
 

 

 

 

Huishoudelijk reglement 

  



Gegevens van de opvang 
 

 

Vzw De Boomhut 
Kerkstraat 40 
2850 Boom 

 
Ondernemersnummer: 0649.889.211 

 
info@vzwdeboomhut.be 

0472 94 64 34 (Hilke) 
 
Openingsuren/ sluitingsdagen: kunnen gewijzigd worden door de 
organisator tot 1 maand voor datum. 
 

In noodgevallen bereikbaar via bovenstaand gsm-nummer,  
of 0494 60 55 87  
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Visie - missie & strategie 
 

Visie 
De permanente zorg voor een kind met een beperking is voor ouders vaak intensief. Er zijn echter grenzen aan de 

belastbaarheid van hen. De intensieve zorg combineren met werk, huishouden en de andere kinderen in het gezin 

maakt het vaak erg zwaar. In vele gevallen zijn familieleden en vrienden ook moeilijker bereikbaar omwille van de 

complexe beperking(en) en grote zorgvraag. 

Logeren kan dan een uitkomst bieden. Even op adem komen, tijdelijk een 'gewoon' gezin zijn en extra aandacht 

geven aan de andere kinderen of aan elkaar.  Voor veel ouders is die mogelijkheid fijn om daarna de intensieve zorg 

weer aan te kunnen. 

Ook voor het kind met zijn/ haar beperking(en) kan het eens deugd doen om in een andere omgeving te genieten 

van intense en individuele (gespecialiseerde) aandacht. 

 

Onze visie is een samenleving waarin ouders de zorg voor hun (speciale) kind(eren) durven en kunnen uit handen 

geven, zodat zij even op adem kunnen komen.  

Missie 
Onze missie is ouders en/of verzorgers van een zorgintensief gezin te ontlasten, door hun kind(eren) tijdelijk verblijf 

met zorg aan te bieden. Daardoor kunnen zij eens vrij van zorgen van andere activiteiten genieten.  

Door af en toe op adem te komen kunnen zij op lange termijn de intensieve zorg beter volhouden en zullen zij 

minder snel overbelast geraken met alle problemen van dien voor het gezin. 

Onze doelgroep zijn kinderen tot 12 jaar met een beperking (eventueel oudere kinderen worden individueel 

besproken). De aard van de beperking kan besproken worden met de begeleiding. Wij streven er naar om open te 

staan voor ‘alle’ beperkingen.  

Met onze logeeropvang willen we vermijden dat kinderen naar grote voorzieningen moeten gaan, en willen we de 

kleine, fijne, huiselijke sfeer behouden. Zo krijgt elk kind de juiste aandacht en aanpak. 

De kinderen worden (tijdelijk) opgenomen in ons gezin, en zullen dus ook deelnemen aan onze gezinsactiviteiten 

(zoals bijvoorbeeld uitstapjes en bezoekjes aan vrienden en/ of familie).  

Strategie 
De BOOMhut biedt tijdelijk verblijf en dagopvang met professionele zorg aan in een gezinssituatie. Wij bieden 

kinderen met een beperking een gezellig verblijf met de juiste voorzieningen. 

Een grondige kennismaking en overdracht vinden wij belangrijk, wij staan voor doeltreffende communicatie met 

ouders en kinderen. Wij investeren ook in veiligheid en bieden de kinderen een veilige omgeving tijdens hun verblijf 

in de BOOMhut.   



Tarieven 
 

Onze tarieven worden verspreid via onze website, en worden jaarlijks herbekeken op basis van gemaakte kosten in 

het voorgaande jaar. 

Wijzigingen kunnen in september of januari doorgevoerd worden. 

Bij start van het jaar, of bij de eerste opvang te tellen vanaf januari wordt er jaarlijks lidgeld betaald. Ook dit tarief 

kan elk jaar wijzigen. 

 

Brengen en afhalen 
 

Kinderen worden de avond van de start van een nachtopvang gebracht ten vroegste om 18u. Ze kunnen hier mee 

eten, indien dat niet nodig is vragen wij dit op voorhand te laten weten. 

Kinderen in dagopvang worden ten vroegste om 9u gebracht. 

Ophalen na de opvang gebeurt ten laatste om 16u (bij een korte nachtopvang ten laatste 11u). 

Andere uren kunnen op voorhand afgesproken worden. Bij vroeger brengen of later ophalen wordt een meerprijs 

aangerekend. 

Ziekte van de opvangkinderen 
 

Bij ziekte kan de opvang van uw zoon/ dochter geweigerd worden. Dit om ons eigen gezin te beschermen tegen 

ziekte, maar ook om de aandacht nog te kunnen verdelen over eventuele andere opvangkinderen (en onze eigen 

kinderen). 

Bij volgende symptomen kan opvang geweigerd worden: 

• Diarree: 3 keer waterige ontlasting binnen 24u 

• Braken: onmiddellijk bij braken van bloed, of na 2 keer braken tijdens de laatste 24u 

• Koorts (vanaf 38°) 

• Huiduitslag/ mondzweertjes in combinatie met koorts 

• Besmettelijke ziekte 

• Aanhoudende buikpijn (> 2 uur) 

Indien het kind ziek wordt tijdens de opvang, moeten ouders (of andere verantwoordelijke, aangeduid door de 

ouders) bereikbaar zijn. Indien niemand bereikbaar is, hebben wij het recht om uw kind naar het ziekenhuis te 

brengen. 

  



Gebruik van medicatie 
 

Indien uw kind medicatie moet nemen, vragen wij hiervoor een doktersattest mee te geven. 

Bij koorts zullen wij eerst uw toestemming vragen alvorens een koortswerend middel toe te dienen. 

Veiligheid en begeleiding 

buiten de opvanglocatie 
 

Wij zullen per 2 opvangkinderen steeds minstens 1 begeleider voorzien. 

Bij te weinig begeleiders zullen activiteiten buiten onze woning niet kunnen doorgaan, ook al werden deze op 

voorhand aangekondigd. 

Verzekering 
 

Alle kinderen zijn tijdens de opvang verzekerd bij DVV. 

Verlies en schade aan 

persoonlijke materialen 
 

Alle persoonlijke materialen die kinderen bij zich hebben tijdens de opvang, worden meegegeven op eigen risico. 

Verlies of schade er van valt niet binnen de verzekering van de vzw. 

Wij vragen ook om persoonlijke spullen, gaande van kledij tot knuffels en speelgoed, te naamtekenen. 

 

Akkoordverklaring 
 

Door lidgeld te betalen voor uw zoon/ dochter, gaat u akkoord met bovenstaand huishoudelijk reglement. 

 


