
Vlaams-Brabant en Brussel 

• De huiskamerquiz van Aarschot  

“Elke zaterdag om 20 u kan je een uurtje lang via Facebook meequizzen. Niet voor punten, 

gewoon voor het plezier. De filmpjes blijven ook op de Facebook-pagina staan, dus je kan 

perfect op een ander moment meedoen als dat beter uitkomt. Ik nomineer de 

initiatiefnemer omdat het leuk is om mee te doen én vooral omdat het verbindend werkt.” 

 

• Woonzorgcentrum de Ravestein in Hever 

“Het woonzorgcentrum waar mijn overgrootvader sinds november 2019 woont doet zoveel 

moois voor de bewoners tijdens deze coronacrisis. Yogasessies, bingospelletjes, 

muziekoptredens met zang en instrumenten in de binnentuin, babbelbox installeren om toch 

wat dichterbij met familie te kunnen praten... en elkaar te zien, skypesessies (via een robot) 

organiseren,.... Als er iemand in de bloemetjes mag gezet worden dan zijn zij het wel!” 

 

• Juf Katrien uit Zemst 

“Juf Katrien leest voor voor jonge kinderen en presenteert er ook telkens een eenvoudige 

verwerkingsopdracht bij, leuke knutseloefeningen die met weinig materiaal en veel 

zelfstandigheid door de kids kunnen worden gemaakt.  Het is “verlossend” dat je als ouder 
niet altijd zelf op zoek moet gaan naar leuke knutselopdrachten die haalbaar zijn qua 

materiaal en aangepast aan de leeftijd van je kinderen.”  

 

• Een mama uit Rotselaar die met een petitie meer aandacht vraagt voor de sociaal-

emotionele aspecten van de lockdown 

“Ik wil dit initiatief in de bloemetjes zetten omdat ik graag ook het sociaal - emotionele meer 

aandacht wil geven”  

 

• De kleuter- en basisschool Sint-Joost-aan-Zee (Brussel) 

“Ik wil graag de directie en leerkrachten van de school bedanken voor hun betrokkenheid. Ze 

proberen ervoor te zorgen dat niemand uit de boot valt. Ze hebben tal van initiatieven 

ontwikkeld zodat de leerlingen betrokken blijven bij de school. Het is een hele warme school 

en dat blijkt ook nu weer. “ 

 

• De bibliotheek van Laken en Molenbeek  

“Zij blijven lezers groot en klein van boeken en films voorzien in deze barre tijden. Op 

afspraak kan je er boeken uitlenen die je op voorhand reserveert via mail. Een mooi boek, 

een leuke strip of een film maken de lock-down toch net wat draaglijker vind ik zelf (en mijn 

kinderen met mij, dank u Grijze jager-reeks!)” 

 

• Trompetleraar 

“De trompetleraar van onze dochter geeft online les (Skype), op een uur dat we zelf kunnen 

kiezen. Dat geeft haar (en de andere kinderen) een gevoel dat sommige dingen toch 

"gewoon" blijven.  En hij is ook gewoon een heel goede leraar die zijn leerlingen een goed 

gevoel geeft.” 

 



• De dansclub Studiomoovz 

“Zij zijn echt top. Niet alleen posten ze om de 2 dagen leuke dansfilmpjes voor hun leden 

groot en klein...Onlangs deelden ze zelfs een wandelbingo om te doen met het hele gezin en 

een leuke tekenwedstrijd waarbij er geen winnaar was maar alle kleine kindjes paaseitjes 

gaan krijgen.  Echt top hoe zij op die manier de Corona periode lichter maken voor groot en 

klein.” 

 

• Opvang Kastaar 

“In deze coronatijden doet ze een extra effort om extra opvang te bieden voor kindjes met 

ouders in essentiele sectoren die nu niet naar de grootouders kunnen. Ook kindjes die even 

niet meer komen krijgen regelmatig filmpjes van haar om contact te houden. In 1 woord: 

geweldig!” 

 

• Cirkus in beweging 

“De dagelijkse online challenges hebben ons gezin al heel wat uren gelach en speelplezier 

bezorgd.” 

 

• Leuven leert 

“Zij gingen de voorbije weken op zoek naar laptops voor kinderen die thuis geen computer 

hebben. Dankzij de solidariteit van heel wat Leuvenaars en bedrijven werden er al bijna 400 

laptops binnengebracht. Zo kunnen kinderen uit kwetsbare gezinnen ook de lessen online 

volgen en vermijdt men dat de kloof nog groter wordt tussen de leerlingen/studenten. 

Verder kunnen de doorsnee gezinnen ook hun bijdrage leveren door een computer te 

schenken en kunnen ze voor hun eigen kinderen ook aan de slag met de tips.” 

 

• Villa Clementina 

“Dit is een inclusiecrèche waar kindjes met en zonder beperking terecht kunnen. De zorg 

voor een kindje met beperking is niet altijd eenvoudig, dus mooi dat ze er alles aan doen om 

de mogelijkheid tot opvang te bieden. Daarnaast gaven ze ook tips om de kindjes thuis bezig 

te houden.   Echt een top team!” 

 

• Online quiz Lions Club Kortenberg  

“Online quiz voor alle inwoners van Vlaams Brabant op vrijdag 17 april om 19 uur.  Met 

deelname BV's.  Gift was welkom. Omdat ze geld inzamelen voor laptops voor de kinderen 

uit de lagere scholen van Kortenberg.  Ze hebben een bedrag van 10.000 euro vooropgesteld. 

Als ze dit niet kunnen inzamelen, leggen ze zelf bij.” 

 

• Atletiek Club Pajottenland 

“Omdat ze sinds de coronacrisis intensief contact houden met hun jeugdatleten. Er is elke 

week een schema op maat en een weekchallenge. Om het wegvallen van de paasstage te 

verzachten hebben ze geprobeerd het kampgevoel naar 'ons kot' te brengen. Zo hebben ze 

een kamp-weekmenu gemaakt, vragen ze de atleetjes om een week in hun slaapzak te 

slapen en is er een kampboekje met uitdagende en sportieve acties.”  

