
Hoeveel kinderopvangplaat-
sen er dit jaar al verdwenen
zijn en hoeveel sluitingen
nog op stapel staan, kan de
voorzitter van de beroeps-
federatie UnieKO, niet pre-
cies zeggen. De vereniging
vertegenwoordigt de zelf-
standigendieactief zijn inde
kinderopvang in Vlaanderen
en Brussel. «Ik houmijn hart
vast voor het moment waar-
op de cijfers bekend zullen zijn», zegt
Dany Depreitere. «Heel wat onthaal-
ouders en uitbaters van dagverblijven
hebben het al jaren moeilijk om het
hoofd boven water te houden, maar ze
hebben toch doorgezet omdat ze hun
hoop ophet nieuwedecreet hadden ge-
steld. Dan zou er geld zijn, dan zou alles
opgelost zijn. Maar dat bleek niet zo te
zijn.Nublijvendesluitingenmaardoor-
gaan. Het zijner steedsmeerenmeer.»

Niet genoeg geld
«Eigenlijk is het grote probleem dat er
twee categorieënkinderopvang zijn: de
ene krijgt subsidies en de andere niet.
Omdat er gewoonniet genoeg geld voor
is. Voor de ongeveer 49.000 plaatsen in
de gesubsidieerde opvang past de over-
heid 25 tot 50 euro per dag per kind bij.
Daar betalen de ouders al naargelang
huninkomen—gemiddeld12tot13euro
per dag. Maar daarnaast heb je nog
20.000plaatsenbijzelfstandigendiehet
volledig zonder centen van de regering
moeten zien te redden. Zij moeten dus
állesaandeoudersvragen.Omevenveel
te verdienen als hun gesubsidieerde
collega’s, zouden zedus al snel 45 tot 60
euro moeten vragen per dag. Dat kan
niet, hé.Demarkt is volledigverstoord.»
Of er al dan niet gesubsidieerd wordt,
hangt af van de nood aan kinderopvang

in een bepaalde regio. Kind&Gezin
houdtdaaromnauwgezetbijwaardebe-
hoefteshetgrootst zijn.
Het is vooral bij de zelfstandigen die het
zonder subsidies moeten stellen dat de
klappen vallen. Deze zomer alleen al
kondigden dagverblijven in Puurs,
Oudenaarde, Glabbeek, Brasschaat en
Opwijk hun sluiting aan. Talloze andere
uitbaters en onthaalmoeders twijfelen
of het nog wel de moeite is om door te
gaan. En niet alleen omdat het steeds

moeilijker wordt om de eindjes aan el-
kaarteknopen,maarookomdater inhet
decreet veel regeltjes en verplichtingen
staan waar mensen die zich vooral met
kinderen willen bezighouden, hun tijd
enbudgetnietgraag insteken.Depreite-
re: «Er staanookheelgoedezaken inhet
decreet,zoalsbijvoorbeeldhet feitdat je
een diploma moet hebben en dat een
vergunningvanKind&Gezinverplicht is.
Maar langsdeanderekant is deadmini-
stratiewel zwaardergeworden.»

Ellen Bral (40) is zo iemand die de
«nieuwe reglementen» niet zag zitten.
Negentien jaar lang baatte ze kinder-
opvang ‘Piepeloentje’ in Bevere, bij
Oudenaarde, uit. Eind juni gingen de
deuren daar definitief dicht. Nu werkt
Ellen in het Esso-tankstation in Kruis-
houtem. «Ik heb die job 19 jaarmet veel
liefde gedaan, en plots zijn daar die
andere wetten. Dan blijkt dat er stro-
mend water moet zijn aan de verzor-
gingstafel. Daarvoor moest ik wel een

muuruitbreken enhad ik ook eennieu-
we vloer moeten leggen. De voedsel-
inspectie isookveel strengergeworden.
Vanalleswat ikkocht–zelfshetkleinste
lepeltje – moest ik een factuur hebben.
Het werd een hele rompslomp. Goed
voor de kinderen zorgen leek onder-
geschikt aanaldie regeltjes.»

Elke euro in twee bijten
Ook Sofie Smets van kinderdagverblijf
‘Het Toverbos’ inArendonkgeeft toedat
er behoorlijk wat tijd kruipt in het
voldoen aan alle administratieve ver-
eisten van het nieuwe decreet. Ze vangt
elke dag 24 kinderen op. «Ik schat dat ik
30% meer tijd steek in mijn admini-

stratie. Vroeger stuurde ik de aanwezig-
hedennaarKind&Gezin, diede facturen
opmaakte. Ikvindhetopzichlogischdat
ik dat als zelfstandige zelf moet doen,
maarikmoetnuookvoorincassobureau
spelen.Als iemandnietbetaalt,kanikals
klein dagverblijfje weinig druk uit-
oefenen. De job is veel zwaarder ge-
worden.Deenigeredenwaaromwijnog
niet gestopt zijn, is omdat we dag en
nacht bezig zijnmet hetwerk én omdat
we erin slagen om elke euro in twee te
bijten.»
Bevoegdminister JoVandeurzen(CD&V)
laat weten dat hij er nog geen zicht op
heeft of er meer zelfstandigen mee
ophoudensinds1april,dedatumvande
inwerkingtreding van het decreet. Op
basis van de cijfers die Kind&Gezin
verzamelt, zullen indien nodig maat-
regelengetroffenworden.
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«Regels lijken
belangrijker
dan kinderen»

