
Het verhaal zet ons, de medewerkers van CIG De Zeshoek, aan tot nadenken. Dit moet anders. In 
samenwerking met Pleegzorg Limburg gaan we daarom op zoek naar enkele gezinnen in de regio 
die willen helpen wanneer dat nodig is. Misschien kan jij wel een verschil maken?

De Zeshoek? De Zeshoek is een Centrum Integrale Gezinszorg (CIG), gelegen in de Vlasstraat in Lommel. 

We zijn er voor (aanstaande) gezinnen, minderjarig of meerderjarig, met jonge kinderen tot zes jaar. We 

kunnen maximum tien gezinnen opvangen en begeleiden. Elk gezin woont in een eigen appartement, 

waardoor we 24/24u zorg op maat kunnen bieden. 

Waarom? Soms worden gezinnen geconfronteerd met heftige, ingrijpende moeilijkheden, waardoor ze 

uit hun lood geslagen worden. Een opname in een CIG is dan nodig om het welzijn en de veiligheid van alle 

gezinsleden te verzekeren. Het doel van zo’n verblijf is dat gezinnen opnieuw zelfstandig leren samenleven 

en integreren in de maatschappij, en dit op een gezonde, veilige en verbonden manier.  

Hoe kan ik helpen? Soms is het voor deze jonge gezinnen plots nodig dat de ouder(s) even met de volle 

aandacht aan zichzelf kunnen werken, om er daarna sterker voor hun kinderen te staan. Daarom zijn 
we op zoek naar enkele gezinnen die flexibel en snel kinderen tussen nul en zes jaar voor korte 
periodes willen opvangen wanneer dit nodig is. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het CIG 

en de pleegzorgdienst. Zo worden de ouders ontlast van hun taak als opvoeder, en kunnen ze intussen 

uitzoeken hoe ze hun leven verder vorm kunnen geven. 

Meer info? 

Neem dan eens een kijkje op www.pleegzorg.be/dezeshoek voor meer informatie en echte verhalen. 
Hier kan je je ook inschrijven voor onze infosessie op 26 januari 2023. 

In samenwerking met Pleegzorg Limburg vzw

Kerstavond 2021. Er is dringend een pleeggezin
nodig voor een klein meisje van amper drie weken oud, 

dat met haar mama in de Zeshoek in Lommel verblijft. 
De alleenstaande mama heeft het enorm moeilijk, 
waardoor de baby in acute onveiligheid verkeert. 

Er is echter geen crisispleeggezin beschikbaar 
om het meisje op te vangen... Daarom gaat ze naar een 

leefgroep, waar ze nog vijf maanden zal verblijven.*
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