen van het lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie, het detecteren van 

drempels zoals betaalbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid, de verspreiding van de UIT-pas, het 

uitwerken van de Drempelmeter én de toepassing ervan promoten, ontwikkeling van een Digitaal Netwerk 

ter ondersteuning van de onderwijskansen in de kwetsbare gezinnen. 

Wat kan samenwerken met Domo Hasselt betekenen voor een lokaal bestuur?  

 Het decreet lokaal sociaal beleid geeft de financiering én de regierol aan het lokaal bestuur voor het 

ontwikkelen van toegankelijke dienstverlening en om onderbescherming 2 .  

 Domo Hasselt werkt preventief. Het kan veel problemen voorkomen. Maatschappelijke problemen 

voorkomen spaart niet alleen financiële middelen maar ook veel maatschappelijk en persoonlijk leed.  

 Domo Hasselt draagt bij tot het realiseren van de rechten van het kind.   

 Domo Hasselt sluit aan op de vermaatschappelijking van de zorg. Maar dan in de goede zin. We zijn 
en blijven vrijwilligers. Wij blijven burgers die het voor andere burgers opnemen die in minder 

fortuinlijke omstandigheden moeten leven. Wij vertrekken niet uit liefdadigheid, maar wel vanuit een 

rechtvaardigheidsgevoel. We mobiliseren burgers maar zullen niet nalaten het lokaal bestuur ook te 

wijzen op drempels en onvolmaaktheden in het beleid. Als we samenwerken met een lokaal bestuur 

verwachten we ook dat er bereidheid is om te luisteren zodat het kan verbeteren.   

 Domo Hasselt past ook in een duurzaam beleid (SDG’s) met o.a. beschikbaar stellen of uitlenen van 

stimulerend speelgoed, rollend materiaal als fietsjes – steps - buggy’s - fietskarren, laptops en tablets 

voor schoolwerk, legopakketjes.     

 

2. Een deel van de bevolking leeft in een situatie van onderbescherming. Ze beschikken wel over rechten, maar kunnen die niet in de praktijk realiseren. 

Neem bijvoorbeeld het recht op wonen. Dat recht is wettelijk verankerd, maar daarmee heeft nog niet iedereen effectief een dak boven het hoofd. 

tegengaan. Domo Hasselt is een partner die zeker kan helpen bij die opdracht. Domo werkt outreachend en integraal.  
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Cijfers & Letters 2020   
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 Hoeveel gezinnen en kinderen ondersteunde Domo-Hasselt in 2020  

  

In het werkjaar 2020 ondersteunde Domo-Hasselt 70 unieke gezinnen met 180 kinderen tussen zwangerschap 

en 12 jaar. 65 gezinnen wonen in de Eerste Lijns Zone Herkenrode, 5 gezinnen wonen in de ELZ Haspengouw.  

  

Daarvan werd voor 39 gezinnen de ondersteuning in 2020 voor de eerste keer opgestart en kon de 
ondersteuning van 22 gezinnen in de loop van 2020 afgerond worden.   

13 gezinnen bleven op de wachtlijst staan wegens een tekort aan vrijwilligers.    

Voor 4 gezinnen bleef Domo betrokken via het Lokaal Client Overleg.  

10 gezinnen vroegen om de ondersteuning nog niet af te ronden als gevolg van de COVOD-19 maatregelen  

 

Het antwoord op de vraag wat ondersteunend is voor gezinnen, kreeg in coronatijden ook een nieuwe 

dimensie (zie verder). De gezinnen “zonder buiten-speelruimte” bijvoorbeeld konden intekenen voor 

“domo-speeldagen”. Hier bleek nog maar eens hoe een “benepen huisvesting” en ook “mobiliteit” in veel 

gezinnen de kwetsbaarheid exponentieel doet toenemen. Door de zware en langdurige lockdown zagen 

onze vrijwilligers schrijnende situaties. Sommige kinderen mochten hun huis/appartementje niet verlaten 

van hun bange ouders. Velen hebben geen eigen tuintje, de scholen waren dicht, de stadstuintjes waren 

gesloten!  Door enkele kleine aanpassingen in het Domohuis konden de kinderen in kleine groepjes 

“coronaproof” spelen en ravotten.   

 

Het aantal gezinnen dat door Domo Hasselt wordt ondersteund stijgt elk jaar. 2018 is een uitschieter 

omdat we toen de tewerkstellingsratio van de coach konden verhogen met extra projectmiddelen. Meer 

coachtijd betekent immers dat er meer vrijwilligers en dus ook meer gezinnen kunnen worden 

ondersteund.  Met 70 ondersteunde gezinnen in de loop van 2020 heeft Domo Hasselt een mooi resultaat 

neergezet. 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gezinnen 9 31 43 44 62 60 96 63 70 

Ondersteuning   -- -- -- 1294 1240 1465 1954 1417 1493 

* In het werkjaar 2018 zijn er 1/3 gezinnen méér ondersteund door de jobtime uitbreiding van de coach-functie (met project middelen van de 

Dienst Gelijke kansen Hasselt  

 

Als we alle bezoeken “aan huis” en alternatieve acties (stoepbezoek, wandeling …) door de vrijwilligers 
optellen, realiseerde Domo Hasselt 1.493 ondersteuningsmomenten.   

Voor veel vrijwilligers was het niet evident om te chatten of via andere onlinevormen contact te houden 

met hun gezin. Onze vrijwilligers hebben hierin grote stappen (moeten) zetten en eigen grenzen moeten 
verleggen.    

  

70 nieuwe aanmeldingen in 2020 leiden tot 39 nieuw opgestarte gezinnen 

In 2020 werden 62 nieuwe gezinnen doorverwezen door hulpverleningsorganisaties, zorginstellingen, scholen 

en verenigingen. 8 nieuwe vragen kwamen vanuit het gezin zelf. We zijn hier heel blij mee want deze gezinnen 

doen op ons beroep omdat ze van andere gezinnen hebben gehoord wat een vrijwilliger voor hen heeft 

betekent.  

Nieuwe aanmeldingen blijven, ook tijdens de corona-maatregelen regelmatig binnenkomen. Al constateerden 

we in het voorjaar een terugval omdat heel veel diensten toen hun deuren gesloten hielden en voor kwetsbare 

gezinnen minder toegankelijk waren daar “het online” communiceren een grote drempel had.  
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Diensten die doorverwezen 

Sociale dienst OCMW                   15  

 Kind & Gezin      13  

School + CLB                     14  

Koala + Basiseducatie      3   

Armoede vereniging      4   

GGZ en SD Ziekenhuis      5  

VAPH              3 

Jongeren welzijn      2  

Buurtwerking        3  

Gezin zelf        8  

  

  

  

De eerste stap in de Domo-ondersteuning is een kennismakingsbezoek van de domo-coach aan het “nieuw 

aangemelde gezin” om de noden van het gezin te verkennen en te onderzoeken of een Domo-vrijwilliger 

hierbij van betekenis kan zijn.  Door de COVID19 maatregelen verliepen de kennismakingsbezoeken minder 

vlot. Het vertrouwen van mensen krijgen lukt nu eenmaal beter aan een keukentafel bij de mensen thuis, 

maar dat mocht een hele periode niet. In plaats van een huisbezoek werd het omwille van corona een “deur 

of raam gesprek” of een wandeling in openlucht.   

 

Niet alle aanmeldingen resulteren in een Domo-ondersteuning. 