 



• Annie uit de Passiewijk 

Zij zet zich passioneel in met verschillende eigen  initiatieven in om de kinderen uit de wijk 

toch een fijne tijd te bezorgen. Ze zet reuzebeer voor de berenzoektocht, ze verrast ons met 

zelfgebakken pannenkoeken aan huis maar het geweldigste was dat ze met enkele takken 

een paasboom maakte voor haar huis die alle kinderen in de wijk mochten versieren 

 

• Onze onthaalmoeder 

Ondanks de kans op besmetting blijft tante Sandra opvang voorzien voor onze dochter en de 

andere kindjes (0-3jaar) zodat de ouders aan het werk kunnen blijven. Ze doet dit met 

evenveel enthousiasme als voordien. Hier zijn we heel dankbaar voor. 

 

• Onze onthaalvader 

In deze moeilijke tijden is hij elke dag paraat om de baby's en peuters (van ouders uit 

essentiële beroepen) uit zijn opvang met veel liefde te verzorgen. Daarnaast biedt hij ook 

noodopvang voor kinderen van ouders uit essentiële beroepen die anders niet naar de 

opvang komen. 

 

• Kinderdagverblijf Piccolini 

In deze Coronadagen posten ze elke dag filmpjes uit de crèche en speeltips voor de kindjes 

die niet kunnen komen. Topteam! 

 

• Onze onthaalmama 

Omdat zij telkens met een lach de kindjes opvangt en omdat zij en haar gezin risico lopen op 

besmetting, omdat zij verder werkt. En ik wil haar tijdens deze dagen een hart onder de riem 

steken. Ze verdient dit. 

 

• Gemakkelijk Nieuw uit Tienen 

Dit  is een gemakkelijke krant. Ze is geschreven door vrijwilligers anderstalige stadsgenoten. 

Zij werden vroeger gecoacht door Taal in Praktijk TIP. Nu willen ze iets teruggeven.   Door zelf 

artikels te schrijven. In gemakkelijk Nederlands. Ze krijgen ondersteuning van professionele 

redacteurs. 

 

• Magenta 

Het Magenta-project is er voor ouders van kinderen met een handicap of chronische ziekte. 

Omdat ze direct na het uitbreken van de crisis gedacht hebben aan de ouders van kinderen 

met een zorgnood en zo goed als mogelijk alle, soms verwarrende, informatie hebben 

proberen te bundelen en steeds een paar keer per week een geüpdatede versie online 

hebben gezet! En omdat ze voluit blijven gaan voor het ondersteunen van deze gezinnen op 

een creatieve manier! 

• De juffen van mijn dochter  

Zij zorgen elke dag voor een Bingokaart waarop dochterlief dan activiteiten (educatieve en 

ludieke) kan doen. Het is een hele fijne en eenvoudige manier om verschillende suggesties te 

doen: van brieven schrijven, over woordzoekers maken, ouders helpen, rekenen en taal 

herhalen tot geluidentochten en een dagboek bijhouden. 

• De techniekschuur in Lennik  

Ze maakten samen met gezinnen uit de buurt 750 face shields. Dit is een lokale en heel 

gezinsvriendelijke organisatie die in deze coronatijden een mooi, solidair initiatief heeft 

opgezet en daarnaast ook de gezinnen in de buurt kon laten meehelpen 



 

 

• Kinderdagverblijf Hupskadee in Begijnendijk 

Er is heel wat onzekerheid en angst tijdens deze Corona periode, ook voor zelfstandige 

crèches. Toch blijft Hupskadee kindjes opvangen. Elke werkdag, met een glimlach staan ze 

klaar voor iedereen die er nood aan heeft. Super madammen zijn het stuk voor stuk die een 

bloemetje verdienen... 

 

• Onthaalmama Virginie van Baobab.  

Opvang in huiselijke omgeving, ook tijdens Corona 

 

• Peter Pan 

Als kunstenaar en leraar ontwikkelde hij de ‘Crea Box’ .  Elke BOX bevatte vier 

kunstzinnige/creatieve opdrachten met begeleiding én basis materiaal + een verrassing.  Er 

werd duidelijk omschreven één box opdracht per dag en na het fijne werk de beloning .. . 

 

 

 

Antwerpen 

• Welzijnsschakels Wilrijk 

“Deze Welzijnsschakel dis nog maar twee jaar geleden werd opgestart in het district Wilrijk, 

doet prachtig werk voor iedereen die het moeilijk heeft om de eindjes aan mekaar te 

knopen, ook voor veel kwetsbare gezinnen in Wilrijk, o.a. door het geven van taallessen en 

het verdelen van voedselpakketten. Dat laatste is in deze tijd van levensbelang voor deze 

gezinnen.  Hoe moeilijk ook, deze lokale werking bleef ook in Coronatijden draaien en haalde 

zelfs het VRT-journaal. Heel wat studenten van de UA en andere vrijwilligers gingen in op hun 

oproep om de voedselbank draaiende te houden.” 

 

• Mijn schoonzus 

“Mijn schoonzus stuurt elke dag een verhaaltje door, dat ze voorleest samen met haar 

handpop Rozemie. Oorspronkelijk bedoeld voor haar kleinkinderen, maar inmiddels luisteren 

en kijken meer dan 100 kinderen iedere dag naar haar verhaaltje. Ze stuurt de verhaaltjes via 

WhatsApp en Youtube. Iedere dag kijken de kinderen uit naar dit verhaaltje, juist omdat ze 

dit samen leest met haar pop Rozemie. Rozemie geeft commentaar en stelt vragen die de 

kinderen ook altijd stellen.  Rozemie is ook een zeer invoelende pop, erg sociaal bewogen en 

zet zich in voor een betere wereld.” 

 

• Onze buren 

“Onze buren spelen elke dag livemuziek tijdens het applaus van 20u en zij gaan 

boodschappen doen voor alle buren in de straat die moeilijkheden hebben in coronatijd. 

