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Uw financiële steun kan ons helpen om kwetsbare gezinnen en kinderen zo 

kwaliteitsvol mogelijk te begeleiden. 
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1. EEN OVERZICHT VAN ONZE KLEINSCHALIGE 

AFDELINGEN: 

ANTWERPEN 

 
Het Open Poortje VZW 

Puttenhoflaan 25 

2970 Schilde 

 

STOP 4-7 Schilde 

Puttenhoflaan 25 

2970 Schilde 

 

De Tuimel 

Auwersstraat 11 

2600 Berchem 

 

Het Wereldpoortje 

Puttenhoflaan 25 

2970 Schilde 

OOST-VLAANDEREN 

 
CKG Het Open Poortje Waasland 
Watermolenstraat 22 
9111 Belsele (Sint-Niklaas) 
 
STOP 4-7 Waasland 
Watermolenstraat 22 
9111 Belsele (Sint-Niklaas)
 
STOP 4-7 Gent-Lokeren  
Watermolenstraat 22 
9111 Belsele (Sint-Niklaas) 

  



Enige toelichting bij de afdelingen:  

Het Open Poortje VZW heeft een residentiële afdeling voor kinderen van 0-12 

jaar in Schilde (16 kdn) en Belsele (8 kdn). Daarbij bieden we in beide regio’s 

gezinsbegeleidingen aan huis aan.    

Sinds juli 2016 zijn we in Schilde van start gegaan met een tijdelijke residentiële 

opvang voor 12 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.  

Vervolgens hebben we drie STOP-teams.   Zij werken rond de preventie van 

gedragsproblemen bij kinderen. Dit doen zij samen met het kind, maar ook de 

ouders en leerkrachten worden mee betrokken in een trainingstraject.               

In Berchem (Antwerpen) bevindt zich onze ‘Tuimel’-afdeling.  Dit team zet sterk 

in op de band tussen kwetsbare, kansarme ouders en hun jonge kinderen. 

Elke afdeling is kleinschalig zodat kinderen en ouders zich veilig en welkom 

voelen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Voor meer info omtrent onze afdelingen en onze werking kan u een kijkje 

nemen op onze website  www.hetopenpoortje.be  

  

http://www.hetopenpoortje.be/


 
 

 

2. WAAROM IS UW SCHENKING ZINVOL EN 

BELANGRIJK? 

 
Het Open Poortje VZW werkt al jaren met gezinnen met jonge kinderen, 

waarbij we op zoek gaan naar groeikansen voor het gezin.  Vanuit een sterk 

vertrouwen in verbondenheid en in de rechten van het kind, proberen we het 

welbevinden van de kinderen in kaart te brengen en te verbeteren. 

 

Met uw steun kunnen wij verder inzetten op kwaliteitsvol werken in het belang 

van de kinderen en met aandacht voor veilige, warme gezinnen.   

 

Uw steun kan ons bvb direct helpen bij de uitwerking van nieuwe pedagogische 

instrumenten en de verdere training van 

onze medewerkers.  Zo wensen we de 

competenties van onze medewerkers verder 

uit te bouwen inzake hechtingsontwikkeling, 

netwerk-ondersteuning, videotraining bij 

gezinnen en agressiepreventie in scholen. 

 

Uw steun helpt ons ook om er voor te 

zorgen dat de kinderen die bij ons 

residentieel verblijven, in een veilige, warme 

en kindvriendelijke omgeving kunnen ontwikkelen.  

 

 

 Het is niet evident om zichtbaar te zijn tussen de grote non-profit 

organisaties in Vlaanderen.  Alvast dank dat u aandacht hebt voor onze 

kleine vzw. 

