
 

 
 

 

 

Opvoedingstelefoon is niet meer:   Opvoedingstelefoon werd Opvoedingslijn 
 

Dag mevrouw, mijnheer, 

 

Kinderen en hun welzijn liggen u na aan het hart. Ik weet dus dat ik met mijn bericht aan het juiste 

adres ben. 

 

Wie met de wagen het verkeer in wil, moet bewijzen dat hij kan rijden en de verkeersregels kent. Wie 

een netjes opgevoede hond wil, trekt naar de hondenschool. Maar wie een kind op de wereld zet, wordt 

als het ware voor de leeuwen gegooid. Onvoorbereid. Zonder handleiding. Zonder  EHBO-kit… 

 

Niet te verwonderen dus dat zich bij de opvoeding regelmatig problemen voordoen en ouders met de 

handen in het haar zitten. 

 

Daarom is er de Opvoedingslijn (vroeger Opvoedingstelefoon). 

 

Eerste Hulp Bij Opvoeding 

Ouders die merken dat het met de opvoeding van hun kind de verkeerde kant lijkt op te gaan, hebben 

vaak nood aan een klankbord. Iemand die hen begrijpt, maar die ook een antwoord kan bieden op de 

meeste van hun vragen. 

Dat is wat de Opvoedingslijn wil zijn. Hetzij via Opvoedingslijn.be,  

hetzij telefonisch via 078 15 00 10.  

 

Voorkomen is de boodschap 

Onze pedagogische medewerkers buigen zich over het probleem en dienen ongeruste ouders van advies. 

Zo kunnen die al heel snel ingrijpen - nog voor het probleem een echt probleem is - en vermijden dat er 

potten gebroken worden. Dit voorkomt veel kopzorgen - en ook kosten - in de eerste plaats voor het 

kind en de ouders, maar ook voor de maatschappij. De sociale impact van een scheefgelopen opvoeding 

kan immers groot zijn. 

 

Onbekend is… 

Het is dus heel belangrijk dat de Opvoedingslijn zijn weg naar een zo groot mogelijk publiek vindt. Uw 

school kan hierin een belangrijke rol spelen. In bijlage stuur ik u onze flyer. Wil u graag gratis enkele 

posters (A3-formaat) of meer flyers per post ontvangen, contacteer ons dan info@opvoedingslijn.be. 

 

Elk kind, elk gezin dat we zo uit de problemen kunnen houden, maakt al de inspanningen meer dan waard.  

 

Ik bedank u alvast van harte voor de uwe! 

 

Ilse De Block 

Directeur 

www.opvoedingslijn.be. 