Omdat zij dit al heel de corona periode volhouden en zo het sociale isolement van vele buren 

doorbreken” 

 

• De plaatselijke Chiroafdeling van Herenthout 

“De Chiro bedenkt elke zondagnamiddag een activiteit voor de kinderen. Door deze 

activiteiten is de zondagnamiddag opnieuw gevuld. Het zijn opdrachten die zelfstandig 



kunnen uitgevoerd worden.  Knap dat een groep jongeren toch wel steeds opnieuw de 

moeite doet om iets te organiseren en iets te publiceren.” 

 

• Oep den berg 

“Elke avond brengen een paar buren een aangepast lied om onze hulpverleners en al 

diegenen die ons door de crisis helpen te bedanken, gevolgd door een groot applaus. Het 

brengt onze buurt dicht bij mekaar, dicht bij mekaar maar met een veilige afstand!” 

 

• ’t Poppenateljeetje 

“'t Poppenateljeetje maakt nu volop supermooie en aangenaam om dragen mondmaskertjes.  

Een vergoeding hiervoor vragen ze niet.  Het is hun bijdrage aan ons allen om gezond verder 

te leven.  Heel veilig kan je de individueel verpakte mondmaskertjes afhalen.  Ik ben 

supertrots met een mondmaskertje gemaakt door 't Poppenateljeetje.” 

 

• Julie Vangeel uit Kontich-kazerne 

Julie maakt kleurplaten van 'helden van hier', gratis bij droog weer op de vensterbank van 

haar huis. Gratis bestaat bijna niet meer, dus petje af voor haar initiatief!  Het houdt de 

kinderen bezig, het bepaalt waar een wandeling heen gaat, en de tekening kan verstuurd 

worden naar de 'helden van hier’, haar initiatief is dus voor iedereen in deze Coronatijd! 
 

• Chiro Koka 

“Elke week online chiro met leuke uitdagingen, en challenges! Blijf stimulerend werken en 

ook groepsbevorderend! Hangen opdrachten rond in heel Kontich waar je dan zelf kan 

voorbijwandelen en opdrachtjes doen.” 

 

• Gezinsbond Blaasveld Heindonk 

“Gedurende de hele paasvakantie was Wally, een zelfgemaakt konijn, verstopt in de 

gemeente. Gezinnen gingen op zoek en trokken selfies. De voorlaatste dag stond hij bij Marc 

van Ranst alle kindjes mochten dan een tekening afgeven. Dit initiatief was een mooie aanzet 

om te wandelen en te fietsen met de kinderen.” 

 

• Kindercrèche het Vaarthuis 

“Ook tijdens Corona kan ons zoontje er terecht en omdat er wat minder kindjes als 

gewoonlijk zijn, trekken ze er vaak op uit langs de vaart. 's Avonds vertelt ons zoontje dan 

honderduit over de zwanenfamilie die hij heeft gezien of de grote boot die voorbijvoer. Om 

de kids in het gareel te houden, gebruiken ze een immense slang die ze moeten vasthouden. 

Superleuk!” 

 

• Basisschool De Wilg 

Ze zetten zich tijdens deze Corona enorm in voor het welbevinden van de kinderen op 

school. Dagelijks is er een filmpje van de juf beschikbaar. Tijdens de vakantie hadden we 

dagelijks ‘Radio Willow’ een uurtje radio gemaakt door de turnleraar a.d.h.v. filmpjes en 

muziekverzoekjes van de kinderen thuis. 

 

• Gezinsbond afdeling Retie 



“Alle kinderen (jonger dan twaalf jaar) van onze bestuursleden was gevraagd om een 

kindertekening te bezorgen aan de voorzitter. Die heeft dan 1 tekening met een 

(hoopgevend corona) kattebelletje verdeeld in de brievenbus van alle bestuursleden, zodat 

iedereen een deugddoend kunstwerk gekregen heeft van een kind van een bestuurslid. Dit 

schept warmte en verbondenheid binnen onze 36-koppige bestuursploeg.” 

 

• Domo Vlaanderen 

“Zij zijn er om kwetsbare gezinnen bij te staan op elk vlak. Zij zorgen voor gelijkheid en 

eerlijke kansen. Hun vrijwilligers zetten zich in om gezinnen te helpen met opvoeding, met 

integratie, met oriëntatie, met sociale contacten,... Het is een prachtig initiatief om jonge 

gezinnen weer op de been te helpen.” 

 

• Bavet en Charet 

“Omdat het een knap team vrouwen is die onze schatjes verzorgd alsof ze van zichzelf zijn. Ze 

doen alles op maar van het kind, en in tijden van Corona staan ze paraat voor de kindjes die 

hen nog nodig hebben! Voor een kleine zelfstandige hard knokken om te kunnen blijven 

bestaan, ze verdienen echt een extra appreciatie!” 

 

• De leerkrachten van Klavertjevier 

“Juffen en meesters die zo inzitten met hun leerlingen en zich in deze moeilijke tijden blijven 

engageren, verdienen respect en een leuk cadeau.” 

 

• Kinderdagverblijf De Pallieterkes in Lier 

“Mijn echtgenoot en ik zijn allebei verpleegkundigen. Hij in het ziekenhuis van Lier, ikzelf in 

het UZA. Ons zoontje van 15 maanden kan nog steeds terecht in het kinderdagverblijf en 

daar ben ik heel dankbaar voor. De verzorgsters ontvangen elke dag kindjes die potentieel 

besmet zijn, aangezien hun ouders vaak in de zorg werken.”  

 

• Kinderdagverblijf ’t Lachebekje 

“Omdat ze elke dag met liefde klaarstaan voor onze kinderen en ze elke dag in de bloemetjes 

zetten, vind ik het tijd om hen nog eens extra in de bloemetjes te zetten!” 

 

• Opvang 'Gabriël' in Turnhout 

“De mensen zorgen dagelijks vol passie voor kinderen voor de kleintjes. In een gezellige 

gemengde groep kinderen hebben ze oog voor de behoeften van elk kind.” 

 

• Welzijnsschakel Sprang Duffel 

“Of het nu gaat om het bedelen van voedselpakketten of kleding, gezinnen voorzien van 

laptops en internetverbindingen of het contacteren van eenzame leden, niet is hun te veel.   

De meeste bestuursleden behoren tot de zilveren golf, toch zijn ze in de weer voor hun leden 

en cijferen zich altijd weg.” 

