
Koesterburcht 
kinderopvang voor kinderen met en 
zonder een specifieke zorgbehoefte

katrien.strauven
Nieuwe stempel



Inclusieve kinderopvang 
in Koesterburcht
Ferm Kinderopvang en Centrum Ganspoel starten 
samen een inclusieve groepsopvang bij onthaalouders. 
Deze is gevestigd op de mooie site van Engelenburcht 
in Tildonk. 

Koesterburcht biedt dagelijks opvang aan18 kinderen 
van 0 tot 6 jaar. 
6 plaatsen zijn voorbehouden aan kinderen met een 
specifieke zorgbehoefte.

Onthaalouders van Ferm Kinderopvang en begeleiders 
van Centrum Ganspoel werken in Koesterburcht samen 
vanuit een gedreven houding en gezamenlijke visie.  
Zij bieden samen ondersteuning aan kinderen en 
ouders en wisselen hun expertise uit.

Met een stimulerend aanbod op maat, in een rijke 
pedagogische omgeving zorgen ze voor een optimaal 
welbevinden en betrokkenheid van élk kind.



Geen enkele beperking 
mag een beperking 
zijn om opgevangen 
te worden
In Koesterburcht bieden we dagelijks multidisciplinaire 
ondersteuning aan kinderen met medische, ontwikke-
lingsgerichte of psycho-sociale noden. 

Zo bouwen we een brug naar het onderwijs en de 
verdere toekomst van de kinderen.



Opvang en ouders zijn 
deelgenoten in het 
proces van opgroeien 
van elk kind
De ondersteuning loopt volledig volgens wens en be-
hoefte van de ouders. Zij blijven de eerste opvoeders 
en zijn partners in onze werking. We werken samen in 
alle openheid, met ruimte voor feedback. Zo ontstaat 
een vertrouwensband tussen de ouders, de onthaal-
ouders en begeleiders. Elke ouder moet zich veilig en 
betrokken voelen.

Koesterburcht 
is geen eiland
We werken samen met andere partners op de site 
en met voorzieningen en diensten uit de omgeving. 
Door de uitbouw van netwerken bedden we de 
Koesterburcht in in de buurt en versterken we de 
lokale gemeenschap. 



“ Koesterburcht bouwt aan 
een inclusieve samenleving 

waar ‘bijzonder’ ook heel 
gewoon mag zijn...



Contacteer ons 
Kruineikestraat 5
3150 Haacht
SamenFerm.be
www.ganspoel.be

Infolijn Ferm Kinderopvang
070/24 60 41 (elke werkdag tussen 9u en 14u)

Volg Ferm Kinderopvang op
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