Verslaafde moeders of vaders kunnen voor
een residentiële behandeling vaak nergens
terecht samen met hun kind(eren). Zij
staan steeds voor het dilemma om zelf in
begeleiding te gaan en hun kind toe te
vertrouwen aan derden of verder te zorgen
voor hun kind maar hun eigen noden te
verwaarlozen.
De Kiem startte in 1996 met de Tipi, een
woonproject voor verslaafde vrouwen of
mannen met jonge kinderen. In een apart
gebouw met 4 studio’s, vlakbij de
Therapeutische
Gemeenschap
(TG),
kunnen zij de zorg voor zichzelf en voor
hun kind(eren) voortaan combineren.
Vele ouders kampen met een sterk
schuldgevoel. Zij zijn zich in het begin niet
echt bewust van hun eigen attitude als
ouder of van de noden van hun kind.
Vanuit de visie dat ouder en kind(eren)
zich in de Tipi veilig moeten kunnen voelen
en niet beoordeeld of veroordeeld moeten
worden, wordt er heel stapsgewijs gewerkt.
De begeleiding in de Tipi omvat
opvoedingsondersteuning in de ruime zin
van het woord met o.a. wekelijkse
groepssessies met de ouders, infosessies
en individuele opvolging en ondersteuning.
Er is ook een medische, pedagogische en
psychologische opvolging van de kinderen
voorzien door een deskundig team.

Wie kan in de Tipi terecht ?
• Zwangere
vrouwen
met
een
verslavingsproblematiek.
• Moeders of vaders die illegale drugs,
alcohol en/of medicatie misbruiken en
tussen 18 en 40 jaar oud zijn.
• Samen met hun kind(eren) tussen 0 en
ongeveer 6 jaar (uitzonderingen zijn
bespreekbaar).
Hoe verloopt een verblijf ?
Het eerste contact met De Kiem loopt via
het introductieteam. In enkele ambulante
gesprekken wordt gepeild naar de aard van
de problemen en naar de motivatie tot
opname. Tevens krijgt de moeder of vader
meer informatie over het programma en
kan men de Tipi bezoeken.
Hoe de opname en het onthaal van ouder
en kind verlopen, wordt individueel
bekeken. Centraal hierbij staat het kind en
de mogelijkheden van de ouder. In de
opnameperiode wordt tijd voorzien om de
medebewoners te leren kennen, om de
kinderkamer in te richten, om een school of
dagopvang te zoeken …
Na opname en een korte onthaalperiode
ziet het verdere verblijf er als volgt uit:
• De moeder of vader volgt overdag het
programma in de therapeutische gemeenschap.

•

•

Het kind gaat overdag naar een
onthaalmoeder, kinderdagverblijf of
school in de buurt.
Op woensdagnamiddag, ’s avonds en
in de weekends staat de ouder zelf in
voor de opvang en opvoeding van
haar/zijn kind(eren) en wordt daarin
ondersteund door de Tipi-begeleiders.

In overleg met de moeder of vader
kunnen familieleden, partners, vaders of
moeders en andere belangrijke personen
bij het programma betrokken worden. Dit
gebeurt via bezoeken, begeleide gesprekken en ouderbijeenkomsten.
Een verblijf in de Tipi is enkel mogelijk
voor wie kiest voor het programma in de
Therapeutische Gemeenschap. Hier zal
de ouder immers zijn verslaving en de
onderliggende problemen trachten aan te
pakken.
Na een intensief groepsprogramma in de
Therapeutische Gemeenschap en in de
Tipi maken ouder en kind(eren) de
overgang naar een halfweghuis om
verder
begeleid te worden naar
zelfstandig wonen.
Voor meer inhoudelijke info verwijzen we
naar de website: www.dekiem.be

De introductieteams te Gent, Ronse en
Geraardsbergen:
Alle
ambulante
centra
liggen
op
wandelafstand van het desbetreffende
station (10 minuutjes)

Hoe kan je ons bereiken?
Voor een opname:
Introductieteam De Kiem Gent
Kortrijksesteenweg 185, 9000 Gent
09/245.38.98 - ambulant.gent@dekiem.be
Introductieteam De Kiem Ronse
Oswald Ponettestraat 31, 9600 Ronse
055/21.87.00- ambulant.ronse@dekiem.be
Introductieteam De Kiem Geraardsbergen
Abdijstraat 2, 9500 Geraardsbergen
055/21.87.00
ambulant.geraardsbergen@dekiem.be

Voor meer informatie over de Tipi:
Luca Littera
Vluchtenboerstraat 7A, 9890 Gavere
09/389.66.66 – luca.littera@dekiem.be

De Tipi en Therapeutische Gemeenschap
te Gavere:
Met de wagen neem je ter hoogte van Gent
de E17 richting Kortrijk en vervolgens
afslag 8, De Pinte. Op de N60 richting
Oudenaarde sla je aan de tweede lichten
links af richting Gavere (N439). Rij door de
stationstraat, de spoorweg en vervolgens
de Schelde over en je komt in de
dorpskern (Molenstraat). Passeer links de
kerk en sla de vierde straat links in (aan
Delhaize). In de Vluchtenboerstraat sla je
het eerste straatje rechts in.
De trein vanuit Oudenaarde (richting Gent)
vertrekt elk uur om .31 en komt aan in
Gavere-Asper om .44. De trein vanuit Gent
(richting Oudenaarde) vertrekt elk uur om
.01 en komt aan in Gavere-Asper om .16.
Bel even voor je aankomt in het station,
dan komen we jou ophalen.

THERAPEUTISCH PROGRAMMA
VOOR DRUGGEBRUIKERS

Wegbeschrijving

De Tipi
Iets doen aan je verslaving en
blijven zorgen voor je kind…