 

• Zonnetje Zwijndrecht 

“Kinderopvang ‘Zonnetje Zwijndrecht’ zorgt ervoor dat ik kan blijven werken als 
verpleegkundige. Ik kan dagelijks opgeroepen worden, mijn uren en dagen wisselen nu 



voortdurend en toch blijft het geen probleem. Soms hebben ze 5 kindjes, soms geen, soms 1 

of 2. Toch blijven ze open om al de doorwerkende mama’s en papa’s hun job te kunnen laten 

doen. Corona of geen Corona... een opvang met een hart. Ze mogen zeker in de bloemetjes 

gezet worden, meer dan verdiend.” 

 

• Kinderdagverblijf 't Uiltje uit Wechelderzande 

“Kinderdagverblijf 't uiltje uit Wechelderzande blijft open om de kindjes van mensen in 

cruciale sectoren op te vangen. Heel het jaar door maar nu ook verzorgen ze onze kindjes 

met veel liefde en toewijding alsof het hun eigen kindjes zijn.” 

 

• Kinderclub Rijkevorsel 

“Zij blijven in tijden van corona voorzien in opvang, zijn zelfs bereid om samen mee naar een 

oplossing te zoeken zodat wij als ouders toch een kleine houvast hebben in deze periode.” 

 

• Kinderopvang 't Kabouterbos in Malle 

“Ik wil deze opvang in de bloemetjes zetten omdat ze tijdens deze moeilijke dagen steeds 

openblijven en de kindjes in noodopvang met open armen ontvangen, desondanks dat er 

vele crèches in de buurt zijn die hun deuren hebben gesloten.” 

 

• Het Elfennestje in Kasterlee 

“Zij vangen alle kindjes op van ouders die nog mogen gaan werken, waaronder ikzelf en doen 

dit met uiterste zorg, zelfs de kindjes die net naar school gaan zijn eventjes terug welkom. Ik 

heb me als ouder nergens ooit zo thuis gevoeld. Ook met al men vragen kan ik er terecht.” 

 

• Kinderkribbe ‘de vriendjes van Dory’ 
“De ‘Vriendjes van Dory’ steekt ons allen in deze moeilijke tijden een hart onder de riem!   
Voor ouders die zelf geen opvang kunnen voorzien, blijven ze met dezelfde inzet en hetzelfde 

enthousiasme als anders hun crèche openen. Voor de ouders die met de handen in het haar 

zitten omdat ze thuiswerken en de kinderen opvangen, trachten te combineren werd o.a. 

een activiteitenlijstje aangereikt om hen bezig te houden. Kortom een fantastische crèche die 

tal van initiatieven neemt om ons door deze periode te loodsen.” 

 

• De Sociale Kruidenier te Lier 

“Dit winkeltje in Lier wordt opengehouden door vrijwilligers. Minderbedeelden kunnen hier 

inkopen doen met 80% korting. Groenten, fruit en brood is gratis. Zij houden nog steeds 

open!” 

 

• 't Speelvogeltje bij Eva & Ellen 

“Ondanks deze crisis blijven ze paraat staan om kindjes te blijven opvangen, alsook nemen ze 

hierbij ook een risico voor hun gezondheid.” 

 

• De opvoeder van een MFC dat moest sluiten 

“Hij leest online verhalen voor de jongeren met beperking.” 

 

• Biki-opvang Edegem 



“Deze crèche verdient het om in de bloemetjes gezet te worden omdat zij ook in deze 

moeilijke tijden openblijven en zich flexibel opstellen en meedenken naar oplossingen. Dit is 

wel nodig omdat ook mijn werktijden veranderd zijn in deze corona tijd. Ze zijn zeer begaan 

met de kindjes en houden hun gezondheid goed mee in de gaten. Ook zijn ze ook steeds 

bereid om een luisterend oor te zijn voor de ouders. En niet alleen nu maar ook de rest van 

het jaar.” 

 

• Chiro Keratos Herenthout 

Naast de originele zondag "blijf in uw kot" opdrachten. deed de toppers leiding er nog een 

schepje bovenop door in de paasvakantie hun leden iedere dag met een originele opdracht 

aan het werk te zetten... leer jezelf jongleren, maak minstens 5 trick-shots, maak een stop 

motion film, lanceer een ei zo ver mogelijk zonder dat het breekt.... en nee, niet op de 

manier van "hier is de opdracht, trek uw plan, nee, alles mooi begeleid via de what's app 

groep!!!! TOPPERS die TOPPER leiding!!!! 

 

• De sociale kruidenier te Schoten 

“Door de lockdown kunnen kansarme gezinnen niet meer naar de winkel (die goedkopere 

voeding voorziet) en ook de ontmoetingsruimte, waar gratis koffie, thee en soep wordt 

geschonken is gesloten. Ter compensatie gaan de vrijwilligers nu naar de gezinnen. De 

klanten krijgen cadeaubonnen waarmee ze zelf eten kunnen gaan kopen in de supermarkt. 

Wanneer ze dit niet zelf kunnen, doen de vrijwilligers van appel en ei dat voor hun. Ook 

worden de gezinnen regelmatig opgebeld met de vraag hoe ze het stellen tijdens de 

lockdown zodat ze hun hart eens kunnen luchten. Ook worden er bloemstukjes gemaakt en 

wekelijks verloot onder de cliënten. Dit fleurt hun lockdown ook weer op. Mooi initiatief voor 

kansarme gezinnen die in een crisis zoals deze het hardst worden getroffen.” 

Limburg 

• De leefgroep van mijn dochter (MPI St Elisabeth te Peer) 

“Zij zijn nu meer dan ooit de gezinsvervangende mama's en papa's voor de gasten die niet 

naar huis kunnen die hun echte mama en /of papa moeten missen. Zij moeten nog meer als 

anders flexibel zijn. Elke gast op zijn/haar specifiek noden uitleggen en bezighouden.  De 

quarantaines steeds opnieuw als er een nieuwe gast bij de leefgroep komt, opnieuw moet 

heel de groep dan aanpassen. Misschien is dit ook de moeite waard om als een mooi 

initiatief te zien, al is het binnenshuis (leefgroep) van de instelling.” 

