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Het nieuwe schooljaar is al een paar
weken bezig als deze ‘sint-truiden.
direct’ in uw brievenbus valt. Bij de
meeste kleuters die voor het eerst naar
school gingen zijn de tranen gedroogd,
de anciens hebben hun oude plooi teruggevonden, weliswaar in een nieuwe
klas en met nieuwe leerkrachten. In
ons onderwijsbeleid gaat onze aandacht vooral naar diegenen die het niet
zo gemakkelijk hebben Dat is voor de
CD&V de meest normale zaak van de
wereld. De Vlaamse overheid heeft
ons middelen gegeven om problemen
zoals het spijbelen of de lage kleuterparticipatie bij bepaalde doelgroepen
aan te pakken, om iedereen op de
juiste school te krijgen en een degelijke opleiding te geven.
Daarnaast bouwden we de kinderopvang uit voor onze Truiense peuters
en in de buitenschoolse kinderopvang.
Uitbouwen is hier bijna letterlijk
synoniem van uitbreiden. Het doel is
niet meer of niet minder om aan alle
ouders ook de mogelijkheid te geven
gezin en werk de combineren op een
manier dat ze van beiden kunnen
genieten. Het werk op dat vlak is niet
af, maar we blijven eraan werken. We
hebben trouwens nog drie jaar te gaan!
Bert Stippelmans,
Schepen van Cultuur, Onderwijs en Landbouw

www.cdenv.be

Supernanny in de Academiezaal
‘Supernanny’ Wendy Bosmans komt naar de Academiezaal in Sint-Truiden
(Plankstraat), op uitnodiging van CD&V Sint-Truiden.
Ouders staan dikwijls voor heel wat uitdagingen. Tijdens deze avond worden we meegenomen doorheen een aantal opvoedingsthema’s zoals structuur
brengen, straffen en belonen, ...Wendy Bosmans brengt het op een bevattelijke
manier. Op donderdag 7 oktober 2010 om 20.00 uur. Toegang: 5 euro, een
drankje na afloop in de Foyer inbegrepen.

Beter Nederlands via de ‘Babbelbende’
De multiculturele samenleving is een
feit, of je dat nu leuk vindt of niet.
Grenzen vervagen en heel wat mensen komen naar ons land om hun lot
te verbeteren. Ook veel jongeren, die
nog naar school moeten en onze taal
niet verstaan en spreken. Nochtans
is het spreken van de streektaal een
eerste vereiste om onderwijs te kunnen volgen.
Een aantal vrijwilligers engageerden
zich om tijdens de grote vakantie het
Nederlands van allochtone jongeren op
te krikken en hen in het Sint-Truidens
stadsleven wegwijs te maken.
‘Heel wat leerkrachten stellen vast
dat bij anderstalige jongeren in de
zomervakantie veel van de in het
schooljaar opgebouwde kennis van het
Nederlands verloren gaat. De jongeren
spreken met de ouders of in het asielcentrum meestal alleen hun moedertaal
en veel families gaan op vakantie in het

thuisland, niet bevorderlijk voor hun
Nederlands. Zo starten ze het nieuwe
schooljaar telkens met een taal- en leerachterstand. Het onderwijs wilde daarop een antwoord. De integratiedienst,
de dienst flankerend onderwijs en de
welzijnsdienst sloegen de handen in
elkaar en startten met het proefproject
zomerschool’, zegt onderwijsschepen
van Sint-Truiden, Bert Stippelmans.
Het project kreeg de toepasselijke
naam “De Babbelbende” mee.

“Niet in het minst omdat het taalkamp
meer is dan een reeks lessen Nederlands. We wilden de jongeren op een
leuke, speelse manier taal bijbrengen maar ook hun integratie in onze
stad bevorderen De lessen bestonden
daarom uit een gevarieerd aanbod van
taal- en spelactiviteiten voor jongeren
van 12 tot 18 jaar”, aldus de onderwijsspecialisten van de CD&V-fractie
Diane Vossius, Liesbeth Leemans en
Eddy Leclère.

Opvoedingswinkel meer dan een winkel
Op 16 mei opende toenmalig minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin Veerle Heeren officieel
de Opvoedingswinkel Haspengouw in de Clockemstraat (Tussen
Grote Markt en Sluisbergcomplex).
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Ouders en opvoedingsverantwoordelijken uit Sint-Truiden en de
buurgemeenten kunnen er terecht
met hun vragen over opvoeding en
de ontwikkeling van kinderen en
jongeren.

“De Opvoedingswinkel Haspengouw
is een samenwerking tussen diverse
Limburgse diensten (Jongerenwelzijn,
Provincie Limburg, Kind en Gezin,
Gezinsbond, Hummeltjes,CAW ’t Verschil, Groep Intro, DAGG en CLB’s),
gemeenten (Alken, Borgloon, Heers,
Kortessem, Nieuwerkerken, SintTruiden en Wellen) en instanties die
bezig zijn met welzijn, onderwijs en
hulpverlening en biedt laagdrempelig
en op vraag van de ouders, informatie
en advies aan”, legt Agnes Vanstraelen
uit.
Op 7 juli van dit jaar ging de vernieuwde spelotheek open: die verhuisde van de Clockemstraat naar de
Rummenweg nummer 2. Het loont
de moeite om er eens met je kind een
bezoekje te brengen. Deze spelotheek
is elke woensdag open van 14.00 tot
18.00 uur.
.direct Informatieblad CD&V

