
                                                    Latifa, Teslime en Anne waren erbij vanaf de
                                                    start van het avontuur in 1997.
                                                    En een avontuur was het! 

We startten met een kleine particuliere kinderopvang voor 14 kinderen in een
rijhuis in de Gallaitstraat in Schaarbeek. We zouden kleinschalige kinderopvang
organiseren met bijzondere aandacht voor ouders die opleiding volgen of plots
werk gevonden hebben. We zouden er een sterk pedagogisch milieu van maken
waar de kinderen een goede basis meekrijgen voor hun latere schoolbaan. We
zouden werken aan de betrokkenheid van de ouders en tegelijk uit de ouders
rekruteren om aan opleiding en tewerkstelling te doen van kansenggroepen. We
zouden deel uitmaken van het weefsel in de buurt.

 Voor de rest was veel nog onzeker: komt er een opleiding voor begeleiders in de
kinderopvang in Brussel? Zal Elmer aan structurele middelen geraken? Zal Elmer
over een degelijke huisvesting kunnen beschikken? Zal de sociale functie van
kinderopvang voor het beleid belangrijk worden? Blijft het bij één klein project, of
lukt het om ook in andere wijken te starten met eenzelfde initiatief?

De herinneringen aan de start zijn warm: we waren met een klein groepje collega’s,
de onderlinge betrokkenheid was erg groot. Teslime geeft aan : “Voor mij was mijn
werk alles”. Latifa getuigt dat ze als alleenstaande huismoeder met 4 kinderen zeker
wist dat ze wilde werken, maar absoluut geen idee had wat of waar dan wel.
Eenmaal aan het werk en op weg naar een diploma, voelden zowel Latifa als
Teslime aan dat ze iets betekenden, dat ze ook iets te zeggen hadden.

Nu, 25 jaar later, kunnen we tevreden vaststellen dat Elmer uitgegroeid is tot een
sterke organisatie met een gemotiveerde ploeg van medewerkers, die het beste van
zichzelf geven in 4 vestigingen. Aan onze voornemens rond een sterk pedagogisch
milieu voor kinderen, betrokkenheid op en van ouders en het opleiden en
tewerkstellen van kansengroepen tot gekwalificeerde begeleiders en aan de
samenwerking in de buurt hebben we stap voor stap kunnen verder bouwen. 

Werken met jonge kinderen en hun ouders is boeiend. Steeds zijn er nieuwe
uitdagingen en mogelijkheden. We verwachten voor de volgende 25 jaar niet
anders. 

Elmer is 25 jaar!