 

• Naaischool Bysou  

“Omdat hun nu uitliggen door Corona en ze hebben hierdoor besloten om toch bezig te 

kunnen zijn. Ze hebben al over de 750 mondmaskers gemaakt en deze geven ze gratis weg 

aan allerlei kleinere zorgcentra.” 

 

• De ouderraad van de basisschool te Schulen 

“De ouderraad van de basisschool te Schulen zorgt voor huiswerkbedeling voor leerlingen 

zonder internet, printer of beperkte IT of taalvaardigheid. Concreet brengt ze 2 keer per 

week al fietsend huiswerk langs bij 26 gezinnen en bereikt zo meer dan 50 leerlingen van de 

school.” 



 

• Kelly 

“Kelly maakt raamportretjes van de gezinnen hier in Hamont. Ze plaatst ze gratis op haar 

facebookpagina zodat iedereen ervan kan genieten. Leuk voor de kindjes om zo hun 

vriendjes toch te kunnen zien. Ze werkt fulltime en is fotograaf in bijberoep. Ik vind het knap 

dat ze zich in deze tijd kosteloos inzet.” 

 

• Buitenschoolse kinderopvang het huis in Vucht Maasmechelen 

“In de buitenschoolse kinderopvang het huis in Vucht kan ik momenteel niet werken omdat 

mijn gezondheid het niet toelaat, wat ik echt jammer vind, want ik mis collega’s en ons 
kindjes. Mijn collega’s verdienen zeker een grote pluim omdat ze er in deze moeilijk tijd er 

toch zijn voor ons kindjes en de ouders die werken en opvang nodig hebben. Dikke pluim 

lieve collega’s!”  
 

• Oficina da Capoeira België 

“Oficina da Capoeira België blijft via Whatsapp trainingen geven zowel voor de kinderen als 

voor de volwassenen. De eigenaar/capoeiraleraar geeft de kinderen elke week een opdracht 

waar ze op kunnen oefenen. Hij vraagt ook dat de kinderen filmpjes insturen met hun 

oefeningen zodat er een hoge mate van interactiviteit blijft. De jongere kinderen hebben zo 

elke keer een doel om actief te blijven. Ook voor de ouders zorgt het voor een bepaalde 

mate van ontspanning.” 

 

• Buitenschoolse kinderopvang T'huis in Maasmechelen 

“Ze staan van maandag tot zaterdag klaar om kinderen op te vangen zelfs in deze moeilijke 

coronatijd staan ze klaar om kinderen extra in de watte te leggen. Bijna niets is te veel bijna 

alles kan.” 

 

• Tamara’s opvang 

“Tamara's opvang omdat ze zich in deze moeilijke tijden extra inzet voor de opvang van 

kindjes voor en na haar sluitingsuren gewoon wanneer het nodig is hoeven we maar een 

telefoontje te plegen en staat ze voor ons klaar.” 

Oost – Vlaanderen  

• Quarantekening door Hanne 

“Het is een actie om elkaar te verrassen in deze bizarre, ontroerende, uitzonderlijke periode. 

Positiviteit in het straatbeeld!  Bovendien worden niet enkel professionele tekenaars worden 

aangesproken. Iedereen mag raamtekeningen maken!” 

 

• Kleuterschool Wannegem-Lede 

“Ik vind het fantastisch hoe de leerkrachten IEDEREEN meenemen in hun aanbod. Ze gaan er 

niet van uit dat kinderen zaken in huis hebben of vragen niet wie er materiaal nodig heeft, 

wat soms een drempel is voor ouders die het moeilijker hebben. Door elke kleuter een 

pakket met materiaal, van lijm tot schilderschort, van klei tot gekleurd papier, zorgen ze dat 

elke kleuter mee kan doen, zonder enige drempel.”  

 



• Atletiekclub AVLO 

“Elke dag worden er filmpje gepost met originele challenges (sportchallenges).  Iedereen kan 

dan zijn foto's onder de challenge posten.  Heel motiverend om andere te zien hoe zij het 

ervan afbrengen.  Er worden ook leuke tips gegeven; bv een 'sportgezelschapsspel' dat je kan 

downloaden.  Heel motiverend voor iedereen om te blijven sporten!  Echt top!  Zo krijgen 

mijn kinderen toch de indruk dat hun trainingen blijven voortlopen.” 

 

• Hans  

“Iedere avond om 20.00u brengt Hans een liedje op synthesizer (of gitaar) voor zijn zoon 

Yellis, die als verpleger in het UZ Gent werkt, op de corona-afdeling. Heel de straat steunt dit 

initiatief en moedigt hem aan (op veilige afstand).  Geburen mogen verzoekliedjes 

aanvragen.” 

 

• Stibo de bevertjes 

“Al zeven weken lang zetten ze zich in om de kinderen van de school op te vangen samen 

met basisschool de dialoog. In de paasvakantie werden ook kinderen van andere scholen 

opgevangen. Altijd met een hart voor kinderen en elke dag maken ze er allemaal het beste 

van en dat voor kinderen die het minder hebben.” 

 

• Gezinsbond Zwijnaarde 

“Tweemaal per week een halve dag de baan op om voedselpakketten te bedelen en aan te 

vullen met een persoonlijk creapakketje voor de aanwezige kinderen of een kledingpakket 

waar gewenst.  Het gaat hier niet om een éénmalige activiteit maar om een actie die zich 

tweemaal per week herhaald en we weten niet voor hoe lang.” 

 

• VZW Eques ordinem templar belgica 

“Omdat ze de arme mensen in ons land een steuntje in de rug geven, de mensen die het 

nodig hebben een voedselpakket aanbieden, de kinderen helpen, een paasevenement 

opzetten, feestdagen vieren met de armere kinderen onder ons.” 

 

• Juf Petra van basisschool De Zevensprong in Kemzeke 

“Omdat dit voor haar op korte tijd een enorme digitale switch betekende: FB, praatbox, 

filmpjes opnemen met klasonthaal, methodieken schrijfdans, enz... Voor onze bijna-jarige 

kleuter bracht ze kroon en cadeautje thuis. Binnenkort de materialen voor het 

moederdagcadeau. Kortom: ze verdient dit zeker en vast, ze mist haar kleuters en vice versa. 

