
 
 
Beste IKC-partners, 

Vanwege de Corona-crisis is  het sociale leven van veel ouders en kinderen stil komen te staan. Een 

sociale structuur die ze gaan missen en die ze, naarmate het langer gaat duren, voor uitdagingen zal 

stellen. Een aantal weken met elkaar in een huis is voor elk gezin een uitdaging. 

Gelukkig is het scholen gelukt om het onderwijs op een andere manier vorm te geven, zodat de 

kinderen thuis bezig kunnen blijven. Super! Tegelijk stelt dat ouders weer voor nieuwe uitdagingen.  

Vanuit de opvoedondersteuning van LOES  en Humanitas Twente Gezinsondersteuning/Match 

hebben we onze krachten gebundeld. Samen kunnen we ouders en kinderen door deze ingewikkelde 

en onrustige periode heen slepen. 

We willen jullie vragen om ouders/jongeren waarbij je signaleert dat er onrust, onzekerheid of 

spanning is, door te verwijzen. Ons doel is om preventief contact te hebben met ouders/jongeren, 

zodat het thuis niet escaleert. 

Hoe ziet deze opvoedondersteuning van LOES eruit? 

In elke wijk is er voor de vragen m.b.t. peuters en kleuters een VVE-Thuis collega als aanspreekpunt. 

Zij doen dit voor alle ouders (ook als je geen deelnemer bent van het VVE programma) Zij doen dit, 

vanuit huis, op hun eigen werkdagen. 

Ossenkoppelerhoek, Nieuwstraatkwartier Tjarda Rodijk (06-13 71 70 22) 

Windmolenbroek    Inge de Bock (06-22 72 44 62) 

De Riet, Nieuwland,     Mirjam Knuif (06 - 39 71 52 88) 

Sluitersveld, Schelfhorst    Annemarie Hannink (06 - 53 44 96 87) 

Wierdensehoek, Noorderkwartier  Ine Oude Egberink (06 - 10 39 67 25) 

Overige wijken     LOES opvoedondersteuning 0546-544115 

Voor ouders met kinderen van 0-18 jaar zijn de LOES medewerkers elke dag beschikbaar van 9.00-

17.00 uur. Ouders kunnen bellen met 0546-544115 of mailen naar almelo@loes.nl. Bij LOES denken 

we met ouders mee zodat ouders thuis weer verder kunnen met de opvoeding van hun kinderen. 

Ook kunnen we ouders tips geven hoe ze een bepaalde situatie aan kunnen pakken. 

 Hoe ziet de ondersteuning van Humanitas Twente eruit? 

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 Patricia Olthof; 06-35118194. 

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.  

Ze zijn bereikbaar via coördinator Linda Kampman;  06-35130064. 
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Afstemming met andere professionals. 

Iedere organisatie is verantwoordelijk voor zijn eigen taak. Door goed van elkaar te weten wat we 

kunnen betekenen, kunnen we elkaar verder helpen. De GGD/jeugdgezondheidszorg is verbonden 

aan LOES. De GGD is expert op het gebied van de gezonde ontwikkeling van kinderen. Voor 

gezondheidsvragen die echt om een lichamelijke inschatting gaan, is de GGD nog steeds het 

aanspreekpunt. In de opvoedondersteuning zijn LOES en Humanitas aanvullend op de GGD.  

Ook zijn er verbindingen tussen Schoolmaatschappelijk Werk, de Wijkteams en de kinder-, tiener en 

jongerenwerkers van Avedan. 

Alle hulpverlening gaat op dit moment via telefoon en internet. Daar delen we volop tips voor ouders 

en kinderen. Op Facebook zijn dit de pagina’s van LOES en VVE thuis medewerkers. Ook de 

kinderwerkers van Avedan Welzijn delen mooie activiteiten. Deel je mee?  

Samen kunnen we dit aan! 

 

Namens LOES opvoedondersteuning en Humanitas Twente Gezinsondersteuning, 

Henrike Nijman en Patricia Olthof. 

(h.nijman@avedan.nl en p.olthof@humanitas.nl)  
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