Voor 31 aanvragen konden we geen ondersteuning op maat opstarten.    

- In 7 gezinnen was er een “negatieve indicatie tot opstart”: 5 x een te zware problematiek – 2 x 
een aanvraag voor “uitoefening bezoekrecht” met een vermoeden van conflict tussen de ex-

partners.   

- Voor 10 gezinnen bleek de wachttijd te lang, zij haakten af en hadden een andere oplossing 
gevonden.  

- Voor 11 gezinnen was er een vraag naar ondersteuning van oudere kinderen en hun schoolwerk : 

zij werden doorverwezen naar Auxilia.  

- 3 gezinnen woonden buiten de regio Herkenrode-Haspengouw   

 

 

Bij het beoordelen van de hulpvraag komt de complexiteit van de gezinssituatie ook aan de orde. Wanneer 
duidelijk is dat er (nog) professionele ondersteuning nodig is maar niet kan geboden worden omwille van 

plaatsgebrek of overschrijden van de opgelegde termijnen, kan dit een reden zijn om geen Domo-vrijwilliger 

aan het gezin te koppelen. We voelen ons als vrijwilligersorganisatie niet sterk genoeg om de ondersteuning 

van deze gezinnen op te starten.  We zouden ons daarmee begeven op een terrein waarvoor we niet erkend 

zijn. Een vrijwilligersorganisatie is er niet om het tekort in de professionele hulpverlening dicht te rijden, wel 
om preventief ondersteuning te bieden aan huis. Vrijwilligers zijn geen professionele hulpverleners en 

willen/kunnen niet in hun plaats optreden. Binnen onze werking hechten we zeer veel belang aan het welzijn 

van de gezinnen als van de vrijwilligers. Domo werkt op maat van élk gezin en élke “vriend aan huis”.   
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Gezinssamenstelling 

Het aantal één-oudergezinnen is de laatste jaren sterk gedaald tot 40% van het totaal. Een 5-tal jaar geleden 

was het aandeel eenoudergezinnen nog 85%.  Die daling hangt samen met een stijging van het aandeel 

vluchteling-gezinnen. Bij deze groep zijn vaak beide ouders nog in het gezin aanwezig. We ondersteunden ook 

1 pleeggezin en 1 plusgezin. In 6 gezinnen werd in 2020 een kindje verwacht en geboren.  

 

Tweeoudergezin 40 

Eenoudergezin 30 

  

 

Leeftijd kinderen 

         0 - 3 jaar        36  

      4 – 6 jaar    30  

      7 – 12 jaar    87  

      + 12 jaar    27   

  

De overheid heeft de laatste jaren initiatieven gericht naar de leeftijdsgroep 0 tot 3 jaar gestimuleerd. Dat is 

wellicht een van de redenen waarom de vraag voor ondersteuning van gezinnen met baby’s en peuters is 

gedaald.  De vraag naar ondersteuning vanuit CLB en de basisscholen blijft wel erg aanwezig. Het betreft 

meestal gezinnen met een recent migratie verleden waar de nood aan taal ondersteuning het hoogste is.  In 

samenwerking met de bibliotheek en Auxilia proberen we de expertise van de vrijwilligers te verhogen door 

gerichte vorming. Voor het werkjaar 2020 was dit een speciaal aandachtpunt (zie verder).   

 

Woonplaats    

  

Domo-Hasselt is partner in de Huizen van het Kind van Hasselt, Alken, Diepenbeek, Kortessem, Zonhoven, Herk-

de-Stad   en Haspengouw   

85% van de ondersteunde gezinnen woont in de ELZ Herkenrode.   

 

 ELZ Herkenrode = 62    Hasselt      53  

          Diepenbeek    3  

 Zonhoven    3  

 Alken      3  

 ELZ Haspengouw = 6        Sint-Truiden    2  

             Kortessem    1  

            Tongeren    1  

         Wellen     2  

 Houthalen          = 2         2  
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Leefsituatie 

 

Onze Domo gezinnen vormen een bont intercultureel gezelschap. De woorden en categorieën die in het 

verleden werden gebruikt om die diversiteit te beschrijven, voldoen niet meer in deze tijd. Elk gezin heeft zijn 

eigen verhaal en context: de vrijwilliger speelt in op de noden die het gezin aanvoelt. We kunnen in zijn 

algemeenheid wel zeggen dat gezinnen met een recent verleden (asielzoekers - vluchtelingen) doorgaans 

specifieke noden ervaren boven op de noden van gezinnen die hier altijd of al een hele periode verblijven.  

 

Vluchteling – recente migratie     43  61%  

Geen Nederlands thuistaal   11  16%  

Nederlands als thuistaal    16  23% 

 

Diensten verwijzen recent toegekomen vluchteling gezinnen met jonge kinderen door naar Domo Hasselt om 
het sociaal netwerk van de gezinnen te verbreden, het aanbod van de regio te leren kennen (aanbod van sport 

en spel, vrijetijdsbesteding, cultuur en hobby’s) … Ook ondersteuning bij het integreren in de school en het 
voldoen aan de gestelde verwachtingen is een zoektocht voor veel ouders. Wie begrijpt wie?  

 

Er is ook vraag naar mogelijkheden tot “ontmoeting” voor ouders samen met hun kinderen en naar veilige 
kansen om Nederlands te spreken. Ook hier speelt Domo Hasselt op in, voor wat ouders met baby’s betreft 

samen met Koala. Zulke ontmoetingsactiviteiten zijn ideaal om het sociaal netwerk van deze gezinnen te 

ontwikkelen en hen geleidelijk toe te leiden naar het reguliere aanbod. Samen de drempels verkennen en 
duiden is een methodiek met veel slaagkansen!    

  

Ongeveer 55% van de gezinnen die naar Domo Hasselt werden doorverwezen hebben een recent migratie 

verleden (minder dan 5 jaar). De overige 45% betreft gezinnen waarvan de samenleving verwacht dat ze 

voldoen aan ‘de maatschappelijk verwachtingen’.  Alleen is het niet zo duidelijk wat die maatschappelijke 

verwachtingen dan precies inhouden. Evenmin wordt de vraag gesteld of die gezinnen wel over de nodige 

hulpbronnen (kennis, relaties, vaardigheden, mobiliteit, huisvesting, inkomen…) beschikken om aan die 

verwachtingen te voldoen. Ter illustratie: De opdrachten en verwachtingen vanuit de school zijn vaak 
struikelblokken in deze gezinnen. Het systeem – de taal – het huiswerk – de uitstappen – de godsdienst – de 

kostprijs – het inschrijvingsbeleid – de opvang voor en na school – de oudercontacten – de agenda- het rapport 
– ICT-materiaal en vaardigheden… de lijst is eindeloos.  
 