Als ouder heb ik nu nog meer waardering dan voorheen.”  

 

• Sint-Pietersinstituut basisschool te Gent (5e leerjaar) 

“Wat zij de voorbije weken gepresteerd hebben aan voorbereiding, aan aanbod is echt 

fenomenaal. Uitstekend gecoördineerd, gedifferentieerd, uitgewerkt... Met tweelingdochters 

in 2 verschillende klassen van het 'vijfde'; is het als telewerkende ouder een verademing dat 

het schoolgebeuren zo verloopt. 

 

• School Driessprong (3e kleuterklas) 



“In naam van de ouders van de berenklas wil ik juf Petra bedanken haar inzet voor dit 

initiatief.  De berenmuur zorgt voor de groepssfeer van de klas.  Daarnaast organiseert juf 

Petra ook de "praatbox" waar je een videogesprek kan voeren met de juf en een vriendje van 

de klas, er worden ook werkbundels verspreid.  De berenmuur zorgt ervoor dat het 

klasgebeuren in groep thuis nagebootst wordt, de kleuters missen hun klas, vriendjes en juf, 

dit is een bijzonder initiatief.” 

 

• Onthaalouder Inge  

“Ondanks het feit dat er nu heel weinig kindjes komen naar onze kinderopvang, blijft ze 

gewoon open en zorgt ze er elke dag voor dat wij kunnen gaan werken in deze coronatijden. 

Het is niet gemakkelijk voor deze drie dames en toch blijven ze open om toch maar voor die 

4-tal kindjes te zorgen terwijl er in de twintig niet meer komen. Chapeau!” 

 

• De buitenschoolse kinderopvang De Snipper in Olsene 

“Er wordt veel geknutseld maar de begeleiders 'luisteren' ook naar de kinderen.  Men vraagt 

hoe ze met deze periode van corona omgaan, wat ze dan ook hierdoor missen...  De 

problemen waarmee de kinderen zitten, worden gehoord en meteen ook opgevangen.  Wij 

thuis, zitten momenteel in een drukke periode maar we weten dat ze goed begeleid en 

opgevangen worden! We voelen ons daar heel goed en dankbaar bij.” 

 

• Kinderdagverblijf Lilo 

“Lilo is een kinderdagverblijf die zich met veel liefde elke weekdag inzet voor de opvang van 

kinderen. Momenteel in tijden van corona volgen zij dit alles ontzettend goed op, treffen 

maatregelen zodanig ons dochter veilig kan opgevangen worden. Ten slotte zijn zij zeer 

flexibel om ook weer in het belang van het kind te handelen. Ze hechten veel belang aan de 

ontwikkeling en zelfstandigheid van het kind, om groei optimaal mee te ondersteunen.” 

 

• Onthaalmoeke Sabien 

“Omdat Sabien een geweldige onthaalmoeder is. De kindjes krijgen elke dag verse groentjes 

uit de serre.  In Corona tijden zorgt ze nog 2 dagen per week voor een kindje van een 

alleenstaande mama, die 2 dagen naar haar werk moet.” 

 

• Kinderopvang Pamperbroekje Burst 

“Wat hebben wij toch zoveel bewondering voor jullie.  Open/gesloten, rustig/hevig, 

uitdagend/meegaand, open blik/afwachtend... welke karaktertrekken ook, we krijgen ALTIJD 

het gevoel welkom te zijn bij jullie! Prachtig hoe jullie omgaan met de kinderen. Eigenlijk 

zouden alle kinderen in de wereld zo een warme zorg moeten krijgen. Kinderbegeleider, 

geen te onderschatten job en die doen jullie als de beste! Ook in moeilijke tijden zoals nu in 

deze corona-tijd.” 

 

• Kinderdagverblijf Witje Wiebel 

“Als kinderdagverblijf met vooral kinderen van medewerkers van het ziekenhuis, blijven ze bij 

Witje Wiebel op volle toeren draaien om ervoor te zorgen dat de kleintjes goed opgevangen 

worden zodat mama en papa kunnen gaan werken. We worden als ouders correct 

geïnformeerd over de genomen maatregelen en krijgen veel informatie. Ondanks de 



afstandsregels voelen we ons nog steeds erg welkom in de crèche. We merken ook dat onze 

zoon er nog steeds heel graag is. Het is een geruststelling hem daar te kunnen afzetten om 

zelf door te werken in deze bizarre tijden.” 

 

• Onthaalmoeder Moeke Ina 

“Moeke Ina is een onthaalmoeder uit de duizend die nu ook tijdens deze moeilijke 'Corona' 

tijd de deur opzet voor haar opvangkindjes zodat de mama's en de papa's aan het werk 

kunnen blijven...  Ook al verliest Moeke Ina nu ook aan inkomsten aangezien er minder 

kindjes komen toch blijft ze paraat voor de enkele waarvan de mama's en papa's moeten 

werken! Moeke Ina is veel meer dan een opvang voor de kindjes!  Het is 'Moeke Ina'!!”  

 

• Kinderdagverblijf Pipolientje in Heusden 

“Ze blijven open om voor de kindjes te zorgen en speciaal voor mensen uit de zorgsector.” 

 

• Mijn thuisverpleegster Wendy en haar collega's in hun groepspraktijk 

“Omdat ze voor alle risico-corona-patiënten boodschappen doen boven op hun al zware 

dagtaak om ons te verzorgen.” 

 

• Onthaalouder Nathalie 

“Ondanks de financiële druk doordat er nog weinig kindjes naar de opvang komen, zet zij zich 

in voor de kindjes van zorgverleners en anderen. Ze maakt er elke dag een leuke dag van. Ze 

is altijd heel vriendelijk en lief en staat klaar met een kopje koffie en een babbeltje.” 

 

• Kinderopvang Duimelijntje in Merelbeke 

“Bedankt voor de goede zorgen voor ons kindje terwijl mama volop voor andere mensen aan 

het zorgen is als dokter op de spoedafdeling.” 

