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Feestweek in kinderdagverblijf De Berentuin in Menen voor 

tienjarig bestaan 

 

Dienst voor onthaalouders blaast 30 kaarsjes uit  
 

Feestgedruis in De Berentuin in Menen! In het kinderdagverblijf van vzw i-

mens staan er een volledige week festiviteiten gepland in het kader van het 

tienjarig bestaan. Van koekjes bakken, tot dansen met discolichtjes en taart 

eten: de kinderbegeleiders van De Berentuin laten hun jubileum niet 

onopgemerkt voorbijgaan. De laatste 10 jaar verdubbelde de Berentuin het 

aantal opvangplaatsen, van 14 naar 30. Het kinderdagverblijf kondigt vandaag 

ook aan dat er nog 6 plaatsen bijkomen vanaf begin januari.   

 

Uitbreiding De Berentuin vanaf 1 januari 2022  

 

Het kinderdagverblijf opende de deuren op 3 oktober 2011 onder de naam Reddie 

Teddy. Sinds april 2020 maakt het kinderdagverblijf deel uit van de vzw i-mens en werd 

het omgedoopt tot De Berentuin. Het kinderdagverblijf groeide van 14 plaatsen bij de 

opstart tot 30 plaatsen vandaag. Het succesverhaal blijft maar duren, want vanaf 1 

januari komen daar nog eens 6 plaatsen bij.  

 

“Een persoonlijke aanpak met respect voor het individuele ritme van het kind staat bij 

ons centraal. Daarnaast zetten we heel hard in op ouderparticipatie en een open en 

transparante communicatie met de ouders. Deze week is het een feestweek in het kader 

van ons tienjarig bestaan, maar we organiseren ook tijdens het jaar op regelmatige 

basis activiteiten en vormingen voor de ouders. Hun betrokkenheid is zeer belangrijk 

voor ons,” zegt verantwoordelijke Deborah Hamers.  

 

Meer dan 600 kinderen opgevangen  

 

10 jaar De Berentuin, dat is:  

- Meer dan 600 kinderen klaargestoomd voor de kleuterklas  

- 3000 pampers ververst  

- 1800 flesjes gegeven  

-  

Bij de start in 2011 telde de Berentuin 4 kinderbegeleiders en 1 verantwoordelijke. 

Vandaag staan 6 kinderbegeleiders en een verantwoordelijke garant voor een 

kwalitatieve opvang.  

 

Dienst voor onthaalouders bestaat 30 jaar  

 

Onthaalouders van i-mens zijn aangesloten bij een dienst voor onthaalouders in een 

bepaalde regio zodat ze de nodige ondersteuning en vorming ontvangen. Het is dubbel 

feest, want de dienst voor onthaalouders in regio Zuid-West-Vlaanderen viert haar 30-

jarig bestaan. De dienst ontstond in 1991 onder de roepnaam De Filofantjes. De naam 

veranderde vervolgens van Kind en Gezondheid naar Reddie Teddy tot de dienst voor 

onthaalouders (DVO) i-mens.  

 

Net zoals het kinderdagverblijf is dit een enorm groeiverhaal. Bij de start was de DVO 

actief in 3 regio’s en telde ze 45 onthaalouders. Over de jaren heen is de dienst 
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uitgebreid naar 8 regio’s (zorgregio’s  Ieper, Izegem, Kortrijk, Menen, Poperinge, 

Roeselare, Tielt, Waregem – niet enkel in de steden maar ook in de nabij liggende 

gemeentes zijn we actief) met 141 onthaalouders. Zij werken alleen als onthaalouder of 

in een samenwerking groepsopvang met verschillende onthaalouders.  

 

“In 30 jaar tijd is onze werking verzesvoudigd. Bij de start vingen we 300 kinderen op 

jaarbasis op, vandaag staat de teller op 1800. Net zoals het kinderdagverblijf De 

Berentuin houden we rekening met de meest kwetsbare groepen in onze maatschappij. 

Bij een aanvraag wordt er aan deze groepen voorrang gegeven,” licht Cathy Viaene, 

verantwoordelijke onthaalouders bij i-mens toe.  

 

Perscontact 
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