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De buren
zorgen wel
voor opvang
Via platform We Are All Parents ontstaat gemeenschap
van mensen die op elkaars kinderen passen
AN DRIE S FLUI T

We Are All Parents is een kraakvers
initiatief van twee jonge ouders uit Brussel
dat families via een website toelaat om
op elkaars kinderen te passen. Een Airbnb
voor kinderopvang, noemen ze het zelf.
‘Is het te vertrouwen? Vergelijk het met
het verjaardagsfeestje van een klasgenoot.
Daar laat je je kinderen ook achter.’
Kinderen heb ik nog niet, maar afgaand op de
steeds terugkerende zoektocht van mijn omgeving
naar gepaste opvang zie ik dat het meer dan eens
een pittige uitdaging is. Meteen de reden waarom
Lauriane en David Merchin, Franse dertigers die
in Brussel wonen, een maand geleden WeAreAllParents.com oprichtten. “Als je familie in de buurt
woont, dan kun je hen al eens vragen om op de kinderen te passen, voor ons gaat dat niet”, legt David
Merchin uit. “Wij moeten een beroep doen op
vrienden uit de buurt, en daar is het idee ontstaan
om een platform uit te bouwen.”
De eerste vraag die mensen zich stellen: is het
wel te vertrouwen om je kinderen via een website
bij wildvreemden te droppen? Merchin zegt dat
alles staat en valt bij vertrouwen. “Via een systeem
van commentaren kun je als gezin vertrouwen
opbouwen, net als bij Airbnb het geval is.”
Op die site kun je een slaapplaats huren en te
huur aanbieden, maar dat laatste is niet verplicht.
Bij We Are All Parents (WAAP) wel. Voor elk uur
en elk kind waarop je past, krijg je een punt, voor
elk uur dat je op je kind laat passen, gaat er een
punt af. Wie twintig punten in het rood gaat, mag
geen opvang meer zoeken, maar moet eerst
andermans kinderen opvangen. “Dat moet misbruik tegengaan”, legt Merchin uit. “Maar het is
vooral de bedoeling om een gemeenschap uit te
bouwen en gezinnen met elkaar in contact te
brengen.”

Isolement doorbreken

Zeker dat laatste is een groot pluspunt, vindt Jan
Peeters van de Universiteit Gent. Hij werkt als
onderzoeker voor de vakgroep Sociaal Werk en
Sociale Pedagogiek rond kinderopvang. “Het komt
veel voor dat jonge gezinnen naar de stad verhuizen om beroepsredenen, ver van het familiale netwerk. Op zo’n moment kun je gevaar lopen op
sociaal isolement. Dit initiatief kan helpen om het
isolement te doorbreken.”
De Gezinsbond, het epicentrum van de regu-

liere babysitter, juicht dit soort initiatieven toe,
maar twijfelt aan het potentieel. “We zien ze geregeld opduiken op sociale media als Facebook,
maar we merken dat ze even snel weer stranden,”
zegt Christel Verhas, directeur gezinspolitiek van
de Gezinsbond. “Je merkt dat veel kinderen buiten
de eigen kring van familie en vrienden zich minder op hun gemak voelen. En stel dat er iets fout
loopt, wie is dan aansprakelijk?”

Woord tegen woord

In tegenstelling tot de gezinsbond, waar elke babysitter verzekerd is, legt WAAP de volledige verantwoordelijkheid bij de ouders zelf. Als er zich ergens
een ongelukje voordoet, dan valt dat volgens de
initiatiefnemers onder de familiale verzekering.
“Maar dat kan wel eens eindigen in een discussie
van woord tegen woord”, zegt Leen Du Bois van
Kind & Gezin. Voor Merchin hoeft dat geen probleem te zijn, want de uiteindelijke bedoeling is
om op een aantal betrouwbare gezinnen een
beroep te kunnen doen.

‘Stel dat er iets fout loopt
met de kinderen, wie is
dan aansprakelijk?’
CHRISTEL VERHAS
DIRECTEUR GEZINSPOLITIEK
VAN DE GEZINSBOND

Hij en zijn vrouw bouwden met eigen middelen
de website, met de hulp van een webdesigner en
een advocaat. “Het moest juridisch waterdicht
zijn: alles wordt een pak ingewikkelder als we er
geld mee zouden verdienen, maar dat doen we
niet.” Wel wil de website ouders punten laten
kopen als ze er twintig in het rood staan, om hen
zo weer te laten deelnemen.
Op dit moment telt het platform nog maar een
goede vijftien leden, nagenoeg allemaal in Brussel.
De site is voorlopig alleen opgesteld in het Frans,
maar Merchin plant versies in het Nederlands en
het Engels. “We hopen vooral via mond-tot-mondreclame meer mensen te bereiken”, stelt Merchin.
“Nu is het rustig, want we staan net voor de zomervakantie, maar vanaf september verwacht ik veel
interesse.”

► Dertigers Lauriane en David Merchin en hun kinderen. Voorlopig telt hun site goed vijftien leden. © FRANKY VERDICKT

Meerderheid richt pijlen op FANC-topman Jan Bens
AN N D E BOE C K

De grond wordt heet onder
de voeten van Jan Bens,
de topman van het Federaal
Agentschap voor Nucleaire
Controle. Hij verklaarde
onlangs dat hij ooit
steekpenningen kreeg
aangeboden en er
zelf uitdeelde. ‘Nogal
choquerend’, zegt
Patrick Dewael,
fractieleider van Open Vld.

Minister van Binnenlandse
Zaken Jan Jambon (N-VA) is
echter niet van plan om zelf
sancties te treffen tegen Bens.
De bal ligt in het kamp van de
raad van bestuur van het FANC,
die vandaag samenkomt. Dat
zei Jambon in het parlement,
waar meerderheid en oppositie
erg kritisch waren voor de topman.
Bens blikte maandag in Le
Soir terug op zijn jaren bij
Tractebel, een ingenieursbu-

reau in de energiesector, onder
meer in Kazachstan. Hij sprak
over de “ongelofelijke corruptie”
in het land en gaf aan dat hij
“enveloppes kreeg aangeboden
én uitdeelde”. Dat laatste echter
alleen aan een dokter die een
medewerker anders niet wilde
behandelen, stuurde Bens
nadien bij.

Grote frustratie

“Toch is het evident dat dit vragen oproept en uitleg vereist”,

‘Het is evident dat
zijn uitspraken
vragen oproepen
en uitleg vereisen’
JAN JAMBON (N-VA)
MINISTER VAN
BINNENLANDSE ZAKEN
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zei Jambon in de Kamer op vragen van Johan Vande Lanotte
(sp.a), Kristof Calvo (Groen),
Karine Lalieux (PS) en
Michel de Lamotte (cdH). De
oppositie had haar vragen
eigenlijk aan premier
Charles Michel (MR) gesteld,
maar die speelde ze door
aan de bevoegde ministers. Tot grote frustratie van de
oppositie,
die daar

lange tijd fel tegen protesteerde.
Dat Bens nog niet uit de gevarenzone is, blijkt uit het interview van Open Vld-fractieleider
Patrick Dewael in Villa Politica.
“De verklaringen zijn natuurlijk
nogal choquerend, dat moet ik
toegeven. Iemand die zoiets
zegt, in die functie, dat vraagt op
zijn minst om een onderzoek.”
Voor de oppositie is de kous ook
nog niet af. Zij wil Bens zo snel
mogelijk horen in het parlement.