  



 
 

 

3. HET OPEN POORTJE ALS KWALITEITSNAAM. 

 

 

 

 Het Open Poortje vzw ontwikkelde reeds 

enkele pedagogische instrumenten, zoals ‘de 

Kid-ok-kit’.  Dit interactief kinddossier wordt  

‘De Roos Van De Ouder’ wordt ondertussen 

in meerdere organisaties in Vlaanderen 

gebruikt.  ‘De Roos Van De Ouder’ wordt 

heden als keuzevak aangeboden in de 

opleiding orthopedagogie in de Karel De 

Grote Hogeschool. Ieder jaar worden, 

omtrent beide methodieken, vormingen 

aangeboden aan externe diensten. 

 

 2 afdelingen van Het Open Poortje vzw hebben, elk op zich, de 

prestigieuze Prinses Mathildeprijs gewonnen wegens hun vernieuwende 

insteek in de jeugdhulp.  Het betreft De Tuimel-werking en STOP4-7 

Gent-Lokeren.  

 

 Het Open Poortje VZW heeft reeds meer dan een decennium terug, de 

strijd opgenomen tegen wat we de “Kindercarrousel” noemen. Dit is de 

vaststelling dat kinderen al te vaak van her naar der worden verplaatst, 

waardoor de hechtingsontwikkelingen van de kinderen, zwaar 

beschadigd kunnen worden.  In dit kader slaagden we erin om, in 

samenwerking met het Vlaamse Welzijnsverbond, een ethisch advies te 

schrijven omtrent “zorgcontinuïteit” en blijven we wegen op dit debat.   

 

Indien u weinig weet over de werking van Het Open Poortje VZW, dan kan u 

steeds referenties vragen bij het Vlaams Welzijnsverbond, het agentschap 

Opgroeien of u komt gewoon eens op bezoek... 

 



 
 

 

4. HOE KAN U ONS HELPEN? 

 

Er zijn verschillende manieren waarop u het Open Poortje VZW kan helpen. 

Onderstaand worden de verschillende mogelijkheden voor u uitgelegd: 

 

1. VIA EEN GIFT  

Voor giften waarvan het totaal op jaarbasis 40€ of meer bedraagt, hebt u recht 

op een fiscaal attest. Indien u een fiscaal attest wenst te ontvangen is het 

belangrijk dat u uw naam en adres vermeldt in de mededeling! 

 

Een eenmalige gift 

U kunt een gift overmaken via een overschrijving op de algemene rekening van 

“HET OPEN POORTJE”: BE24 4037 1380 0138  (KREDBEBB). 

 

Een permanente opdracht 

U kunt ook beslissen om ons regelmatig te steunen door uw bank een opdracht 

te geven iedere maand eenzelfde bedrag te storten aan Het Open Poortje op 

bovenstaand rekeningnummer.   



 
 

2. VIA EEN SCHENKING: 

U kunt een schenking doen aan Het Open Poortje VZW. Er bestaan twee 

soorten schenkingen:  

 

• Schenking van hand tot hand 

Hier gaat het om een directe en informele overdracht van een goed, 

gegeven door de schenker aan de begunstigde. Zulke giften zijn mogelijk als 

het gaat om geld, juwelen, meubelen, geldwissels…  

Op dit soort schenkingen betaalt men geen belasting. 

 

• Schenking bij notariële akte 

De schenking van onroerende goederen kan enkel bij notariële akte 

geschieden.  Vraag hiervoor advies bij uw notaris. 

 

 

3. U WENST EEN DEEL VAN UW VERMOGEN AAN HET OPEN 

POORTJE NA TE LATEN: 

 

U mag grotendeels vrij bepalen aan wie uw nalatenschap toekomt.  De enige 

beperking betreft het voorbehouden erfdeel dat alleszins aan bepaalde 

erfgenamen (uw kinderen, echtgeno(o)t(e)…) toekomt. 

Het Open Poortje VZW heeft het recht legaten (= schenkingen bij testament) te 

aanvaarden. Een legaat valt slechts open na het overlijden van de erflater en 

kan alleen uitgevoerd worden op grond van een testament.  

