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Officiële opening van het vernieuwde 

“Huis van het kind Anderlecht - Paul Janson “ 
 

Het gemeentebestuur Anderlecht en de vzw Ket in Anderlecht nodigen u uit voor de officiële 

opening van het Huis van het Kind Anderlecht (Paul Janson) op 17 maart 2023 om dit grondig 

vernieuwde huis te ontdekken en kennis te maken met het aanbod voor gezinnen. 

 
Het vernieuwde Huis van het Kind is een realisatie op initiatief van Bieke Comer, voorzitter van de vzw 

Ket in Anderlecht, en Elke Roex, schepen van Jeugd en Kinderdagverblijven, met de steun van 

burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps en het voltallige college. De herinrichting werd mee mogelijk 

gemaakt door een subsidie van mevrouw Elke Van den Brandt, voorzitter van het college van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie. 

 

Een Huis van het Kind is in eerste instantie een netwerk dat partners samenbrengt rond 

opvoedingsondersteuning. Toch vond de gemeente Anderlecht het ook belangrijk een laagdrempelige 

fysieke locatie open te stellen voor de gezinnen. 

”Met dit aantrekkelijke Huis van het Kind creëren we een warme ontmoetingsplaats waar alle gezinnen 

welkom zijn met vragen over zwangerschap en geboorte, over opvoeding en ontwikkeling van kinderen, 

over kinderopvang, school, vrijetijdsbesteding, enz....  ”, zegt Elke Roex, schepen van Jeugd en 

Kinderdagverblijven. 

In het Huis van het Kind kan je kennis maken met andere gezinnen van diverse achtergronden. Het is ook 

een plaats waar men tot rust kan komen en samen met zijn of haar kind plezier kan hebben, want er 

worden tal van activiteiten georganiseerd. 

 

“De dynamiek tussen de partners van het Huis van het Kind Anderlecht bracht al verschillende concrete 

projecten voort, zoals de Babytheek, de Pamperbank en de oudergroep “Madame ChiChi”, zegt Bieke 

Comer, voorzitter van de gemeentelijke vzw Ket in Anderlecht. 

 

Het Huis van het Kind dankt zijn succes aan zijn vrijwilligers en aan de samenwerkingsverbanden tussen 

de verschillende partnerorganisaties met een lokaal aanbod voor gezinnen en kinderen of jongeren. De 

belangrijkste partners zijn evenwel onze ouders. 

 

Mede dankzij een subsidie van de VGC is het huis nu heringericht op maat van gezinnen en kinderen. De 

ruimtes kunnen voor verschillende functies gebruikt worden. Zo kan de wachtzaal van het 
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consultatiebureau worden omgetoverd tot een vergader-, speel- en consultatieruimte. De inrichting is 

uitnodigend, speels en creatief en stimuleert sociale contacten en uitwisseling van verhalen. 

 

Elke Van den Brandt, voorzitter van het college van de VGC :  

“Met het Huis van het Kind willen we zo drempelverlagend mogelijk werken. Dat uit zich ook in de inrichting 

van het gebouw. We willen hier echt een ontmoetingsplek van maken, zodat alle mensen, van alle 

achtergrond hier met al hun vragen terecht kunnen.” 

 

 

 

Programma van de officiële opening: 

 

13-14 uur: kennismaking Huis van het Kind. 

14-15 uur: officiële inhuldiging : 

• Verwelkoming door Elke Roex, schepen van NL kinderdagverblijven gemeente Anderlecht 

• Voorstelling werking Huis van het kind door oudergroep en medewerkers Huis van het kind 

• Speeches van Elke Van den Brandt, voorzitter van het college van de VGC, Elke Roex, schepen 

van NL kinderdagverblijven gemeente Anderlecht, en Bieke Comer, voorzitter vzw Ket in 

Anderlecht 

• receptie 

 

15-18u: activiteitencarrousel voor jong en oud 

18-19 u: huisconcert 

 

Meer info: 

 

 

https://www.huisvanhetkindbrussel.be/nl/huis-van-het-kind-anderlecht 

https://www.facebook.com/huisvanhetkindanderlecht/ 
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