 

• Kinderopvang Glorieux te Ronse 

“Ondanks dat ons eigen kindje thuis kan blijven tijdens de coronapandemie, blijft onze 

kinderopvang dagelijks paraat om kindjes op te vangen van het personeel van het AZ 

Glorieux, zodat zij zich volledig kunnen concentreren op het bestrijden van deze epidemie.” 

 

• Buitenschoolse opvang vzw Knipoog in Wortegem-Petegem 

“De mensen van knipoog staan altijd klaar voor de kinderen. Op pedagogische studiedagen, 

verlofdagen, vakanties. De opvoeders zijn altijd enthousiast. Er zijn altijd leuke activiteiten 

voor de kinderen. De opvang is ook heel toegankelijk en flexibel. Ook nu in deze crisistijd 

staan ze onvoorwaardelijk klaar om ons te helpen als het kan. Dikke duim voor alle 

begeleiders!” 

 

• Juf Esther van de tweede kleuterklas 

“Onze kinderen kijken uit naar die nieuwe berichtjes. Hun contact is nu zo beperkt en je ziet 

hen opfleuren als er een nieuw berichtje is. Bovendien mist Mira haar juf heel erg en is het 

voor haar heel fijn om haar toch te kunnen zien, haar te horen voorlezen e.d..” 

 

• Naschoolse opvang Nadine en Marlies 



“Omdat ze zelf hard getroffen worden, maar toch aan onze kinderen blijven denken. Hun 

opvang is geen job, maar een passie, gedrevenheid en zorg voor onze kroost! Via facebook 

leest Marlies nu elke dag een hoofdstuk voor uit Harry Potter.” 

 

• Onze onthaalmoeder 

“Ze probeert ondanks het lage aantal kindjes dat nog naar de opvang komt toch om zo lang 

mogelijk open te blijven. Bovendien is ze ook erg begaan met kindjes die bijvoorbeeld 2u 

alleen in de opvang zijn voor er andere kindjes komen.” 

 

• Kinderopvang De Loekes 

“Zij blijven in deze tijden zorgen voor mijn dochter en andere kinderen waarvan wij werken 

in de gezondheidssector, voeding, ...  Vele crèches in onze buurt hebben de deuren gesloten.   

Zij verwachten samen 2 kindjes, waarvoor mijn bewondering groot is dat ze in deze 

risicotijden er toch zijn voor ons. Zij organiseren elk jaar paasfeest, sintfeest,... Zoveel 

extraatjes die een normale crèche niet doet.” 

 

• Kinderdagverblijf De Biotoop 

“Onze tweeling gaat hier nu een half jaar naartoe, na een heel moeilijk start na de geboorte 

(dysmatuur geboren). We kunnen ons geen betere 2e thuis voorstellen.” 

 

• ‘De groene kikker’ in Impe 

“Mijn zus werkt daar en stond steeds paraat voor 1 kind. Dit deed ze met liefde. Ook al was 

er niet echt veel werk en was ze zelf ook bang voor haar gezondheid, toch ging het kindje 

voor op alles.” 

 

• Aan mijn dochter en schoonzoon 

“Ik wil een bloemetje aan mijn dochter en schoonzoon om dat er beiden in de sector van de 

voeding weken en dat al heel de Corona tijd in een voedingswinkel staan en alle dagen 

blootgesteld worden aan de risico's van de tijd.  Zeer moedig!” 

 

• De dansclub ‘Natural Born Dancers’ 
“De dansclub van mijn zoontje zet momenteel dagelijks danslessen online voor hun leden. 

Op mails met vragen wordt ook steevast snel en zeer hulpvaardig gereageerd met extra tips, 

uitleg, extra youtube tutorials enz. ... Een dansclub met een hart voor haar leden!” 

West-Vlaanderen 

• Karateclub Okinawa Geluwe 

“Een sportclub wordt vaak vergeten van hogerop, terwijl zij ook wel grote inspanningen doen 

en creatief op zoek gaan naar oplossingen om de leden toch nog wat samen te houden. Om 

de geleerde technieken te onderhouden. Want dat is ook wel belangrijk! Daarnaast staan zij 

ook constant klaar voor een luisterend oor als leden of ouders vragen of suggesties hebben. 

Ze maken er een sociale en leuke sfeer van door ook extra leuke Challenges aan te bieden. 

Karateclub Okinawa is 1 grote familie en een topteam! Daarom verdienen zij ook eens een 

bloemetje!” 



 

• Kloen vzw 

“Met heel veel uiteenlopende initiatieven zorgen zij er telkens opnieuw voor dat er fijne 

acties kunnen ondernomen worden bij kinderen en hun ouders. Dankzij hun inzet kunnen de 

ziekenhuisclowns blijven langsgaan bij kinderen in het ziekenhuis waardoor heel wat 

gezinnen de stress en onzekerheid in het ziekenhuis eens even kunnen vergeten.” 

 

• Initiatiefnemer van de Berenjacht 

“Het is via FB over heel Vlaanderen verspreid geraakt en iedereen kan eraan deelnemen. 

Jong en oud heeft wel een beertje die ze ergens voor het raam kunnen zetten. Kinderen 

maar ook mensen met een beperking, genieten van het zoeken en vinden van de beren. 

Ondertussen zijn er ook aanstipkaarten die je kan vinden, plaatsen mensen er kleine 

opdrachten bij... het leidt een eigen leven in positieve zin.” 

 

• Mijn onthaalmoeder 

“Tijdens deze zware periode blijft zij steeds ter onze beschikking. Ikzelf ben 

winkelverantwoordelijke in een Delhaize en moet nu dus heel veel werken. Mijn dochtertje 

Renée mag nog steeds naar de opvang gaan, ook al blijft de rest thuis. Ook nog een ander 

kindje, waarvan de mama politieagent is mag blijven gaan. Natalie, beter gekend als 'Titi' 

voor de kindjes, zet zich echt héél hard in, nu nog meer dan ooit.” 