Na het JIP en het JAC
nu het KIP
Onze stad heeft binnen de Jeugddienst al vele jaren een goed werkend JIP, een Jongeren Informatie
Punt, en een JAC, een Jongeren
Advies Centrum waar jongeren van
12 tot 25 enerzijds terecht kunnen
voor informatie allerhande, anderzijds voor advies wanneer vragen
hebben of in een noodsituatie
verkeren.
Deze dienst- en hulpverlening naar
jongeren dient uitgebreid te worden
naar kinderen en ouders toe,” vindt
de CD&V bij monde van fractieleider
Veerle Heeren. “Je zal maar zwanger
zijn en niet weten waar naartoe met
je baby na het zwangerschaps- en
bevallingsverlof.” Waar in onze stad
is er betaalbare kinderopvang ? Welke
diensten helpen je de eerste maanden
doorheen de nieuwe gezinssituatie ?
Vele jonge ouders zijn op zoek naar
informatie. Welke onthaalouders zijn
er in Sint-Truiden? Is er nog plaats in
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de kinderopvang in Sint-Truiden of
deelgemeenten? Als gemeente willen wij jonge ouders helpen bij deze
zoektocht naar informatie en lokaal
een KindInfoPunt, het KIP, uitbouwen waar je terecht kan met al je
vragen samen met alle partners uit het
middenveld.

“De Belgacomsite zal de volgende
jaren een hele transformatie doormaken, we werken er hard aan. Een
jongerencentrum met fuifzaal, een
school en een welzijnscampus rond
het jonge kind waar het KindInfoPunt zal gehuisvest worden staan in
de steigers”, zegt Veerle Heeren

Bedrijfsleider
in de fruitteelt

Leerlingen die het zesde jaar middelbaar beëindigden kunnen nu terecht in
de SOLV Tuinbouwschool van Sint-Truiden voor bijkomende scholing tot
bedrijfsleider of leidinggevende werknemer op een fruitbedrijf. “Hiermee vullen we een leemte op die in de regio bestond op dit vlak”, zegt Eddy Leclere,
leraar in deze afdeling en voorzitter van de Studiekring Guvelingen.
Het is mede dank zij de stappen die Vlaams Volksvertegenwoordiger Veerle
Heeren ondernam bij de minister van Onderwijs, Pascal Smet, dat deze afdeling er gekomen is. “En die is hier zeer op zijn plaats”, vindt schepen van
Landbouw Bert Stippelmans. “Onze fruitbedrijven zijn enkel gebaat met
goede bedrijfsleiders en bekwame werkleiders.”
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Kinderopvang
groeit uit
kinderschoenen
De naschoolse kinderopvang is de
kinderschoenen ontgroeid waarbij we geenszins de professionele
werking bedoelen maar wel de
omvang: onder impuls van CD&Vschepen Bert Stippelmans en met
de steun van zijn fractie in de
gemeenteraad onder leiding van
fractieleider Veerle Heeren konden
er tijdens de schoolvakantie 150
kinderen opgevangen worden.
De buitenschoolse kinderopvang Tutti
Frutti zorgt voor naschoolse kinderopvang tijdens het schooljaar, tijdens
pedagogische studiedagen en vakantieperiodes voor kinderen van 2,5 tot
12 jaar. “Hiervoor hebben we twee
vestigingsplaatsen, in Kortenbos aan
de Hasseltsesteenweg en in het stadscentrum aan de Rummenweg. Daar
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vonden we in de vroegere verpleegstersschool een kwalitatieve locatie
om de kinderen in optimale omstandigheden op te vangen. Dat we de
verhuis van de Schepen Dejonghstraat
naar de Rummenweg zo vlug en
rimpelloos konden realiseren is mede
te danken aan het enthousiaste team
van medewerkers onder leiding van
diensthoofd Margit Hendrickx en
het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
voor de infrastructuur”, vindt schepen
Stippelmans. Tijdens de schoolvakanties is deze kinderopvang nu goed
voor 150 kinderen, een forse uitbreiding in vergelijking met vroeger.
Bovendien krijgen de twee onderwijsnetten, het vrije katholieke net en het
gemeenschapsonderwijs elk 100.000
euro om in hun net een eigen kwalitatieve opvang te organiseren.

“Maar er is meer” weet Veerle Heeren. ”In samenwerking met de Hummeltjes wordt sinds 1 april 2010 aan
de Rummenweg ook kinderopvang
voor de allerkleinsten van 0 tot 2,5
jaar aangeboden. De CD&V heeft bij
de vorige gemeenteraadsverkiezingen
de uitbouw van de uitbouw van kinderopvang en de vakantieopvang een
prioriteit gemaakt. Op dat vlak werd
dus een belangrijk programmapunt
voor onze partij gerealiseerd.”
Maar het werk is niet af, de volgende
jaren wil CD&V verder investeren
in de uitbouw van de kwalitatieve
kinderopvang , vakantieopvang en het
“KindInfoPunt”. Op die wijze willen we aan alle werkende ouders de
mogelijkheid bieden gezin en arbeid
op de meest comfortabele manier te
combineren.

Hartelijk welkom
• Op dinsdag 21 september 2010 om 19.00 uur:
“Achter de schermen van Triamant Velm”.
• Op donderdag 7 oktober 2010 om 20.00 uur:
Supernanny Wendy Bosmans in de Academiezaal.
• Op zondag 7 november om 10.00 uur:
Mis voor onze overledenen in de Minderbroederskerk.
• Op vrijdag 26 november om 18.00 uur:
Kaas- en Wijnavond in het Burchtheem in Brustem.
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