 

70 gezinnen met roots in 24 verschillende landen  

 

Domo Hasselt beschouwt alle gezinnen die in België leven als gelijkwaardig, ongeacht hun herkomst. Daarom 
presenteren we met enige schroom de cijfers naar land van herkomst. In onderstaande tabel verwijst de 
herkomst naar het geboorteland van de moeder. Onze realiteit is superdivers: heel wat mensen met ‘een 
andere herkomst’ verblijven al heel lang in België, sommigen zijn hier geboren. Steeds dat onderscheid blijven 

maken naar herkomst voelt denigrerend! We streven in heel onze werking naar integratie 
(erbij horen …) Wij willen de superdiversiteit niet als probleem maar als rijkdom 

naar voor schuiven. Want Domo Hasselt verenigt 70 gezinnen met roots in 24 
verschillende landen. Die superdiversiteit is een bron van inspiratie, dialoog, 

verwondering, wederzijds leren, avontuur en gezelligheid.  
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Europa:  29 gezinnen België 14 

  Spanje 1 

  Polen 3 

  Armenië 1 

  Kroatië 1 

  Kosovo 2 

  Tsjetsjenië 1 

  Bulgarije 1 

  Turkije 5 

Azië : 24 gezinnen Syrië 13 

  Afghanistan 3 

  Iran 1 

  Irak 3 

  Jemen 1 

  Kirgizië 1 

  Pakistan 1 

  Thailand 1 

Afrika : 17 gezinnen Marokko 10 

  Libië 1 

  Mauritanië 1 

  Nigeria 1 

  Kenia 1 

  Congo 2 

  Eritrea 1 

TOTAAL : 70 gezinnen 
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Onze vrijwilligers “een gezellige club”  Ook iets voor jou?  

 
Onze vrijwilligers zijn goud waard 

Een werking zoals Domo Hasselt kan alleen bestaan dankzij haar vrijwilligers.  

Op 31/12/ 2020 waren er bij Domo Hasselt 32 vrijwilligers als vriend aan huis actief. 4 vrijwilligers trekken een 

werkgroep (en ondersteunen geen specifiek gezin). 9 mensen vormen de raad van beheer en doen dat 
onbezoldigd.  

 

Vriend aan Huis    32        

    Werkgroepen      4  

         Raad van Beheer      9          

  

Vrijwilligers komen en gaan 

Het aantal vrijwilligers is geen statisch gegeven. Naast een kerngroep van 15 goed ingewerkte leden zijn er een 
20-tal vrijwilligers die komen en gaan. Een specifieke groep binnen de vrijwilligers vormen de stagiairs. Domo 
Hasselt ontfermt zich over een aantal stagiairs (graduaat orthopedagogie, graduaat maatschappelijk werk, 
bachelor gezinswetenschappen, bachelor maatschappelijk werk…). We verwachten ook van hen een 
engagement van minimum 1 jaar. In 2020 hebben we uitzonderlijk ook een aantal jobstudenten aangeworven 
om in de zomermaanden een vakantieaanbod te kunnen aanbieden voor de kinderen in het Domohuis. De 
meeste van onze vrijwilligers liepen een te groot gezondheidsrisico omwille van hun leeftijd.  
 
Vrijwilligers stoppen meestal omwille van specifieke gebeurtenissen in hun persoonlijk leven (geboorte van een 
eigen kind of kleinkind, werk vinden, gezondheidstoestand, relatieperikelen,). Dit jaar waren er maar liefst drie 
geboortes in onze vrijwilligerskring.  
 

 Nieuw gestarte vrijwilligers   21  (waaronder 5 stagiaires + 3 jobstudenten) 

 Gestopt als vrijwilligers     15  (waarvan 4 stagiaires + 3 jobstudenten)   

 
Vrijwilligers vinden ons omdat ze toevallig in contact komen met Domo Hasselt (via een activiteit, een berichtje 
dat ze ergens lazen, omdat ze spullen staan hadden die ze wilden weggeven…) en via mond aan mond reclame. 
Sommige vrijwilligers vinden ons via online-platforms: onze vacature op www.vrijwilligerswerk.be  wordt een 
30-tal keer per maand bekeken  (dit levert na de mond aan mond promotie de meeste nieuwe vrijwilligers).  
 

 
 

 
Nieuwjaarsfeestje van de vrijwilligers 2020 met een leuke nieuwswaarde “drie bolle buikjes!”  
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We krijgen bijna elke dag namen van kandidaten die interesse zouden hebben in onze werking via give a day. 
We contacteren die dan maar tot op heden heeft dit ons nog geen enkele vrijwilliger opgeleverd. Via deze weg 
geraken we blijkbaar niet aan het profiel dat Domo Hasselt nodig heeft. 

 

 Een goed onthaal en een warme omkadering   

Domo Hasselt wil zijn vrijwilligers goed onthalen en warm omkaderen. Onze maandelijkse 

vrijwilligerssamenkomsten zijn legendarisch omwille van de steeds in overvloed aanwezig zijnde koffie, taart 

en versnaperingen. Naast informatie uitwisselen, afspraken maken en verbroederen staat er ook regelmatig 

vorming op de agenda van de vrijwilligerssamenkomsten. Dit jaar zetten we in op het belang van taalstimulering 

en begrijpend lezen. We hebben twee vormingsactiviteiten rond taalstimulering voor onze vrijwilligers live 

kunnen laten doorgaan. De vorming rond taalstimulering (met onder andere voorleestips) werd erg boeiend 

gegeven door Lut Bylois (Auxilia).  Yente Eerdekens gaf een toelichting bij het gebruik van de taalkoffers.  

In de coronaperiode konden we niet live samenkomen en we voelen dat dit weegt op de motivatie. In eerste 

instantie lukte het niet goed om vrijwilligers online te krijgen; sinds september tellen we terug meer 

aanwezigen op de online vrijwilligerssamenkomsten.  Toch blijft online vergaderen kunstmatig aanvoelen en 

niet bij machte om een warm samenhorigheidsgevoel op te roepen.  

 

Villa Verbeelding schonk Domo Hasselt de woestijntafel die ze gebruikten voor talige activiteiten tijdens de 
tentoonstelling Verhalen van duizend en één nacht. Ze gaven ook een workshop aan enkele vrijwilligers hoe er 
met de woestijntafel kon worden gewerkt. 
Een bezoek gepland aan de bibliotheek van Hasselt die een mooi aanbod aan taalstimuleringsmateriaal hebben, 
konden we in 2020 niet laten doorgaan. We pakken dit thema in 2021 weer op met ons poppenkastproject.  
Regelmatig worden door de coach ook intervisies voor de vrijwilligers voorzien. Wie met een vraag zit, kan dit 
altijd bespreken met de coach. Zij kan dat verbinding leggen met andere vrijwilligers die met gelijkaardige 
vragen of situaties zitten.  

 
We appreciëren heel erg dat onze Domo-vrijwilligers die als vriend aan huis actief zijn, met dank aan Kind en 
Gezin, zich konden aandienen voor een corona-vaccinatie samen met het zorgpersoneel.  23 vrijwilligers 
hebben gebruik gemaakt van die mogelijkheid. We beschouwen dit als een erkenning van de overheid voor de 
onmetelijke inzet van onze vrijwilligers. 
  

 
Lekkere nieuwjaars koekjes van Huis van Kind voor Domo-vrijwilligers 
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Uit de kronieken van een verschrikkelijk jaar  

 2020  een  jaar om  snel  en  nooit  te  vergeten   

Domo Hasselt koos, geïnspireerd door een onderzoek van de KBS, in 2020 als centraal werkthema ‘Deprivatie 
bij kinderen tegengaan’.  Via het streekfonds Hart voor Limburg van de KBS ontving Domo Hasselt daarvoor 

5.700 euro. Ondanks COVID 19 konden we aan deze doelstelling blijven werken, zij het soms op een andere 
manier dan we bij het uitschrijven van het project in gedachten hadden. Het aantal bezoeken aan huis daalde 

in de periode maart -juni 2020 wegens de corona-maatregelen, maar onze vrijwilligers bleven contact houden 

via telefoon- en stoepcontacten. De noden die we in de gezinnen zagen, kwamen door de lockdown nog 

scherper in beeld. De doelstelling van het ingediende project werd door de lockdown nog urgenter: “We 

maken meer hulpbronnen toegankelijk voor de Domo gezinnen zodat de kinderen zich minder een 

uitzondering voelen.” 

