
 

 

Persbericht 

Het project “Emille” geeft een boost aan de eerste 1000 dagen van alle 

pasgeborenen in de Stad Brussel 

19 oktober 2020, Stad Brussel - Alle kinderen de kans geven op sociale omgang binnen het 

kader van kinderopvang: dankzij de steun van het Fonds Viva for Life van CAP48, de Franse 

Gemeenschapscommissie (COCOF) en Badje vzw bundelen de Stad en het OCMW de 

krachten om de eerste 1000 dagen van alle pasgeborenen in de Stad Brussel een positieve 

impuls te geven.  

In Brussel leven vier op de tien kinderen onder de armoedegrens. Het tekort aan 

kinderopvangplaatsen treft vooral kwetsbare gezinnen. Nochtans is het geweten dat een sociale 

ervaring binnen een crèche een directe positieve impact heeft op de ontwikkeling, het leren en de 

sociale integratie van kinderen. Het is dan ook een cruciale hefboom die Badje vzw, de Stad en het 

OCMW willen inzetten in de strijd tegen kinderarmoede.  

Dankzij de steun van het fonds Viva for Life van CAP48 en de COCOF zal Badje vzw nieuwe praktijken 

binnen de kinderdagverblijven van Stad Brussel ontwikkelen, toegespitst op kwetsbare gezinnen.    

“We willen het paradigma rond kinderopvang verschuiven door alle kinderen die in armoede leven de 

kans te geven om al vóór de kleuterschool ervaringen op te doen binnen een sociale groep. Onder 

begeleiding van Badje zullen de teams van de Brusselse crèches de ongebruikelijke stap zetten om 

kinderen te gaan opzoeken die hen niet zouden hebben bereikt, door partnerschappen met lokale 

sociale actoren te ontwikkelen en door hun praktijken binnen de opvang aan te passen. Voor ons is het 

essentieel om zo snel mogelijk te handelen om de vicieuze cirkel van intergenerationele armoede te 

stoppen”, benadrukt Badje vzw.  

De vzw zal het personeel van de crèches van Stad Brussel begeleiden hierbij. Opleidingsdagen en 

uitwisselingen van best practices zullen helpen om de best mogelijke opvang voor deze kinderen en 

hun families voor te bereiden. Er zal ook worden gekeken welke “lege” momenten (van kinderen die 

op bepaalde tijden afwezig zijn of die maar deeltijds komen) nog ingevuld kunnen worden. 

"De eerste 1000 dagen van een kind zijn een sleutelperiode in zijn of haar ontwikkeling. Wij willen dat 

alle kinderen tijdens deze cruciale periode kunnen genieten van een kwaliteitsvol onthaal in de crèches 

van Stad Brussel. Op 18 maanden tijd zullen 15 kribbes geleidelijk aan beginnen met dit project, en op 

termijn moet iedere crèche van het grondgebied deze nieuwe praktijken hebben geïntegreerd", zegt 

Arnaud Pinxteren, Schepen van het Jonge Kind van de Stad Brussel. 

Badje vzw zal ook de teams van het OCMW ondersteunen om de gezinnen te identificeren voor wie 

een plaats voor hun kind essentieel is. De specifieke doelgroep voor dit project zijn kwetsbare 

eenoudergezinnen.  

“Vrouwen in eenoudergezinnen krijgen bijzondere aandacht van het OCMW, in het bijzonder via het 

Miriam-project, dat tot doel heeft hun sociaal isolement en armoede te bestrijden. Het OCMW betaalt 

de kosten van de kinderopvang. De moeders zullen worden begeleid bij de kennismaking en de 



ontdekking van de opvangomgeving. Het doel is om met elk van hen een stabiele en duurzame situatie 

te bereiken ten behoeve van hun kinderen", concludeert het OCMW van Stad Brussel.  

Contact: 

Jérémie Spinazze, woordvoerder van Arnaud Pinxteren, 0493 65 35 52 
Florence Cabrera, woordvoerder van het OCMW, 0475 48 50 54 

Malvina Govaert, directrice van de vzw Badje, 0473 35 80 88 


