… omdat alsmaar meer ouders op de één of andere manier
alleen instaan voor de opvoeding van hun kinderen.
Een vereniging …
• voor en door alleenstaande ouders
• die informatie, dienstverlening,
communicatie en ontspanning biedt
• die een houvast wil zijn voor alle
alleenstaande ouders, NSG’s en hun kind(eren)
• die geen onderscheid maakt tussen ouders die
hun kinderen altijd, vaak, soms, zelden of nooit zien
• die respect heeft voor het Internationaal Verdrag
inzake de Rechten van het Kind
Vzw Houvast is geen belangengroep. Ze respecteert ieders
beleving of verhaal, zonder onderscheid van leeftijd, samenlevingsvorm, geloof, geslacht, situatie, of welk kenmerk dan ook.
Www.houvast.be is ook allesbehalve een datingsite.
Wie enkel afspraakjes wil maken, hoort hier niet thuis.

Heel wat ouders worden plots geconfontreerd met
alleenstaand ouderschap omdat hun partner
wegvalt na een scheiding of overlijden. Je moet dan
niet alleen de zorg voor je kinderen op je nemen, maar
ook de scheiding of het verlies van je partner proberen
verwerken. Vaak is het als een berg die op je neerstort,
en blijf je met een pak vragen zitten:
- welke beslissingen moet ik nemen?
- welke gevolgen hebben die voor de kinderen?
- waar vind ik een houvast?
-…
Voor anderen is alleenstaand ouderschap een bewuste
keuze. Maar ook zij worden geconfronteerd met
vragen en/of twijfels:
- ben ik wel een goede ouder?
- hoe zit dat administratief?
- hoe gaan andere alleenstaande ouders hier mee om?
- waar vind ik steun?
-…

www.houvast.be
info@houvast.be

vzw HOUVAST
Voor moeders en vaders die hun kind(eren)
niet samen met de andere ouder opvoeden…

www.houvast.be
info@houvast.be

Op de website www.houvast.be vind je teksten met
beknopte juridische informatie over allerhande
onderwerpen waar je als alleenstaande ouder
misschien mee bezig bent:
· (echt)scheiding
· verlies van een partner
· NSG’s (nieuw samengestelde gezinnen)
· opvoeding en onderwijs
. ...

COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING
www.houvast.be is een website, gemaakt voor en
door alleenstaande ouders.
De site biedt een platform waar éénoudergezinnen
en (plus)ouders elkaar ondersteuning kunnen
bieden, elkaar kunnen bijstaan met morele en/of
praktische steun, hun vragen en twijfels kwijt kunnen,
hun verdriet van zich af kunnen schrijven, en tips,
weetjes en ervaringen over verschillende
onderwerpen kunnen uitwisselen.

ONTSPANNING
Andere alleenstaande ouders ontmoeten of leuke
uitstappen maken met de kinderen is niet altijd eenvoudig in een éénoudergezin. En ook NSG’s worden
vaak met heel speciﬁeke problemen geconfronteerd.
De leden van vzw HOUVAST organiseren regelmatig één of andere activiteit of uitstap, waaraan de
andere forumgebruikers kunnen deelnemen. Fijne
momenten voor zowel de ouders als hun kinderen!

V.U.: Luc Van der Vloedt, Zandvlietse Dorpstraat 177, 2040 Antwerpen
Maatschappelijke zetel vzw Houvast: Anemoonstraat 6, 2250 Olen
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