Domo Hasselt moest door Covid 19 creatief uit de hoek komen. Met ons vrijwilligerskorps waarvan, zacht 

uitgedrukt, een groot deel niet tot de allerjongste groep behoort, was het niet eenvoudig om onze 

outreachende werking verder te zetten. Maar onze ijzeren wil om er kost wat kost te zijn voor onze gezinnen 

en onze gedegen kennis van de reële situatie achter de deuren waren troeven waar corona niet tegen op kon. 

Bovendien kwam er een nooit geziene stroom aan middelen vrij, waar we dankbaar gebruik van hebben 

gemaakt.   

Van de KBS ontving Domo Hasselt in het voorjaar 2020 (net zoals 499 andere armoedeorganisaties) 10.000 

euro om direct te kunnen inspelen op een toename van problemen in gezinnen. Met deze eenmalig 

bijkomende middelen konden we extra medewerkers aanwerven om de vrijwilligers te ondersteunen rond 

alle items die gerelateerd zijn aan de Corona-dreiging en konden we een vakantiewerking ontplooien!  Zonder 

die middelen hadden we heel veel gezinnen in de kou moeten laten staan.  

Domo Hasselt zag in het voorjaar en de zomer van 2020 dezelfde noden die het ook voor de coronacrisis zag. 

Corona versterkte de bestaande ongelijkheid en doet de gevolgen van sociale uitsluiting exponentieel 

toenemen! Voor kwetsbare gezinnen slaat Corona gewoon veel harder toe.  
 

Gelukkig kunnen we ook een aantal positieve elementen detecteren. De bezorgdheid van de burgers voor de 

kansarme gezinnen, de verbondenheid en de samenwerking met vrijwilligers groeiden.  En ook het beleid 

erkent dat traditionele oplossingen een grote groep burgers in de kou laten staan. Het lokaal beleid en de 

Vlaamse overheid beseft dat de professionele hulpverlening door de veiligheidsmaatregelen kwetsbare 

mensen onvoldoende bereikt. Domo Hasselt kreeg wat meer naambekendheid en het outreachend karakter 
van onze aanpak bewees nu zijn meerwaarde. Samen met vrijwilligers, diensten en ouders hebben we gezocht 

naar manieren om, met respect voor de coronamaatregelen, toch onze gezinnen te bereiken en in de spelen 

op de behoeften van de ouders met bijzondere aandacht voor het welzijn van de jonge kinderen!  We waren 
dan ook erg blij toen preventieve gezinsondersteuning werd erkend als essentiële dienstverlening.  Onze 

vriend-aan-huis vrijwilligers konden zich al vrij vroeg in de campagne laten vaccineren. Zo konden we de vinger 

aan de pols houden, noodzakelijke bezoeken afleggen en ons ondersteuningsaanbod afstemmen op de noden 
die we zagen. Hieronder lees je hoe Domo Hasselt gezinnen ondersteunde in deze moeilijke tijden.  
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De moeilijke balans tussen stress en maatschappelijk verwachtingen  
Domo vrijwilligers zijn er om rust in het gezin te brengen en dat doen ze door in die gezinnen aanwezig te 

zijn en veel erkenning te geven, te waarderen wat mensen doen, te bevestigen en te stimuleren. Dat is de 

hoofdopdracht van een Domo vrijwilliger in niet coronatijden en dat blijft ook in coronatijden de 

hoofdopdracht. Het wegnemen van stress is volgens ons de beste manier om ontwikkelingskansen van 

kinderen te verhogen omdat dat ruimte schept om opvoedingsvaardigheden bij ouders naar boven te 

laten komen.  

  

In coronatijden verhoogt die stress aanzienlijk (vooral omwille van het gebrek aan inkomen, zeker in die 

gezinnen waar het inkomen via interim of dagopdrachten kwam maar ook door angst en door spanningen). 

Daardoor riskeren deze gezinnen in een overlevingsmodus terecht te komen.  Als alle aandacht naar 

overleven moet gaan is er in het hoofd weinig ruimte voor iets anders. Dat heeft impact op de wijze waarop 

ouders in staat gaan zijn om te voldoen aan de verwachtingen die in deze tijd aan de ouders van 

schoolgaande kinderen wordt gesteld (daarover verder meer). Aan alle vrijwilligers werd gevraagd om 

stoepbezoeken af te leggen en zeker telefonisch (liefst nog via een of andere vorm van beeldbellen) in 

contact te blijven met het gezin. Kunnen ventileren doet voor iedereen deugd doen en ontlaadt.  De Domo-

vrijwilliger laat ook in coronatijden zijn gezin niet los en zo doorbreken gezinnen en vrijwilligers elkaars 

eenzaamheid en sociaal isolement. 

 
 

 

 

 

 

 
                                   Hygiëne en ontsmetting + mondmaaskers                                                  Uitleen van 50tweede hands laptops  

Schenking van Wit Geel Kruis en Peluche 

 

 

Informatie doorspelen over corona  
In het begin van de crisis hebben we via onze vrijwilligers vooral informatie verspreid over het 

coronavirus, de eraan verbonden risico’s en de veiligheidsmaatregelen en wat er eigenlijk aan de hand 

was. Gelukkig was er snel ook anderstalig materiaal beschikbaar vanuit het agentschap Integratie en 

inburgering. Vanuit Domo Hasselt hebben we aan alle gezinnen coronaproof pakketten gebracht 

(mondmaskers, papieren zakdoekjes, handzeep, kleenex-zakdoeken) lang voordat de overheid gratis 

mondmaskers verspreidde. We merkten wel dat de scholen op dit vlak zeer goed werk hebben verricht 

want de meeste kinderen hadden hun ouders al de oren van de kop gezaagd over hoe je goed de handen 

moest wassen en niezen in je elleboog. 

   . 

Er zijn momenten geweest dat de angst voor besmetting in sommige gezinnen krampachtig werd. 

Kinderen mochten het huis niet uit omdat hun ouders, beïnvloed door internationale nieuwszenders, 

overtuigd waren dat de coronasituatie in België extreem gevaarlijk was.  

Domo vrijwilligers hebben in die situatie hun best gedaan om te situatie te relativeren.  Want voor 

kinderen is het permanent binnenhuis zitten zonder de mogelijkheid tot ravotten en bewegen niet 

gezond.  
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Hoger gebrek aan stimulans en uitdaging door COVID-19  – Hoe de wereld groter maken  
Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen in armoede meer last hebben van dingen die hun leven 

‘anders’ maakt dan het leven van gezinnen die in betere omstandigheden opgroeien. (De lijst van 17 

armoede-indicatoren). Vanuit Domo kunnen we op een groot aantal van die indicatoren inspelen door 

dingen te voorzien en / of te organiseren. Dat doen we in niet-coronatijden, maar zijn we ook blijven doen 

tijdens deze crisis.  

- Domo Hasselt bezorgde paaspakketten, lockdown-pretpakketten, vakantiepakketten en 

sinterklaaspakketten aan de Domo-gezinnen. Vrijwilligers gaven door wat hun gezin nodig had. Er zat 

speelgoed en leesmateriaal in aangepast aan de leeftijd en interesse van de kinderen. In de 

paaspakketten zaten ook uitdagingen voor de kinderen (werkboekjes met een prijs als ze de 

opdrachten vervullen).   Wegens overweldigend succes werd dat herhaald in de vakantie- en de 

sinterklaaspakketten.  

