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handelingsplanning en een medische en 
pedagogische opvolging van de kinderen. 

In overleg met jou kunnen familieleden, 
partners, vaders of moeders en andere 
belangrijke personen bij het programma 
betrokken worden. Dit gebeurt via be
zoeken, begeleide gesprekken en ouder
bijeenkomsten.

Je programma in de TG en in de Tipi duurt 
ongeveer 12 maanden. Na dit intensief 
groepsprogramma maak je met je kind 
(eren) de overgang naar een studio in het 
halfweghuis om verder begeleid te worden 
naar zelfstandig wonen.

KOSTPRIJS
De voornaamste kost van het verblijf in 
het residentieel programma wordt door de 
ziekte verzekering ten laste genomen. Jij be
taalt als bewoner het remgeld. Het verblijf 
van je kind(eren) in de Tipi wordt betaald 
door je ziekteverzekering, zonder extra rem
geld. Voor je verblijf in het HWH betaal je na 
2 maanden een vaste vergoeding per dag.

INFO
Voor meer informatie over de Tipi kan je te
recht op 09/245.38.98 of ambulant.gent@
dekiem.be. Een wegbeschrijving en meer 
info kan je vinden op www.dekiem.be
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De Tipi is een woonunit voor verslaafde 
vrouwen of mannen met jonge kinderen. In 
een apart gebouw met 4 studio’s, vlakbij 
de therapeutische gemeenschap (TG), kan 
je de zorg voor jezelf en voor je kind(eren) 
combineren. 

Vele ouders kampen bij de start met een 
sterk schuldgevoel. Wij streven ernaar dat 
jij en je kind(eren) zich veilig kunnen voelen 
in de Tipi en werken heel stapsgewijs. 

De begeleiding in de Tipi omvat opvoe
dingsondersteuning in de ruime zin van het 
woord met o.a. wekelijkse groepssessies, 
infosessies en een individuele opvolging 
en ondersteuning. Er is ook een medische, 
pedagogische en psychologische opvolging 
van je kinderen voorzien.

DOELGROEP 
  zwangere vrouwen met een verslavings

problematiek.
  moeders of vaders die illegale drugs,  

alcohol en/of medicatie misbruiken.
  samen met hun kind(eren) tussen nul 

en ongeveer 8 jaar (uitzonderingen zijn 
bespreekbaar).

Een verblijf in de Tipi is enkel mogelijk 
wanneer je kiest voor het programma in 
de therapeutische gemeenschap. Hier zal 
je immers je verslaving en je onderliggende 
problemen trachten aan te pakken. 

CONTACT 
Het eerste contact met De Kiem loopt via 
het introductieteam. In enkele gesprekken 
bekijken we samen of een opname met je 
kind aangewezen is. Je krijgt dan meer in
formatie over het programma en kan de 
Tipi eens bezoeken.

BEHANDELING
Hoe de opname en het onthaal van jou en 
je kind verlopen, bekijken we individueel. 
Centraal hierbij staan je kind en je mogelijk
heden als ouder. In de opnameperiode wordt 
tijd voorzien om je medebewoners te leren 
kennen, om de kinderkamer in te richten, 
om een school of dagopvang te zoeken …

Na je opname en onthaalperiode ziet je 
verdere verblijf er als volgt uit:

  je volgt overdag het programma in de 
therapeutische gemeenschap.

  je kind gaat overdag naar een onthaal
moeder, kinderdagverblijf of school in de 
buurt.

  op woensdagnamiddag, ’s avonds en in 
de weekends sta je zelf in voor de opvang 
en opvoeding van je kind(eren) en je wordt 
daarin ondersteund door de Tipibegeleiders.

De begeleiding in de Tipi omvat onder meer 
wekelijkse groepsgesprekken met medebe
woners (o.a. over opvoeding en ouderschap) 
infosessies, een individuele opvolging en 


