
We zijn elke werkdag 
telefonisch bereikbaar 
van 10:00 tot 14:00

Antwerpsestraat 352
2850 Boom

Ouders en kinderen hebben binnen de jeugdhulp recht op een 
vertrouwenspersoon, instemming met de hulp, keuze van de 
hulpverlener, privacy, duidelijke informatie, een eigen dossier en inzage, 
inspraak en participatie, …

Vzw De Touter kiest expliciet voor een diversiteitsbeleid. We hebben 
respect voor ieders eigenheid, waarden, normen, religie, cultuur.

Regelmatig evalueren we de begeleiding en sturen we bij. Om de zes 
maanden maken we samen een verslag.

We gaan respectvol om met elkaar en verwachten ook van jullie een 
respectvolle houding tegenover andere cliënten en al onze medewerkers. 

Iedereen heeft het recht een klacht in te dienen, schriftelijk of mondeling 
bij de directie: 03 287 80 20

tichel.dc@detouter.be

T +32 3 844 70 35
M +32 497 29 96 53

Een unieke combinatie van 
contextbegeleiding en dagbegeleiding 

in groep 

Ons hulpaanbod is rechtstreeks toegankelijk

De Tichel is een afdeling van

www.detouter.be

De Tichel
Dagcentrum

6 - 12 jaar



We begeleiden gezinnen in het samenleven, het verbeteren 
van relaties, verhogen van hun draagkracht en vergroten van 
hun zelfredzaamheid. We geloven dat ouders en kinderen 
onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. Samen werken we 
aan concrete doelen die jullie willen bereiken. 
We hebben aandacht voor wat goed loopt en voor de 
ontwikkelingskansen van elk gezinslid. 

Samen met ouders en kinderen staan we stil bij het belang 
van een goede school- en studiehouding.
Samen zoeken we hoe het schoollopen zo aangenaam 
mogelijk kan verlopen.

Dit doen we door het aanbieden van ondersteuning bij 
schoolcontacten en huiswerkbegeleiding.

context-
begeleiding

school-
begeleiding

We organiseren regelmatig ouderbijeenkomsten. Deze zijn 
een gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, mee te 
denken over onze werking, … . Voor het hele gezin bieden 
we ontspannende activiteiten om samen te feesten, 
genieten, …

groeps-
begeleiding

Het groepsaanbod verlicht gedurende enkele uren de 
draaglast van ouders. De groepswerking is een oefenterrein 
waar kinderen kunnen experimenteren met relaties, spel en 
sociale vaardigheden. Samen met ouders en kinderen staan 
we stil bij hoe de groepswerking een meerwaarde kan zijn.
 
Kinderen komen na school naar het dagcentrum tot 19u. 
Op schoolvakantiedagen is er een aanbod van 9 tot 17u.

ouder- &
gezins-
werking

Het dagcentrum biedt een unieke combinatie van 
een gezins- en kindgericht aanbod, van contextbegeleiding 

en dagbegeleiding in groep.

In het voordeel van jullie gezin en met jullie toestemming 
werken we samen met belangrijke anderen: familie, buurt, 
diensten, andere hulpverleners, …
Waar wenselijk of nodig, zoeken we samen naar andere hulp 
of diensten om jullie te ondersteunen.

Kinderen hebben hun eigen gedachten, gevoelens, zorgen 
en problemen. Op een individueel moment kunnen ze 
hierover (leren) praten met een begeleider. We praten niet 
enkel met elkaar, we doen ook activiteiten samen. Tijdens de 
individuele begeleiding werken we rond vrije tijd, sociale 
vaardigheden, het samenleven thuis, school, ...

individuele
begeleiding

netwerk-
begeleiding