- We stimuleren de gezinnen ook om mee te doen aan de berenjacht./ paaseierenjacht/ 

zonnebloemenjacht.  

- We ontmantelden onze speel-o-theek om speelgoed bij de gezinnen te krijgen.  We vroegen een paar 

stagiairs om themaspelkoffers en leeskoffers te maken.  

- Domo vrijwilligers zullen quasi altijd de weg naar de bibliotheek tonen. Maar het zelf hebben van 

boeken, is ook belangrijk in een kinderleven. We hebben dit jaar meer dan 200 boeken aan onze 

gezinnen verdeeld. Die boeken werden geschonken door De Standaard en Clavis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slechte woonkwaliteit: 

Veel van onze Domo gezinnen wonen in huizen die eigenlijk van slechte kwaliteit zijn en waar te weinig 

leefruimte is voor het aantal mensen dat er woont. Weinig gezinnen kunnen gebruik maken van een eigen 

tuin. Dat probleem is er altijd maar maakt de beperking in bewegingsruimte die door corona wordt 

opgelegd is, wel extra belastend.   

Daarom hebben we onze Domo tuin opgeknapt en wasbakje en speelmateriaal geïnstalleerd. In navolging 

van het open tuin project in Ronse, stellen wij onze DOMO tuin open op afspraak Domo gezinnen die heel 

erg klein behuisd zijn en geen mogelijkheden hebben om met de kinderen buiten te gaan, kunnen op 

afspraak, gebruik maken van de tuin.  Daar staan ook houten speeltuigen. Ook het OCMW kan, in afspraak 

met Domo, een gezin sturen. 

  

Laptops en WIFI Domo Hasselt hamert al heel lang op dit nageltje. Het is goed dat dat signaal nu 
eindelijk is opgepikt door het beleid. Er was al een gigantisch probleem op dit vlak voor de coronacrisis 
uitbrak.  Kinderen, ook kinderen op lagere schoolleeftijd, lopen een achterstand op als ze thuis geen 
toegang hebben tot sociale media. De meeste scholen werkten, ook voor corona, al met virtuele 
communicatiesystemen. Daarom leent Domo Hasselt al jaren laptops uit aan de gezinnen.  
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We kregen (afgeschreven) lege laptops via connecties met de KBC  
Domo Hasselt heeft in 2020 40 laptops en tablets gratis uitgeleend (met Officepakket via social ware). 
Die laptops blijven in het gezin. De ouders tekenen een overeenkomst waarin ze bevestigen dat de 
laptop eigendom blijft van Domo én dat bij mankementen de laptop terug naar Domo Hasselt komt 
voor herstelling.  We stellen vast dat zowel bij de gezinnen als bij een groot deel van onze vrijwilligers 
weinig digitale vaardigheden aanwezig zijn.  Onze gezinnen zijn niet gewend om met laptops om te 
gaan en omwille van de kleine behuizing is er niet altijd een speciale plek waar aan de laptop kan 
worden gewerkt met alle gevolgen van dien…. Bijna alle laptops zijn al minstens één keer voor 
herstelling opgehaald. Gelukkig hebben we in de loop van 2020 een samenwerking kunnen afsluiten 
met De Kids. Een van de hardhorige jong-volwassenen die er verblijft staat nu, tot onze grote 
tevredenheid, in voor het onderhoud van ons laptoppark Domo Hasselt heeft werkt samen met het 
Leonhuis in functie van het bijspijkeren van digitale vaardigheden (project Nu ben ik geen digibeet 
meer).  
Een internetaansluiting kost geld dat er in sommige gezinnen niet is.  De gratis mogelijkheden die 
Proximus en Telenet aanboden, werkten niet overal. Een bijkomend probleem is ook dat in gezinnen 
met meerdere kinderen 1 laptop niet meer volstaat want je krijgt het als ouder (s) dan niet geregeld 
als je meerdere kinderen hebt die op hetzelfde moment de juffrouw of meester online hebben.   

 

 

Wat een mooie gift van Wit-Geel Kruis Limburg – 20 tablets 

  

Ondertussen heeft de digitalisering zo’n vlucht genomen dat zelfs gewoon betalen met cash al de 

uitzondering wordt. Wie een beroep wil doen op hulpverlening moet zich op het online pad begeven. 

Veel van onze Domo gezinnen, maar ook van onze Domo-vrijwilligers kunnen (en willen) deze 

evolutie niet volgen. Het stelt Domo Hasselt voor fundamentele vragen waarop een eenvoudig 

antwoord niet mogelijk is.  
 

 

Gezinnen lopen vaak voordelen mis omdat ze niet goed weten wat de opdracht van 

maatschappelijke voorzieningen is of omdat ze uit een soort schaamte of schrik geen hulp durven 

vragen.   
Onze vrijwilligers leggen een brug tussen de gezinnen en maatschappelijke voorzieningen. Tijdens de 

lockdown heeft Domo Hasselt zich heel hard ingespannen om ervoor te zorgen dat de verbinding met de 

school behouden bleef.  

Onze Domo-vrijwilligers zagen tal van supertoffe leerkrachten die alles op alles zetten om de band met de 

kinderen te bewaren. Er waren er zelfs die opdrachtenblaadjes aan huis brachten en met de kinderen en 

hun ouders kwamen babbelen. Er zijn helaas ook scholen die niet willen zien dat er zoiets als sociale 
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uitsluiting en armoede bestaat. Zij beschouwden hun onderwijsopdracht volbracht als een opdracht 

online stond, zonder rekening te houden met eventuele beperkingen in gezinnen. Als kinderen niet 

kunnen volgen wordt dat gelinkt aan de desgeïnteresse van hun ouders, of het feit dat ze uit een andere 

cultuur komen of een andere taal spreken. Sociale problemen worden op die manier geïndividualiseerd 

of geculturaliseerd en dat is heel spijtig want er is duidelijk een maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Domo Hasselt heeft hierin een uitdrukkelijke rol willen spelen.  

Een goed contact tussen de school en het gezin is cruciaal.  Domo Hasselt wil de kwaliteit van die relatie 

zo hoog mogelijk maken.   We schakelden een jobstudent in, die in combinatie met de vrijwilligers, de 

gezinnen ging bevragen over hun relatie met de school.   

Domo Hasselt ondersteunt ook ouders om te voldoen aan de verwachtingen van de school.  

 

De school verwacht niet dat ouders gaan lesgeven, maar wat wel wordt verwacht is voor onze  

Domo ouders niet zo makkelijk te realiseren (vergeet niet dat stress de ruimte in het hoofd verkleint).  

- Ouders moeten kinderen ondersteunen om hun schoolwerk te plannen. Ze moeten 

samen met de kinderen een dagstructuur op maken waarin wordt vastgelegd hoe laat en 

waar het schoolwerk wordt gedaan. (En dat soms voor meerdere kinderen – zo’n 

planmatige aanpak is niet evident, zeker niet als ouders zelf weinig school hebben gelopen 

of niet gewend zijn hun tijd in strakke schema’s te gieten).  

