
Beste ouders,  

Heel wat ouders worstelen met het regelen van opvang voor hun 

kind(eren) tijdens vakanties. We willen u graag informeren over 

Cokido, waarbij ze zelf in hun eigen buurt opvang kunnen 

organiseren. Huis van het Kind Leuven organiseert hierover een digitale infoavond op dinsdag 1 februari.   

Cokido, dat is ‘bijspelen’ in de eigen omgeving (in de buurtschool, parochiezaal, rusthuis, …) waarbij 

ouders om beurten instaan voor de opvang en activiteiten.  

Je hoort het al, Cokido is de ideale oplossing voor: 

- Gezinnen en die andere gezinnen willen leren kennen in hun buurt 

- Gezinnen met jonge kleuters voor wie het opvangaanbod beperkt is, 

- Gezinnen met kinderen die nood hebben aan kleinschalige opvang met vertrouwde gezichten, 

- Gezinnen die geen of geen voltijdse opvang nodig hebben omdat ze zelf thuis zijn tijdens vakanties, 

deeltijds werken,.. 

- Gezinnen die op zoek zijn naar goedkope opvangmogelijkheden 

Wil jij graag zo’n Cokido-groep opstarten in jouw buurt of ken je (groot)ouders die hier interesse in 

hebben?   

Huis van het Kind Leuven organiseert een online infomoment op dinsdag 1 februari 2022 om 20u. Dan 

leggen we uit hoe Cokido werkt en welke concrete ondersteuning startende groepen krijgen bij de opstart. 

Eefje van Cokido Vlaanderen legt uit hoe ouders zelf aan de slag kunnen en de bestaande groep uit Kessel-

Lo vertelt over hun ervaringen en de meerwaarde van Cokido voor hun kinderen.  

Ouders kunnen zich inschrijven via onze website: https://www.huisvanhetkindleuven.be/infoavond-cokido-

zelf-opvang-organiseren-jouw-buurt.   

Twijfel je of het iets voor jou is? Je staat er niet alleen voor: 

- In Leuven zijn er een aantal ervaren Cokido-ouders die startende groepen graag op weg zetten; 

- Elk Cokido-groepje krijgt een opstartgids, documenten en hulpmiddelen om afspraken vast te leggen (vb. 

overeenkomst locatie); 

- Met de app van Cokido is het eenvoudig om alle kinderen en ouders te registreren en een overzichtelijke 

kalender bij te houden;  

- Als lid van Cokido ben je verzekerd.   

Meer informatie kan je vinden op https://www.cokido.org/ en op 

https://www.youtube.com/watch?v=khPZBgniYaA   

Graag tot op het online infomoment! 

Vriendelijke groeten  

Stijn Vancuyck I medewerker communicatie Huis van het Kind Leuven I 016 27 24 90 I 0496 51 21 77 

Bereikbaar op maandagnamiddag, dinsdag, woensdagnamiddag en vrijdag 

Deze e mail werd verstuurd vanuit vzw Huis van het Kind Leuven met maatschappelijke zetel te Prof. van 

Overstraetenplein 1, 3000 Leuven (KBO 0457.763.190, RPR Leuven). 
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