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Het Toverhuis kweekt eco-ukken
Jong geleerd is oud gedaan, moeten Katja van Rillaer en Katrien
Croes gedacht hebben toen ze de plannen voor hun ecologische kribbe smeedden. Elke uk die zijn dag in Het Toverhuis
(Kessel-Lo bij Leuven) doorbrengt, krijgt gezonde biokost ingelepeld. Wat daarvan overschiet na vertering, komt als bemesting in de tuin terecht. Zo is de cirkel rond.
Katrien en Katja leerden elkaar kennen als collega’s in een andere kribbe. Vooral Katrien werd er misselijk
van de enorme afvalberg die het
kleine grut veroorzaakte. Elke week
40, maandelijks dus 160, en op jaarbasis ongeveer 2 000 vuilniszakken
vol (vooral) wegwerpluiers. Katrien:
‘Toen dacht ik bij mezelf: ho! Dit kan
toch niet meer? Ik wilde een eigen kribbe beginnen en dit helemaal anders
aanpakken. Met Katja zag ik dat wel
zitten. En dat gevoel was gelukkig
wederzijds.’
In Het Toverhuis vind je geen weg-
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werpluiers. Alle niet-zindelijke kinderen dragen er katoenen luiers. Dat
gaat zo: in een voorgevormd katoenen luiertje gaat een papieren tissue
die de ontlasting opvangt. De luier
zelf sluit met velcro en past in een
overbroekje. Als dit broekje gevuld
is, verdwijnt de ontlasting in een
afgesloten emmer en worden bibs
proper gemaakt met washandje en
water. Washandjes en luiers worden
in Het Toverhuis gewassen, goed
voor drie volle wasmachines per dag.
Van weeë geurtjes is in deze kribbe
helemaal niets te merken.

Maar hoe krijg je stressy ouders met
kleine kinderen en een drukke baan
zover om in dit verhaal mee te stappen? Katrien: ’Lang niet iedere ouder
die zijn uk hier brengt, is een ecologische freak hoor! Integendeel. De vraag
naar opvang is in deze streek zo groot
dat mensen al blij zijn als ze een plaatsje hebben gevonden voor hun kind.
Onze filosofie nemen ze er dan maar
bij. En iedereen is bij ons welkom. Maar
we slagen er toch wel in om een aantal
mensen die nooit uit zichzelf voor herbruikbare luiers zouden kiezen, te overtuigen om dit toch te doen. Het maakt
deel uit van de afspraken die we met de
ouders maken. Wanneer een kind hier ’s
morgens arriveert, draagt het al een
herbruikbare luier. Bij de laatste luierwissel van de dag, hier bij ons, trekken
wij het een wegwerpluier aan als de
ouders dit willen. Het afval is dan niet
meer voor ons.’

Vergt dit herbruikbare luierarsenaal
dan geen enorme investering voor
een beginnende kribbe? Katrien:
‘Toen we met Het Toverhuis startten,
investeerden we 2 000 euro in broekjes
en luiers. Dat was een harde noot om
kraken. Omdat die dingen zo vaak
gewassen worden, kwam er al snel sleet
op en stelde zich het probleem van een
nieuwe investering. Dat konden we
financieel op dat moment niet bolwerken. Dus organiseerden we een overleg
met de ouders en spraken we met hen
af dat ze elk zes herbruikbare luiers en
broekjes zouden meebrengen.’ Om dit
te illustreren trekt Katrien een schuifje open en toont de kleurrijke en
gepersonaliseerde broekjes van een
kleine inwoner. Elk paar kinderbilletjes is hier uniek en herkenbaar.
Katrien: ‘We moeten hier trouwens niet
alleen de vooroordelen van ouders
overwinnen, maar ook die van de kinderverzorgsters zelf. Ze krijgen in hun
opleiding nauwelijks iets te horen over
de milieu-impact van hun werk. Ze kennen ook geen alternatieven voor wegwerpluiers. Maar bijna alle stagiaires

die hier komen, zeggen ons achteraf
dat het allemaal zo goed meevalt met
die herbruikbare luiers.’
Al wat er in die herbruikbare luiers
belandt, draagt ook een ecologische
stempel. In de kookpotten van Het
Toverhuis vind je vooral biologische
kost. Verse voeding, in de buurt
geteeld of gekweekt, dat vinden Katja
en Katrien belangrijk. Een melkboer
levert aan huis, in herbruikbare flessen. Een fruitboer zorgt voor seizoensgebonden vruchten. Waar
mogelijk worden fairtradeproducten
ingeschakeld. Soms moeten de idealen overstag gaan voor de praktische
noden. Biospinazie en bio-erwtjes uit
de diepvries zijn nu eenmaal een pak
handiger dan de verse versie.
Als de zon schijnt, speelt het leven
van deze eco-ukken zich vooral in de
tuin af. Een grote zandbak, speelhuisjes, een uitgestrekt grasperk en massa’s speelgoed doen hen na het middagdutje popelen om in hun botjes te
springen en erin te vliegen. Veel van