- Ouders moeten bevragen of het kind de opdrachten snapt en het dan eigenlijk door 

middel van vraagjes de juiste weg leren vinden. Dat is een hele oefening waarvoor enige 

communicatie vaardigheden nodig zijn en die vraagt om in dialoog te gaan met het kind   

Deze opdracht is niet gemakkelijk voor mensen die het Nederlands niet altijd goed 

machtig zijn en soms zelf de opdracht niet snappen. Maar ook voor mensen die zelf weinig 

school hebben gelopen, komt het soms vreemd over dat het beter is niet zelf het 

antwoord te geven maar door vragen te stellen de andere tot dat antwoord te laten 

komen.  

- Ouders moeten stimuleren en bemoedigen. Hun kinderen schouderklopjes geven; laten 

horen dat ze flink bezig zijn.   

  

Het is superbelangrijk dat ouders durven aangeven aan de leerkracht als het bij hun thuis niet lukt. De 

vrijwilligers hebben ouders ook geholpen om contact met de school te leggen als ze aangaven dat ze dat 

moeilijk vonden.   

Maar hier knelt ook een schoentje. Want deze ouders zijn ook bang om toe te geven dat het niet lukt. Ze 

hebben nooit de boodschap gekregen dat je uit fouten iets kan leren. Ze hebben al vele keren te horen 

gekregen dat je onderaan de maatschappelijke ladder zit omdat je fouten hebt gemaakt, iets niet kunt, iets 

niet gedaan hebt wat je had moeten doen. Ze hebben van de samenleving al zo dikwijls het deksel op de neus 

gekregen (er is altijd wel iets waarom ze iets niet goed deden, niet slaagden in het leven,  …) dat toegeven dat 

iets niet lukt voor hen als vernederend wordt ervaren. We leven nu eenmaal in een prestatiemaatschappij.  

Daarnaast is bij sommigen zeker ook de angst aanwezig dat toegeven dat iets met de kinderen niet lukt 

uitmondt in ‘het afpakken van de kinderen’. Voor iemand die daar bang voor is, is hulpvragen geen optie. 

Deze ouders vrezen dat hulp vragen gelijk staat met toegeven dat ze ‘het niet kunnen’. Daarom heeft Domo 

Hasselt vooral geprobeerd om ouders te stimuleren om tegen de leerkrachten te zeggen wat hen moeilijk 

valt zodat samen een oplossing kan worden gezocht op maat van dat gezin.    

Onze vrijwilligers stimuleren de gezinnen ook om digitaal materiaal aan te vragen via de school.  
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Mogelijk maken dat gezinnen feestjes kunnen organiseren 
Veel van onze gezinnen zijn klein behuisd. Een verjaardagsfeestje vieren is daardoor een onmogelijke 

opdracht. Studies tonen dat kinderen dit soort gemiserg aanvoelen. Daarom planden wij kleine structurele 

werken in het Domohuis om het mogelijk te maken dat ouders dergelijke activiteiten met ondersteuning van 

vrijwilligers in het domo-huis zouden kunnen doen.  COVID 19 maakte het echter noodzakelijk ingrepen aan 

onze infrastructuur door te voeren ook al mochten deze feestjes voorlopig niet doorgaan: het bad werd 

bijvoorbeeld uit de badkamer gehaald om meer ruimte te hebben zodat de social distancingsregels beter 

konden worden gerespecteerd tijdens de vakantie-activiteiten.  

Ook hebben we materiaal aangekocht om de tuin avontuurlijker en kindvriendelijker in te richten. De tuin 

werd tijdens de lockdown (toen de speeltuinen en parken gesloten waren!!!), na afspraak, ook opengesteld 

voor gezinnen die klein behuisd zijn.  

 

Domo Hasselt weet van de nood een deugd te maken. Door de tweede lockdown kon ons traditioneel 

Sinterklaasfeest niet doorgaan. We hebben dit aangegrepen om wat meer reclame te maken voor het gebruik 

van whatsapp in onze gezinnen. Terwijl de kinderen konden whatsappen met de Sint, bracht de vrijwilliger de 

Sinterklaaspakketten in huis. 65 kinderen hadden een leuke privé babbel met de Sint.  Deze activiteit haalde 

ook een aantal vrijwilligers over de drempel om whats app te leren gebruiken.  

 
 

  
 

 

 

Corona-maatregelen ?  Oeps ! Dan gaan we online                                            Sint  gaat online  

  
 Mobiliteit verhogen 

Onze vrijwilligers hebben dit jaar, nog meer dan andere -jaren, vaak het vervoer van gezinnen geregeld. Om 

gezinnen (en hun kinderen) in de mogelijkheid te stellen aan interessante activiteiten deel te nemen, spelen 

onze vrijwilligers soms ‘chauffeur’ voor deze gezinnen. Het lijkt logisch erop te hameren dat men gezinnen 

moeten leren gebruik maken van het openbaar vervoer. Dat doet Domo Hasselt ook wel. Maar men dwaalt 

als men denkt dat daarmee alle mobiliteitsproblemen van de baan zijn. Wie aangewezen is op het openbaar 

vervoer geraakt helaas nooit thuis met die fantastische (maar onhandige grote) speelkoffer die wordt 

uitgeleend aan de balie van het Huis van het Kind. We dagen je uit om alleen met een buggy, een 

picknickmand, twee kleine kleuters en een 7-jarige, een bus op te stappen om naar een speeltuin te gaan, laat 

staan naar een ziekenhuis of een doktersafspraak met een ziek kind.  

Onze uitleendienst van fietsen loopt prima. We werken vooral met gekregen fietsen.  

 

Activiteiten in het domo-huis waren een noodzaak! 

In eerste instantie wil Domo gezinnen toeleiden naar bestaande sport en jeugdverenigingen. We 

moeten echter vaststellen dat onze vrijwilligers er, ondanks veel pogingen, niet altijd in slagen om 

kinderen te laten deelnemen aan sport-en verenigingsleven.  

Soms lukt het, maar heel vaak ook niet.  
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  (Alleenstaande mama met 4 kinderen tussen 1 en 13 jaar) De vrijwilligster heeft de kinderen ook in 
contact gebracht met de speelpleinwerking en sindsdien gaan ze hier vaak naartoe.” 

 (Gezin met 2 kinderen tussen 10 en 14 jaar). De kinderen gaan nu naar de Chiro. 
 

Er wordt heel erg op ingezet, maar de resultaten blijven ontmoedigend. Voor een deel kan dit verklaard 

worden door COVID 19 (er was echt veel angst bij de gezinnen – ze kijken vaak naar buitenlandse zenders en 

daar werd de situatie in België als extreem gevaarlijk gepresenteerd).  Maar de terughoudendheid zit dieper. 

Willen ouders hun kinderen beschermen tegen mogelijke kwetsuren? Je aansluiten bij een vereniging 

betekent dat je aan bepaalde verwachtingen (die niet uitgesproken worden) moet voldoen en dat de 

vereniging en alle leden ook moeten open staan voor nieuwkomers. Helaas is dat niet altijd het geval.  
 

De voorbeelden waarin het, ondanks vele pogingen, - niet gelukt is, zijn legio:  

 (Marokkaans gezin: 3 kinderen tussen 0 en 7 jaar) De vrijwilligster had ontdekt dat de oudste dochter 
echt een tekentalent had. Ze vertelde van de tekenacademie. De dochter wilde dit zich heel graag 
inschrijven. Alles was geregeld maar het is er niet van gekomen. 

