
 
    
Beste ouders en leerkrachten, 
 
Opvoedondersteuning in crisistijd 
Het sociale en 'normale' leven van veel ouders en kinderen staat stil door de coronacrisis. De 
structuur ontbreekt, het gemis aan sociale contacten neemt toe en voor veel gezinnen wordt het een 
steeds grotere uitdaging om samen de dagen goed door te komen.  
 
Thuiswerk 
Gelukkig is het scholen gelukt om het onderwijs op een andere manier vorm te geven, zodat de 
kinderen thuis bezig blijven. Super! Tegelijk stelt dat ouders weer voor nieuwe uitdagingen. Vanuit de 
opvoedondersteuning van LOES/Wijkracht en Humanitas Twente Gezinsondersteuning/Match 
hebben we onze krachten gebundeld. Samen kunnen we ouders en kinderen tijdens deze 
ingewikkelde en onrustige periode ondersteunen via telefoon en internet. 
Ouders en kinderen/jongeren die onrust, onzekerheid of spanningen ervaren kunnen bij deze 
professionele ondersteuners terecht voor hulp. 
 
Hoe ziet deze opvoedondersteuning van LOES eruit? 
Bij Loes hebben we een luisterend oor en denken we met ouders mee zodat zij thuis weer verder 
kunnen met de opvoeding van hun kinderen. Ook kunnen we ouders tips geven hoe ze een bepaalde 
situatie aan kunnen pakken. Waar nodig verwijzen we door naar andere partners. 
 
Bereikbaarheid 
De medewerksters van Loes zijn op maandag t/m donderdag van  13.30 -16.30 op nummer 088 945 
57 10 te bereiken. Of stuur een mailtje naar loeshengelo@wijkracht.nl. Loes werkt binnen Wijkracht 
nauw samen met het schoolmaatschappelijk werk en het jongerenwerk. 
 
Schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk Skillz 
Het schoolmaatschappelijk werk is bereikbaar op telefoonnummer 088 945 57 22 en per mail: 
info@wijkracht.nl. 
Het jongerenwerk Skillz is online te vinden op Instagram. Iedere jongerenwerker heeft daar een 
eigen account. Op het algemene @skillz-jongerenwerk account staat een foto met de verschillende 
accounts van de jongerenwerkers.  
 
Ondersteuning Humanitas Twente 
De vrijwilligers van Humanitas Twente Gezinsondersteuning zijn getraind als luisterend oor en zetten 
hun eigen ervaring als opvoeder in om ouders te ondersteunen. Ouders praten soms makkelijker met 
andere ouders. De vrijwilligers kunnen ook ’s avonds bellen. Ze zijn bereikbaar via coördinator Silvia 
Zander; 06 35 11 34 71 ( alleen appen ) 
De vrijwilligers van Humanitas Twente Match kunnen jongeren ondersteunen bij het maken van een 
goede daginvulling of het maken van een planning voor huiswerk. Ook bieden zij een luisterend oor 
als het thuis niet lekker gaat. Helemaal in deze tijd wanneer conflicten tussen jongeren en ouders 
onder een vergrootglas komen te liggen. Deze vrijwilligers zijn bereikbaar via coördinator Linda 
Kampman; 06 35 13 00 64.  
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Samenwerking 
Iedere organisatie is verantwoordelijk voor haar eigen taak. Omdat we goed van elkaar weten wat 
ieder kan bieden, helpen we elkaar en voor de ouders en jongeren op de meest passende manier. 
Naast Loes/Wijkracht en Humanitas Twente Match werken we ook samen met de GGD Twente. De 
Jeugdgezondheidzorg van GGD Twente is expert op het gebied van de gezonde ontwikkeling van 
kinderen. Voor vragen over de gezondheid van je kind die echt om een lichamelijke inschatting 
vragen, is de GGD nog steeds het aanspreekpunt. De Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente is 
bereikbaar op het nummer 0900 33 38 88.  
Heb je vragen over het coronavirus dan kun je veel antwoorden vinden op de site van het RIVM. Vind 
je daar geen antwoord op je vraag dan kun je bellen met het callcenter van de GGD: 053 4876840.  
 
Online tips 
Op internet worden volop tips voor ouders en kinderen gedeeld, zo ook op de website van Loes. Zie 
www.loes.nl en https://www.loes.nl/tips/tips-coronavirus.html of op 
https://www.facebook.com/loestwente 
 
Samen kunnen we dit aan! 
 
Namens Loes opvoedondersteuning en Humanitas Twente gezinsondersteuning 
 

https://www.rivm.nl/actuele-informatie-over-coronavirus
http://www.loes.nl/
https://www.loes.nl/tips/tips-coronavirus.html
https://www.facebook.com/loestwente