 

• Ibo hopsakee 

“De begeleiders blijven zich inzetten voor de kinderen en de ouders met leuke activiteiten en 

oog voor veiligheid, terwijl er ook heel veel ontsmet moet worden. Ook de kinderen die niet 

kunnen komen worden niet vergeten en krijgen een kaartje met persoonlijke berichtje van 

hun begeleidster.  Hopsakee begeleidsters zijn flexibel en sprongen ook bij in de 

verschillende scholen tijdens de paasvakantie.  Op de website wordt er info meegedeeld op 

een eenvoudige manier met visualisatieprenten voor de kindjes.” 

 

• Kinderopvang t Kapoentje 

“Nancy zorgt met heel veel liefde en toewijding voor de kindjes!” 

 

• De dansjuf van dansschool Mattliss in Dadizele 

“In deze tijden vind ik het een enorm succes hoe zij de leden verder laat "Dansen".  Via haar 

whatsappgroep komen er dagelijks mooie dansmoves binnen.  Zo blijven de kinderen op een 

gezonde manier bewegen en stralen ze, als ze weer eens een dansje kunnen doorsturen. Op 

deze manier maken is alles veel aangenamer.” 

 

• Fotografe Karen 

“Zij is een fotografe die 15 dagen lang tips gaf om de kindjes bezig te houden EN foto's te 

trekken op creatieve punten! Plezier voor jong en oud gegarandeerd!” 

 

• Kinderopvang 't Vliegend Paard in Oedelem 



“Wij willen onze kinderopvang in de bloemetjes zetten omdat zij telkens met een glimlach 

voor ons en alle kindjes klaar staan! Zij blijven in deze moeilijke tijden voor ons open, zodat 

wij als zorgverleners kunnen gaan werken. Topteam!” 

 

• Kinderopvang ‘t Prutske Hooglede 

“We willen hen bedanken voor de steeds supergoede zorgen voor ons zoontje. We kunnen 

met alle vragen over de ontwikkeling van ons zoontje bij hen terecht.” 

 

• Kinderopvang die openblijft gedurende de coronacrisis 

“Omdat ze nog steeds met een lach voor de kindjes zorgt.” 

 

• Kinderdagverblijf De Pluktuin 

“Omdat ook zij blijven doorwerken ook in de corona crisis.” 

 

• Kinderdagverblijf ‘t pampertje2 

“Omdat ze beste zorgen geven aan mijn zoontje en dat steeds met de grootste glimlach. 

Maar daarnaast zijn ze ook super flexibel in tijden van crisis en daarbuiten. Ik ben 

verpleegkundige en mijn uurrooster durft al eens wisselen naargelang de drukte. Het is nooit 

een probleem voor hen als er weeral eens iets verandert.” 

 

• Petit Filou 

“Ze staan elke dag voor onze kindjes klaar. Elke dag superenthousiast, met de glimlach en 

ook altijd tijd voor een gesprekje. Ze doen echt superveel voor onze kindjes. Koken, bakken, 

knutselen, buiten spelen, niets is hen te veel. Je voelt gewoon de liefde voor de kindjes als je 

er binnen komt en je laat ze daar ook telkens met een gerust hart achter. Beide dochters 

voelen/voelden zich er echt thuis. Ook nu in corona-tijden blijven ze het beste van zichzelf 

geven voor de aanwezige kindjes. Ze doen zelfs extra open in de tweede week van de 

paasvakantie voor gezinnen die het nodig hebben, terwijl dit eigenlijk hun verlofweek was. 

Echt chapeau!” 

 

• Kinderdagverblijf t babyhof Zwevegem 

“De kinderverzorgsters van babyhof Zwevegem, zetten zich in gedurende het hele jaar en 

ook tijdens moeilijke periodes (lees coronatijd) voor de opvang van de kinderen die niet thuis 

kunnen blijven. Er wordt ook overlegd om tijdens de paasvakantie ook oudere kinderen op te 

vangen in samenspraak met de gemeente.” 

 

• Onze sportlerares 

“Ik heb zelf nog nooit zoveel gesport als nu. En wil haar daar enorm voor bedanken.” 

 

• DSN  

“Dansschool Nele zorgt ervoor dat de kinderen thuis verder dansjes kunnen aanleren. Ze 

zorgt voor filmpjes met instructies, een filmpje van het vooraanzicht en van het 

achteraanzicht.”  
 

• Onthaalmoeder Valérie van Baloe 



“Zij blijft open en beschikbaar voor gezinnen die in deze tijd opvang nodig hebben.” 

 

• Kinderdagverblijf De Hermelijn 

“Ze zorgen dag in dag uit voor onze kinderen. En met liefde. Zelfs in tijden van Corona blijven 

ze open, en hebben ze zich nu ingezet als noodopvang.  Topkinderdagverblijf!” 

 

• De lagere school ’t Biekorfje 

“Ik zou graag de lagere school 't biekorfje danken voor hun inzet voor alle schoolkinderen en 

ook hun focus op de kwetsbare gezinnen. Ze volgen de leerlingen super goed op en staan 

klaar met raad en daad!    Ook proberen ze nieuwe activiteiten en interessante sites te 

zoeken voor schoolwerk en ook als ontspanning. Ze hebben ook een deelkast aan de 

schoolpoort staan met spelletjes en dergelijke, m.a.w. topteam daar!”  

 

• Opvang Kim en Sam 

“Een opvang die in moeilijke tijden nog altijd paraat staat voor kindjes met allerlei 

beperkingen. De opvoedsters gaan iedere dag met de volle 110% goesting aan de slag om 

ervoor te zorgen dat al deze kinderen terug een leuke en toffe dag hebben gehad.” 

 

• Kinderdagverblijf Kids House Zwevegem 

“De onthaalmama zet haar 7 op 7 in om al de kindjes op te vangen van de zorgverlenende 

ouders. Zelfs tijdens de paasvakantie. Normaal gezien zou ze een week sluiten maar nu blijft 

ze door werken. Ze is zelf mama. Waarvoor chapeau. Elke dag opnieuw...” 

 

• Kinderdagverblijf ’t Sloeberke 

“Omdat Sofie altijd klaar staat voor de kindjes en ook rekening houdt met de wensen van de 

ouders en zeker in de tijden van corona is het voor haar ook niet altijd even makkelijk maar is 

haar toch niks teveel.” 


