
 
 
Beste 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/Wijkracht en Humanitas Twente 

Gezinsondersteuning/Match hebben we onze krachten gebundeld. Samen kunnen we ouders en 

kinderen tijdens deze ingewikkelde en onrustige periode  toch ondersteunen via telefoon en 

internet. 

We willen jullie vragen om ouders en kinderen/jongeren waarbij je signaleert dat er onrust, 

onzekerheid of spanning is, door te verwijzen. Ons doel is om preventief contact te hebben met 

ouders en kinderen/jongeren, zodat het thuis niet escaleert, dit kan ook, indien nodig, naast de 

hulpverlening die al ingezet is. 

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. 

We zijn bereikbaar:                                                                                                                                                        

tel. 088 9455710.   ma t/m do van 13.30-16.30 uur 

Of stuur een mailtje naar loeshengelo@wijkracht.nl  

 

Loes werkt binnen Wijkracht nauw samen met het schoolmaatschappelijk werk en het jongerenwerk  

• Het Schoolmaatschappelijk werk is bereikbaar:                                                                                               

telnr. 088 9455722 of mail: info@wijkracht.nl  

• De jongerenwerkers/Skilzz zijn te vinden:                                                                                                          

eigen Instagram account: @skillz-jongerenwerk 

  

 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 Silvia Zander; 06-35113471 

De vrijwilligers van Humanitas Twente Match kunnen jongeren ondersteunen bij het maken van een 

goede dag invulling 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 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. Je kunt hen bereiken op het nummer 0900 333 888 

9. Heb je vragen over het Corona virus 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: 053 487 

6840. In de opvoedondersteuning zijn LOES en Humanitas aanvullend op de GGD 

Jeugdgezondheidzorg.  

Via de jeugdtafels zijn er verbindingen tussen Wijkracht, team Jeugd en Gezin, Jarabee, Forza, JP van 

den Bent, Aveleijn, School Zorgondersteuners, Zorgloket, Ambiq, Mediant, Accare, EJK, POH – Jeugd, 

Karakter en Welbions. Met hen hebben we ook afstemming gehad over dit initiatief. 

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, 

Het team van Loes en Silvia Zander Humanitas Twente 

loeshengelo@wijkacht.nl en s.zander@humanitas.nl)  
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