49.000 plaatsen
GESUBSIDIEERD

OVERHEID PAST TOT

50 EURO
PER DAG PER KIND BIJ

OUDERS BETALEN GEMIDDELD

12,5 EURO
PER DAG

OUDERS BETALEN GEMIDDELD

23 EURO
PER DAG

OVERHEID PAST

0 EURO BIJ

NIET
GESUBSIDIEERD

In het hele land sluiten crèches
sinds invoering nieuw decreet

Uit heel Vlaanderen komen be-
richten over kinderdagverblijven
die sluiten en onthaalmoeders die
er de brui aan geven. Iedereen
wijst met een beschuldigende
vinger naar het ‘decreet kinder-
opvang’ van begin april. «Regels
respecteren lijkt belangrijker dan
goed zorgen voor de kinderen.»

• LIEVE VANBASTELAERE •

ELLEN BRAL (‘PIEPELOENTJE’)

Ik heb die job 19 jaar met
veel liefde gedaan, en
plots zijn daar die nieuwe
wetten. Ik had zelfs een
muur moeten uitbreken
voor één kraantje

SOFIE SMETS (‘HET TOVERBOS’)

Ik moet nu niet alleen
ook zelf facturen

maken, maar ik moet
plots ook spelen voor

incassobureau

Vooral problemen bij wie
geen staatssteun krijgt

Sofie Smets, die zich elke dag over24kinderen ontfermt, schat dat ze30%meer tijd in administratiemoet steken. PN

I khebevengetwijfeld toen ikdoorKürt
Rogiersgenomineerdwerdvoorde Ice
BucketChallenge. Ikbenvannaturegeen

ijsbeer.Meereenwarmligbadgeval.En ik
vondde linkmetALSvergezocht.Allemaal
aandachtstrekkers,dieemmergieters,dacht
ik,BV’sdienogeensdekrantwildenhalen.En
wordendiepatiëntengezondomdat ikgoed
natword?Maar flauwwou ikooknietdoen,en
dewereldwijdekettingdoorbreken.
Toenben ikeenswat informatieoverdeactie
gaanopzoeken,en lasdatdedonaties inkorte

tijdverviervoudigdzijn.Endatgeld iserg
nodig,wanterwordtergweinigonderzoek
naardedodelijkeziektegedaan.Sensibilisa-
tie rond ‘AmyotrofischeLateraleSclerose’ is
trouwensdehoofdbedoeling.ALS iseen
ziektevandezenuwcellendiedespierenaan-
sturen.Doordatdemotorischezenuwcellen
inhet ruggenmergenhetonderstedeelvan
dehersenenafsterven,komendesignalen
vanuithetbreinnietmeeraanbijdespieren.
Dehersenenkunnendusgeenspierbewegin-
genmeeropgangbrengen.Hetuitvallenvan
deademhalingsspieren ismeestaldeoorzaak
vanhetoverlijdenvan iemandmetALSende
levensverwachting is tussende3ende5 jaar.

Eenverschrikkelijkeziektedus,dieelkvan
onskanoverkomen.Toen ikdatalles lasdacht
ik:baathetnietdanschaadthetniet.
Doordieemmerwater,doorde 100eurodie
ikgestortheb,enmisschienookdoor
m’nnominatievandekoning,endeplezierige,
betrokkenreactievanhetkoningshuisop
Twitter,heb ikmisschieneenkleindruppeltje
bijgedragenaandeproblematiekrondALS.
Datsommigemensenzo’nemmer
aanstellerij vinden,neemikerbij.Doe
hetdannietals jeooitgenomineerd
wordt,maaroverweegmisschienwel
eenbijdragetestorten.Alledruppels
helpen.

Vrouw sterft 13 jaar na
haar man ook onder truck

Dertien jaar nadat haar echtgenoot op zijn fiets
werdgegrependooreenvrachtwagen,kwamgiste-
ren ook Regina Sinnaeve (81) op dezelfde weg in
Lichtervelde om het leven bij een ongeval met een
vrachtwagen.DeWest-Vlaamsevrouwzat als pas-
sagier in dewagenvanhaar broer. Zewaren samen
metdiensechtgenoteopwegvooreengezelligena-
middag in een ontmoetingscentrum. Toen de
chauffeur ring rond Lichtervelde wilde opdraaien,
werd zijn wagen gegrepen door een vrachtwagen.
De man en zijn vrouwwerden zwaargewond naar
hetziekenhuisovergebracht.Voorzijnzus,dienaast
hem zat, kon geen hulp meer baten.«Ongelofelijk
dat zowelmijn vader als mijnmoeder allebei door
een truck zo abrupt van ons worden weggerukt»,
aldus zoon Rudy. «Op dezelfde ringweg, amper
6kilometerverderop.Dezelfdeslechte filmalsder-
tien jaargeledenspeelt zichopnieuwaf.» (LSI)

20.000 plaatsen


