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Officiële opening kinderdagverblijf De Klaproos
Donderdag 19 oktober

In het kader van het wijkcontract Kanaal-Zuid, plande de gemeente, gesteund door 

schepen  van  Nederlandstalige  Kinderdagverblijven  Elke  Roex,  Anderlechts 

burgemeester Eric Tomas en het voltallige schepencollege, al sinds vorige legislatuur 

de  opening  van  een  vierde  gemeentelijk  Nederlandstalig  kinderdagverblijf.  In 

Anderlecht is de behoefte aan kwalitatieve betaalbare opvangplaatsen zeer groot, 

zeker in Kuregem, waar de dekkingsgraad voor Nederlandstalige kinderopvang zeer 

laag bleef. 

Het kinderdagverblijf is nu klaar en vangt sinds juni kinderen op. De Klaproos bevindt 

zich in de Bouwerstraat 1, op een gelijkvloerse verdieping van een Citydev-project. 

De  gemeente  kon  het  goed  bereikbare  pand  aankopen  dankzij  een  subsidie  van 

Minister-President  Vervoort  van  800.000 euro in  het  kader  van  het  wijkcontract 

Kanaal-Zuid. De afwerking en inrichting is gefinancierd door VGC-collegelid Debaets 

(400.000 euro) en de gemeente (ook 400.000 euro) op eigen middelen.

Het kinderdagverblijf is  vergund  door Kind & Gezin voor  28 opvangplaatsen. De 

plaatsen worden  gesubsidieerd door de VGC en Kind & Gezin. Het is een opvang 

voor kinderen van nul tot 3 jaar en 6 maanden. Het is geopend van maandag tot 

vrijdag van 07 uur tot 18 uur. De ouders betalen een financiële bijdrage berekend op 

hun inkomen, wat er voor zorgt dat De Klaproos  betaalbare opvangplaatsen kan 

aanbieden voor iedereen.  



Naast  betaalbare  kinderopvang  streeft  het  kinderdagverblijf  ook  naar  maximale 

kwaliteit. We willen dat ouders hun kinderen met een gerust hart naar de opvang 

kunnen  brengen.  Het  welzijn  van  elk  kind  staat  centraal,  zowel  op  fysiek  als 

psychosociaal vlak. De Klaproos  wil elk kind op een liefdevolle en warme manier zo 

veel  mogelijk  ontwikkelingskansen  bieden,  rekening  houdend  met  de  individuele 

draagkracht van elk kind.

Schepen Elke Roex wou hierover het volgende kwijt: "Deze realisatie brengt het aantal 

opvangplaatsen  in  de  gemeentelijke  Nederlandstalige  kinderdagverblijven  op  133. 

Ondanks deze positieve evolutie, blijft er nog  nood aan extra opvangplaatsen in 

Anderlecht. De gemeente zal zich ook  blijven inzetten om nog meer kwalitatieve 

opvangplaatsen te realiseren."

De gemeente Anderlecht nodigt de pers uit de officiële opening van 

De Klaproos op donderdag 19 oktober 2017 

tussen 16 uur en 18 uur in de Bouwerstraat 1.

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Matthias Baert, persattaché bij de gemeente Anderlecht

 via 02 558 09 91