het speelgoed is van plastic. Dat moet
ook, zegt Katrien lachend: ‘Houten
speelgoed is veel zwaarder. Als een
kleintje met een houten hamertje in het
rond gooit, zijn de gevolgen niet te
overzien.’ Al het geklieder binnenshuis wordt weer netjes dankzij de
producten van Ecover. Warm water
wordt geproduceerd door de zonneboiler op het dak.
Het Toverhuis is een erkende kribbe,
maar wordt niet gesubsdieerd door
Kind & Gezin. Een spruitje voltijds aan
de zorgen van Het Toverhuis toevertrouwen, kost ongeveer 540 euro per
maand. Da’s voor veel gezinnen waarschijnlijk even slikken? Katrien: ‘De
meeste kindjes komen hier niet voltijds
naartoe. We stimuleren dat ook niet.
Want we moeten daar eerlijk in zijn: een
kinderverzorgster die voor 7 kleintjes
moet zorgen, kan nooit dezelfde band
opbouwen met zo’n kind als een ouder
of grootouder thuis. De meeste ouders
hier werken niet voltijds of genieten van
deeltijdse loopbaanonderbreking. Of ze
schakelen hun ouders in, één of meer-
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dere dagen per week. De ouders van
onze kindjes werken in loondienst
(onderwijs, ambtenaren, personeel van
de KULeuven …) of als zelfstandige
(advocaat, tandarts, dierenarts …).
Kinderen van laaggeschoolden, kansarmen of alleenstaande ouders bereiken
we weinig, al zouden we dat heel graag
anders zien. Het feit dat we niet gesubsidieerd worden, steekt daar een stokje
voor. De vraag naar opvang, ook hier, is
enorm. Nu al is er geen plaatsje meer
vrij vóór Pasen 2009. We vullen onze
wachtlijst zelfs niet meer aan, want
broertjes of zusjes van kindjes die hier
nu opgevangen worden, krijgen sowieso voorrang.’
Interview: Eva Brumagne
Foto’s: Ingrid Hannes

Meer info?
■ Het Toverhuis, Diestsesteenweg 554, 3010 Kessel-Lo, tel. 016 25 40 01,
e-mail: toverhuis@pandora.be of www.toverhuis.be Het Toverhuis werkt mee aan een
proefproject van Kind & Gezin dat samenwerking tussen alle initiatieven voor opvang van
kinderen bundelt. Dat moet de zoektocht naar kinderopvang een pak makkelijker maken.
Meer info via www.kindengezin.be
■ KAV organiseert zelf ook kinderopvang. Onze kinderopvangdienst stelt zich tot doel het
behartigen van kwalitatieve, betaalbare en voor iedereen toegankelijke kinderopvang,
met bijzondere aandacht voor de opvang van kinderen uit lagere inkomenscategorieën
en achtergestelde bevolkingsgroepen. Meer info vind je op www.kav.be of via het
Nationaal secretariaat Kinderopvang, Paviljoenstraat 3, 1030 Brussel, tel. 02 209 06 50.
■ Over duurzame voeding lees je alles op www.etenisweten.be Deze blog kadert in een
actieonderzoek over de vraag: ‘Is duurzame voeding duur?’ Zes organisaties staken de
koppen bijeen om het consumptiepatroon van 15 gezinnen een jaar lang te volgen. Die
gezinnen doen inspanningen om over te schakelen naar meer duurzame voeding. Ze
geven hun ideeën en ervaringen over hoe ze in eigen keuken iets trachten te doen om
duurzamer te leven.
■ Van 7 juni tot 15 juni kun je in heel Vlaanderen volop genieten van bio. Overal is het feest:
op de boerderij, in de winkel of op het marktplein. Proef van een zalig ontbijt, een bijtgare picknick of een gastronomisch menu. Want bio is puur, lekker en gezond. Trek het
erf op, pak je fiets of vlei je neer in een malse wei. Geniet van het groen, want bio is goed
voor natuur en milieu. Zin gekregen? Surf naar www.bioweek.be of bel 03 286 92 64.
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