 (Indisch gezin – 4 kindjes tss 7 en 9 jaar waarvan 2 met handicap) Naar de scouts gaan of turnen lijkt de 
kinderen wel leuk maar papa wil hen niet brengen. 

 (Alleenstaande mama – 2 kinderen 7 en 8 jaar) Vrijwilligers is met de jongens mee geweest naar een 
basketbalclub maar de jongens zijn daarna niet meer geweest.  

 (Gezin met 5 kinderen tussen 7 en 16 jaar) Mama wil niet dat de kinderen een hobby hebben, dat zou hen 
te veel afleiden van de school. Ook deelnemen aan schooluitstapjes mag niet van mama omdat ze dit te 
gevaarlijk vindt. 

 

De behoefte aan meer ruimte en beweging van de jonge kinderen waarvan sommigen gedurende meerdere 
maanden hun appartementje niet mochten verlaten was schrijnend. Geen tuintje thuis, geen speelplaats én 
zelfs geen speeltuintje in de buurt waar ze zich konden uitleven. Tegelijkertijd was er maar een heel beperkt 
aanbod aan zomeractiviteiten en kampen waar kinderen konden op intekenen. Het aanbod betaalbare 
vakantie-en sportkampen van de gemeenten zijn altijd snel volgeboekt. Inschrijven is geen sinecure omdat dat 
online moet gebeuren. Rap op Stap kan de gezinnen hierbij wel helpen.  
 

We hebben dus van het Domohuis in de vakantiemaanden een clubhuis gemaakt. Door de inzet van drie jonge 

pas afgestuurde kleuterleidsters konden we samen met een aantal geëngageerde vrijwilligers een mooi 

activiteitenaanbod neerzetten in een taalrijke omgeving. Vier dagen per week bruiste het domo-huis van 

geplande activiteiten, 1 dag per week stond het huis en de tuin open voor vrij spel. En daar werd gretig gebruik 

van gemaakt.  Dat aanbod gaf kinderen de kans om eindelijk weer eens te bewegen en te ravotten. Maar het 

brengt de kinderen ook in een taalrijkere omgeving waar duidelijk wordt dat taal een communicatiemiddel is 

waarmee je gevoelens kan uitdrukken, een mening kenbaar kan maken, inzicht verwerven… Zo zet Domo 

Hasselt in op het stimuleren van dialoog, inzicht verwerven, begrijpen en creativiteit.   

 

 
Een méér dan geslaagd Bob de Bouwer kampje 
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Ruud Horrick, een vrijwilliger met theaterervaring en docent aan de plaatselijke academie, hielp ons een 

sociaal artistiek project opzetten met kleine groepjes kinderen in het Domohuis. Elke week ging er artistieke 

workshops door. We leerden alvast dat het mogen vasthouden van een microfoon wonderen doet om 

kinderen uit te dagen om hardop voor te lezen.  

Er werd ook regelmatig gewerkt met de zandtafel van Villa Verbeelding: in de zandtafel zaten allerlei 

opdrachten en schatten verstopt.  

 

 
Theater project van Ruud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zandtafel met Sprookjes en uitnodiging workshop van Villa Verbeelding 

 
Via dit soort zomeractiviteiten hebben we 370 kind-dagen gerealiseerd.  (370 is de som van alle kinderen die 

aanwezig waren op de verschillende activiteiten gedurende de zomervakantie – de meeste kinderen namen 

meerdere dagen deel).   

  

 
Via KBS een schenking van 3 paletten speelgoed van Dreamland – Torfs – Clavis!  

250 Kinderen ontvingen een super tof verrassing pakket (Domo – Koala – Basis Ed. 
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Dank je voor alle steun die Domo Hasselt in 2020 mocht ontvangen 
 

Domo Hasselt is ervan overtuigd dat, naast structurele maatregelen die op beleidsniveau moeten gerealiseerd 
worden, een lokale verankering nodig is om sociale uitsluiting te bestrijden. Want alleen mensen uit hun nabije 
omgeving kunnen mensen die zich uitgesloten voelen het gevoel geven dat ze er echt wel bij horen.  
Domo Hasselt is dan ook bijzonder blij dat ze kan rekenen op al die individuen die zich willen inzetten als 
vrijwilliger of Domo Hasselt op een andere manier willen steunen. Zo spinnen we een net van onderlinge 
solidariteit. We kunnen op veel sympathie rekenen. Dat brengt leven in de brouwerij en zorgt ook regelmatig 
voor verrassingen.  Hieronder een (onvolledig) overzicht van wat er zoal op een jaar via het Domohuis zijn weg 
vindt naar de gezinnen.  
 

- Huis van de Mens organiseerde een inzamelingsactie van schoolmateriaal, brooddozen en 
boekentassen.  

- De Rotaract jongerenafdeling Hasselt schonk Sint en Piet cadeautjes en zorgde voor een Sinterklaas die 
kon whatsappen.  

- Het hele jaar door kunnen we beroep doen op de speelgoedbank van Inner-Wheel.  
- Van UCCLL ontvingen we een tafel vol bio-artikelen.  
- De Academie schonk ons 8 grote dozen vol die we kunnen gebruiken voor creatieve workshops.  
- Ladies Circle 51 schonk verzorgingsboxen waarmee we de mama’s in de watten konden leggen.  
- Via de Rotary kregen we 206 wasbare mondmaskers.  
- De dames van Peluches haken en breien er op los: van mutsen en sjaals tot handtassen en laptoptassen. 

Hun fantasie en ijver is niet te stoppen.  
- De tienerschool van Herk De Stad verzamelde brooddozen en speelgoed.  
- Toverblokjes vzw schonk zakjes met lego en Lego-T-shirts.  
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- Van Neuhaus Hasselt kregen we een voorraad pralines waarmee we veel gezinnen blij konden maken. 
- De Hasseltse Toeristische Gidsen kozen Domo Hasselt vzw als hun Goede Doel in de Warmste Week en 

gidsten gratis tientallen groepjes toeristen door de stad met haar vele bezienswaardigheden. 
 
En ook particulieren brengen van alles binnen. Zo ontvingen we knutselmateriaal, een autostoeltje, complete 
baby-uitzet, leesboekjes, teddyberen, fietsen, schommelstoel, tafelvoetbal en speelgoed voor alle leeftijden.  
  
 
We ontvangen ook regelmatig giften zowel van individuen als van organisaties.  
 
Mensen kunnen Domo Hasselt rechtstreeks ondersteunen door te storten op het rekeningnummer van Domo 
Hasselt vzw  BE54 0016 8642 2697.  Giften op onze Domo Hasselt rekening geven echter geen recht op 
belastingvermindering. Daarom heeft Domo Hasselt ook een projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting 
geopend. Wie via die weg stort krijgt wel het belastingvoordeel. De juiste gegevens zijn te vinden op onze 
website.  
 
Dit jaar konden we met die vrije giften en met de opbrengst van de acties van De Broederschap en de Scouts 
ons achtertuintje omtoveren tot een “klein paradijsje” voor al die kinderen die “maanden” moesten 
binnenblijven! We dromen nu van een grote auto waarmee we meerdere kinderen of gezinnen tegelijk kunnen 
vervoeren.  
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Toekomstplannen Domo Hasselt vzw - Home start 

 

We zijn nu bijna 10 jaar actief als kleine organisatie met ½ professionele kracht. We hebben in het afgelopen 
decennium heel mooie resultaten kunnen voorleggen. We willen echter meer: we willen meer vrijwilligers en 

we willen meer gezinnen ondersteunen. Juist omdat we geloven in de waarde van dit soort vrijwilligerswerk. 