 

We raden u aan om altijd uw notaris te raadplegen bij het opstellen van uw 

testament teneinde iedere mogelijke, latere discussie over de interpretatie van 

uw testament te voorkomen en om antwoorden op uw vragen te krijgen. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Uw testament kan op drie manieren worden opgesteld: 

 

1. Het eigenhandig testament 

Dit dient helemaal door uzelf met de hand te zijn geschreven, gedateerd en 
ondertekend. We raden u aan het in bewaring te geven bij een notaris van uw 
keuze.  

 

 

2. Het authentiek of notarieel testament 

Dit wordt door de notaris geschreven, volgens hetgeen u hem dicteert. Dit 

testament, dat u ondertekent, wordt door de notaris bewaard. 

 

 

3. Het internationaal testament. 

Dit wordt door de erflater voorgelegd aan de notaris, die op zijn beurt een 

verklaring opstelt. Deze wordt samen met het testament bewaard door de 

notaris in een verzegelde enveloppe. 

 

 

 

  



 
 

 HET “DUO-LEGAAT” IS NIET MEER…  

 

Een zinvolle formule voor mensen zonder erfgenamen in de eerste graad, was 

het duo-legaat waarbij u zowel neven en nichten kon steunen én een legaat 

kon toekennen aan een goed doel.  De overheid schafte dit echter in 2021 af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  BIJKOMENDE INFORMATIE 

 

Het testament wordt pas uitvoerbaar op het moment dat de erflater overlijdt. 

Het kan dus voordien steeds herroepen worden, zolang u maar gezond van 

geest blijft. Bij uw overlijden wordt alleen rekening gehouden met het meest 

recente testament.  Uw notaris kan u met advies bijstaan. 

 

Het Open Poortje VZW valt onder toezicht van de Vlaamse Zorginspectie en is 

een erkende werking binnen het agentschap Opgroeien. 

 

In naam van de begeleide gezinnen en kinderen danken we u. 

 

Arnold Schaek 

Het Open Poortje VZW  

 

Ps; Het Open Poortje vzw heeft een partnerschap met een weeshuis in Congo 

(via de Belgische vzw ‘de Vrienden van Tshilomba’).  Max 10% van de giften 

worden besteed aan een dergelijk goed doel (tenzij u anders wenst). 



 
 

 

ONDER DE APPELBOOM                

Ik kwam thuis, het was 
een uur of acht en zeldzaam 

zacht voor de tijd van het jaar, 
de tuinbank stond klaar 

onder de appelboom 
 

ik ging zitten en ik zat 
te kijken hoe de buurman 

in zijn tuin nog aan het spitten 
was, de nacht kwam uit de aarde 
een blauwer wordend licht hing 

in de appelboom 
 

toen werd het langzaam weer te mooi 
om waar te zijn, de dingen van de dag 

verdwenen voor de geur van hooi,                                                                                              
er lag weer speelgoed 

in het gras en ver weg in het huis 
lachten de kinderen in het bad 

tot waar ik zat, tot 
onder de appelboom 

 
en later hoorde ik de vleugels 

van ganzen in de hemel 
hoorde ik hoe stil en leeg 
het aan het worden was 

gelukkig kwam er iemand naast mij 
zitten, om precies te zijn                                                                                                             

jij was het die naast mij kwam 
onder de appelboom, zeldzaam 

zacht en dichtbij 
voor onze leeftijd. 

Rutger Kopland  



 
 

 

6.  ONZE CONTACTGEGEVENS. 

 

 

Het Open Poortje VZW.  MZ; Puttenhoflaan 25 in 2970 Schilde 

www.hetopenpoortje.be,  ckghops@telenet.be, tel; 03/383.26.51 

Indien u graag een vrijblijvend gesprek heeft met de directie (Arnold Schaek), 

plannen we graag een moment; Arnold@hetopenpoortje.be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJ DANKEN U ALVAST OM ONS TE OVERWEGEN BIJ 

UW LEGAATKEUZE EN/OF GIFT. 
 

http://www.hetopenpoortje.be/
mailto:ckghops@telenet.be
mailto:Arnold@hetopenpoortje.be

