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OpvoedingVadergroep Camelia focust op de noden van de papaʼs

“Ik kwam al naar Camelia voor lessen. Zo heb ik gehoord over de 
vaderwerking”, vertelt Hussain over zijn eerste contact met het 
project. “Ik heb zeven kinderen in mijn gezin, waarvan zes van 
mezelf. Vier ervan zijn in Pakistan geboren en de anderen hier. 
Ik kan hier dus wel wat ondersteuning in gebruiken.”

Dat probeert Camelia net aan te bieden. “Er bestaan al veel 
initiatieven voor moeders, maar voor vaders was er toch een 
leemte”, zegt Lore Bellemans van Link=Brussel. Dus startte de 
organisatie in 2004 met een project dat specifi eke aandacht 
heeft voor opvoedingsondersteuning voor papa’s. Net zoals bij 
de moedergroep wordt er binnen de vadergroep maandelijks 
een thema behandeld rond allerlei opvoedingskwesties. Dat 
gaat bijvoorbeeld over het moment waarop je vader wordt of de 
impact van een echtscheiding op de kinderen of over een kind 
met een handicap. “Die keuze is niet altijd even gemakkelijk”, 
weet Lore. “We proberen te focussen op de noden van de vaders. 
Wat willen ze zelf.”

De avond zelf verloopt wel vlot. Een gastspreker geeft eerst wat 
uitleg rond het gekozen thema en dan is het de beurt aan de 
vaders. Ze doen hun zegje. Iedereen komt aan bod en de ande-
ren luisteren geïnteresseerd. “Van Redouane (de psycholoog, 
nvdr) stak ik al heel wat op, maar we leren ook veel van elkaar”, 
vertelt Omar. “Iedereen heeft andere ervaringen. We zitten met 
heel veel verschillende opvoedingssituaties in de groep en het is 
leerrijk om die ervaringen van iedereen mee te nemen.” Dat is 
net de bedoeling. Het laatste wat de initiatiefnemers willen is de 
vaders met het belerende vingertje eens tonen hoe het allemaal 
werkt en hoe het moet. Het concept wil de vaders hun verhaal 
laten doen en daar kunnen ze dan misschien lessen uit trekken. 
Een aanpak die werkt. “Deze groep helpt me beslissingen te 
nemen en me daaraan te houden”, zegt Hussain. “Dat kader 
had ik nodig.” Hassan beaamt het nut van de bijeenkomsten. 

“Zo heb ik geleerd dat materiële ondersteuning niet genoeg is.
Ik werk als taxichauffeur en heb dus heel weinig tijd. Maar 
dit gebrek aan tijd kan je niet compenseren met cadeautjes of 
materiële zaken.”

”We leren veel van elkaar”
Kinderen opvoeden. Het cliché koppelt dit maar al te vaak aan moeder de vrouw. Maar ook 
vaders willen voor hun kroost het beste. Dat is zo over heel de wereld. Dat merk je meteen 
aan de Vadergroep van Camelia waar maandelijks een tiental vaders een opvoedingsthema onder 
de loep nemen.

Ik moet ook bepaalde moeilijkheden kunnen 
ventileren zonder dat mijn vrouw erbij is.

Lore Bellemans

Husain: “Ik heb zeven kinderen in mijn gezin. Vier ervan zijn 

in Pakistan geboren. Ik kan wel wat ondersteuning gebruiken”
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Vadergroep Camelia focust op de noden van de papaʼs

Geen kinderen, geen vrouwen
Verrassend is de aanwezigheid van Nabil. De jongeman blijkt 
namelijk zelf geen kinderen te hebben. Toch vindt hij het belang-
rijk om naar de vadergroep te komen. “Want in de toekomst wil ik 
wel kinderen. Intussen kom ik hier om te leren uit de ervaringen 
van de papa’s.” Dat kan allemaal. Met Lore van Link=Brussel is er 
ook een vrouw op de vadergroep aanwezig. Hoewel het doel van 
de vadergroep niet zozeer verschilt van dat van de moedergroep, 
blijkt er toch nood te zijn aan een gescheiden aanpak. “Zonder 
de vrouwen erbij is iedereen iets minder gereserveerd”, zegt 
Hassan. “De sfeer is ook anders als je onder mannen alleen zit.” 
Vrouwen blijken sneller aan de praat te raken. De aanpak bij de 
mannengroep is anders. Zij willen een duidelijke thema om over 
te praten. Maar opvoeden is tevens een taak van beide ouders. 
En ook daar willen wel eens verschillende visies opduiken. Dan 
kan je hart luchten zonder vrouwen erbij helpen. “Inderdaad”, 
zegt Hussain.”

Dat betekent niet dat de mannen- en vrouwengroepen naast 
elkaar blijven werken. “In de toekomst willen we ook eens samen 
met de vrouwen werken rond bepaalde opvoedingsthema’s”, 
vertelt Lore. 

Ook met andere partners, zoals de Opvoedingswinkel, worden 
acties opgezet. Het leidt tot een bredere vaderwerking. “Als 
kleine vzw is de coördinatie soms moeilijk om dragen”, zegt 
Lore. Maar samen lukt het wel. Zo ontstond dit jaar de Vader-
week met onder meer een uitstap naar het Kindermuseum, een 
voetbalmatch in het Klein Kasteeltje, een knutselactiviteit bij De 
Buiteling, een kookactiviteit in de Foyer en de kinderen van Le 
Toucan die een briefje maakten dat ze nadien aan hun papa’s 
voorlazen. Het opzet kent veel bijval en werkt inspirerend. “De 
Buiteling doet volgend jaar terug mee en ook het Klein Kasteeltje 
wil een papawerking opstarten”, somt Lore al enkele enthousi-
astelingen op. En wie weet volgen er nog. Opvoeden is dus ook 
een mannenzaak.

Freddy Carremans

Opvoeding

Meer informatie
Link=Brussel vzw

Camelia Emancipatiehuis

Vaderwerking

Marcqstraat 17

1000 Brussel

Tel. 02/223 62 83

E-mail: papas.camelia@gmail.com

Websites: www.linkbrussel.be

http://vaderweek.blogspot.com

Vaders leren omgaan met 
fysiek contact
Tijdens het project ‘Ik vader’ werden er EHBO-
sessies voor de papa’s georganiseerd. Hierbij 
leerden ze, op poppen weliswaar, hoe eerste hulp 
te bieden wanneer hun kind in nood is. Dit was 
een laagdrempelige manier om het te hebben over 
fysiek contact met hun jonge kinderen: de baby 
vasthouden, de luier verversen, … 
Dat is voor de vaders niet zo altijd zo evident.

Redouane Ben Driss geeft een aanzet en dan is het aan de groep

“We leren veel van elkaar”
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