Met gemengde gevoelens kijken we aan tegen de stroom subsidiemiddelen die omwille van corona in het leven 

werd geroepen. Het gaat immers vooral om ‘tijdelijke’ middelen die niet recurent zijn. Middelen dus die 

vandaag kunnen worden gebruikt maar waar we morgen niet meer op kunnen rekenen, hoe goed we ook ons 
best doen of hoeveel resultaten we er ook mee halen.  

Bij Domo Hasselt denken we liever op lange termijn. Want armoede zal niet verdwenen zijn als de corona-

risico’s zijn teruggedrongen. Daarom willen we Domo Hasselt een stevige basis geven.  Onze aansluiting bij 

Domo Home Start kadert in dat verlangen.  We blijven daarenboven elke opportuniteit grijpen om onze 

professionele omkadering iets comfortabeler te maken om zowel kwalitatief en als kwantitatief nog betere 
cijfers te kunnen voorleggen.  

 

We nemen een rol op in de vierde pijler (2020-2022) 

Groep Intro sloot een overeenkomst af met de stad Hasselt voor de ‘Integrale begeleiding van vluchtelingen’ in 
Hasselt. Domo Hasselt is actieve partner in dit project voor het ondersteunen van vluchtelingengezinnen met 
kinderen jonger dan 12 jaar. Het project loopt in 2020 -2021 en 2022.  

 

Outreachend werken ook in Haspengouw (2021- februari 2022) 

Vanuit het kabinet Welzijn werden eenmalige middelen vrijgemaakt voor het opzetten van outreachende 

projecten.  We zetten deze middelen in om meer gezinnen te kunnen bereiken. Voor de ELZ Herkenrode 

kunnen we de personeelsploeg versterken met een halftijds kracht zodat er meer intakes kunnen gebeuren en 

meer vrijwilligers kunnen ondersteund worden.  Domo Hasselt ziet hierin ook een opportuniteit om, samen 

met de aanwezige lokale actoren in Haspengouw, in die regio een werking op te starten. We leggen nu samen 

met lokale partners de eerste bouwstenen voor de Domo Haspengouw. Een coördinator en een agogisch 

medewerker werden aangeworven. We hopen dat de Haspengouwse afdeling zich voldoende zal kunnen 

bewijzen en met middelen van de betrokken lokale besturen kan worden verdergezet. De versterking in 

Herkenrode hopen we te kunnen continueren door een partnerschap met de stad Hasselt.  

 

Eensgezind- Uitrol Een Gezin Een Plan in ELZ Herkenrode-Haspengouw 

De contouren van het plan liggen vast, maar er moet nog wat aan worden geschaafd door de denkgroep die in 

het leven werd geroepen. Domo Hasselt is opgenomen als partner binnen Eensgezind met een duidelijk 

afgelijnde opdracht wat betreft het ondersteunen van gezinnen. Het moet gaan om gezinnen die binnen de 

doelgroep van Domo Hasselt vallen is de sfeer van het preventieve. Op deze manier krijgt het vrijwilligerswerk 

ook een plaats binnen de aanpak van ‘Een gezin, Een plan’.  

 

Netwerk vrije tijd Hasselt – Kerngroep Armoede                                         

Samen met Sint Vincentius, vzw De Brug en Het regenbooghuis beloofde we aan de stad om extra in te 

zetten op vrijetijdsparticipatie. Samen met deze drie organisaties zal Domo Hasselt mee de drempel in kaart 

brengen. We zullen ook voorstellen uitwerken van acties die kunnen genomen worden om deze drempels 

weg te werken. 

Inhoudelijk stellen we, naast het implementeren van Home start, voor 2021 de volgende twee actiepunten 

centraal. 
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De UIT-pas promoten en bekend maken 
Zowel in Hasselt als Sint Truiden werken met de Uitpas. In 2021 gaan onze vrijwilligers hun uiterste best doen 
om de gezinnen de voordelen van de Uitpas te leren kennen, de drempel te overwinnen en er gebruik van te 
maken.  

 

Poppenkastproject Scaramouche (1/01/2021 tot 6/06/2022)  
Met middelen van Hart voor Limburg kunnen we een taalrijk programma organiseren voor de Domo 

kinderen samen met andere organisaties zoals Villa Verbeelding en Maison Florida. Via een vormingsaanbod 
versterken we vrijwilligers in taal stimulerende activiteiten en maken hen via workshops vertrouwd met de 

mogelijkheden van het poppenspel. Diverse workshops voor ouders die creatief willen bezig zijn met hun 

kinderen zijn ook gepland. Een deel van de middelen wordt gebruikt om de speelotheek aan te vullen met 

poppenkasten, poppenkastpoppen, scenario’s en dergelijke zodat kinderen thuis voor eigen publiek kleine 

voorstellingen kunnen geven.  

De hierboven beschreven pistes liggen vast en de engagementen zijn al aangegaan. Voor de projecten 

hieronder is het nog onduidelijk of de financiering rond zal geraken. We vermelden ze toch al omdat het de 

richting aangeeft van wat we in het komende jaar zullen doen.  

 

Vernieuwde trajecten preventieve gezinsondersteuning Huis van het Kind  

Domo Hasselt en Domo Haspengouw zijn mee partners in de vernieuwende trajecten Huis van het Kind die 

afzonderlijk door HvhK Sint Truiden en HvhK Hasselt zijn ingediend.  Op dit moment is nog niet duidelijk of 

deze projecten middelen gaan ontvangen omdat enkel de beste voorstellen financiering zullen ontvangen.  

 

Kinderarmoede fonds aanvraag voor Hasselt en/of Haspengouw 

Domo-Hasselt / Haspengouw wil reeds enkele jaren meer inzetten op de ondersteuning van zwangere mama’ 

s. Samen met  het Perinataal netwerk en het Huis van het Kind Hasselt wordt over de project oproep 

nagedacht. “Begeleiden van (alleenstaande) zwangere vrouwen met opvolging tot het kindje 3 jaar is.”  

Het project zal worden ingediend door Huis van het Kind. Domo Hasselt zal mogelijks hierin een uitvoerende 

partner zijn.  

 

Kinderarmoedefonds St-Truiden De Egeltjes 

De Egeltjes wil ontmoeting voor jonge mama’s en hun babys organiseren in de wijken Nieuw Sint Truiden en 

Sint Pieters in nauwe samenwerking met Koala. Domo Hasselt/Haspengouw doet mee en zal ondersteunend 

aanwezig zijn.  

 

Ook het werken aan een betere communicatie en promotie van Domo Hasselt / Domo Haspengouw staat in 

de stijgers. 

Het realiseren van een nieuwe website voor Domo Hasselt was gepland voor 2020. Het proces is buiten onze 

wil en controle om, anders gelopen en werd uiteindelijk niet gefinaliseerd in 2020. We hebben nu echter 

contacten met een nieuwe grafisch ontwerper en onze digitale toekomst ziet er weer rooskleurig uit.  

We zullen dit jaar ook een nieuwe folder ontwerpen waarop onder meer het logo van Home Start zal te zien 

zijn en ook de contactgegevens voor Domo Haspengouw een plek kunnen krijgen.  
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Onze allebeste wensen voor 2021  

Met een toast op een fijne samenwerking 

 

 

Altijd welkom !  

  

 

  

 
  


