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JCI presenteert “De Tuttenboom”
Een creatieve benadering om de gevolgen van spenen te beperken.

Op een dag moet uw kind afscheid nemen van zijn/haar fopspeen. Onderzoek leert ons
dat je dit beter tijdig kunt doen want er zijn heel wat nadelen verbonden aan het
zogenaamde 'tutteren'. Daarom heeft JCI Aalst in 2012 de eerste Tuttenboom in België
neergezet in het stadspark vanAalst.Op dit moment hebben al verschillende trotse steden
en gemeenten eenTuttenboom in hun midden.
Met dit project wil JCI u als ouder en uw kind op een ludieke wijze ondersteunen bij het
afscheid nemen van de tutter. Hierbij creëert en stimuleert JCI een meer duurzame
tandcultuur inVlaanderen.

DeTuttenboom is meer dan een boom op een openbare plaats waarin jonge kinderen hun
tut kunnen hangen. In samenwerking met verschillende lokale scholen, crèches,
tandartsen etc.worden de peuters immers grondig voorbereid op deze belangrijke dag in
hun prille leven. Het voorlezen van het Tuttenboomverhaal en het aanleren van het
Tuttenboomlied zijn dan ook enkele belangrijke stappen die worden gezet in de aanloop
naar de grote dag. Een trots moment voor de ouders en een nieuwe stap in het groot
worden van hun kind.
Bovendien vinden er ook heuseTuttenboomdagen plaats.Op eenTuttenboomdag wordt
de Tuttenboom speciaal in de picture gezet en worden er verschillende workshops
aangeboden - van grime, tekeningen kleuren en spelletjes spelen tot ballonplooi- en
tandenpoetsworkshops. Bij het afscheid nemen krijgt het kind een mooi aandenken en
diploma als bewijs van groot worden. Dit alles maakt van een Tuttenboomdag een echt
kinder- en familiefeest.

We mogen niet vergeten dat de fopspeen voor een kind wel degelijk een belangrijke nood
vervult.Tutteren brengt een gevoel van geborgenheid en rust voor uw kind.Wel is het
belangrijk dat u uw kind tijdig afscheid laat nemen van het tutje,en dit wanneer het kind
er zelf klaar voor is. Langdurig tutteren heeft immers heel wat kwalijke gevolgen. Zo
verhoogt de kans op vervorming van de kaak en het gebit en vertraagde
spraakontwikkeling zeer sterk naarmate het kind langer de fopspeen houdt.

Eén van de doelstellingen van dit project bestaat er dan ook in ouders attent te maken op
deze nadelen en peuters te begeleiden in deze grote stap.

De Tuttenboom. Een ware belevenis voor het hele gezin!

Het nut en de negatieve gevolgen van te lang tutteren

Meer info? Neem contact op via
info@tuttenboom.be of tuttenboomaalst@jciaalst.be

of neem een kijkje op de website: www.tuttenboom.be



'Slaapwel', zeggen mama en papa.

Fenne ligt in bed met zijn tutje en knuffel.

Hij stopt zijn tutje in zijn mond.

Dat doet hij om goed te kunnen slapen.
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Maar toch kan Fenne niet slapen. Hij denkt aan zijn klasje.

Juf Sandra vertelde over een boom. Een grote boom.

Een grote boom. Een reuzenboom. Een tuttenboom !!

De boom hangt vol met tutjes!

En er spelen eekhoorntjes tussen de takken.

Zij zorgen voor de tutjes! 'Kan dat nu echt?' denkt Fenne nog.

Eindelijk valt Fenne in slaap.

Hij droomt over een mooie boom met heel veel tutjes en lieve

eekhoorntjes.



Het wordt weer licht. Fenne is allang wakker.

Hij denkt nog steeds aan de boom vol tutjes.

Mama komt de kamer binnen. 'Mama!' roept hij.

Mama zegt: 'Ik versta je niet hoor Fenne, met je tutje in je mond.'

Fenne neemt snel zijn tutje uit zijn mond.

'Juf Sandra vertelde over een boom vol tutjes!

Dat kan niet hè?', vraagt hij.
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'O, daar zal ik wat over vertellen,' zegt mama

en ze kruipt bij Fenne in bed. 'Die boom bestaat ècht!', zegt ze.

Fenne kan het niet geloven. 'Echt?', vraagt hij nog eens.

En mama vertelt. 'Die boom staat in het grote park.

Je kan hem zo zien staan.

Het is de enige boom met allemaal tutjes aan.

Die tutjes heeft hij nodig om te groeien.'



'Maar hoe komen die tutjes aan de boom?', vraagt Fenne.

'Tutjes kunnen toch niet aan bomen groeien?'

'Daarom moeten kindjes helpen.', zegt mama.

'De boom krijgt de tutjes van kindjes die groot geworden zijn.

Die kindjes slapen dan zonder tutje.

Dat is veel beter voor hun tandjes.'

'Raken die tutjes dan niet kwijt?', vraagt Fenne.

'Natuurlijk niet! Daar zorgen de eekhoorntjes voor.

Als er een tutje valt, hangen zij het terug in de boom.', zegt mama.

Fenne denkt na. Hij wil ook groot zijn.

Hij wil ook rechte tandjes.

Hij wil ook mooi kunnen praten.

Maar zonder tutje slapen, lukt dat wel?
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Junior Chamber International is een internationale non-profit organisatie.Met
zo'n 200.000 leden in meer dan 110 landen tracht JCI jonge mensen kansen te
bieden om hun leiderschapskwaliteiten, verantwoordelijkheidsbesef en
ondernemingszin te ontwikkelen. Samen gaan zij op zoek naar oplossingen
voor specifieke problemen of opportuniteiten binnen onze gemeenschap en
bouwen op die manier aan een betere wereld.

JCI steunt haar werking op vier pijlers,die als een rode draad door de beweging
lopen,namelijk:

Door inzet in de organisatie en de continue uitdaging van nieuwe projecten en
cursussen verruimen onze leden hun horizon om uit te groeien tot zelfzekere,
gedreven en dynamische personen.

De leden van JCI staan niet los van de samenleving, maar leveren ook een
actieve bijdrage aan de socio-economische ontwikkeling binnen de
maatschappij. Onze organisatie mag dan ook als enige het embleem van de
Verenigde Naties dragen in haar logo.

Als internationale organisatie stimuleert JCI haar leden om voortdurend de
wereld te ontdekken. Zo komen onze leden in contact met verschillende
nationaliteiten, culturen en overtuigingen. Op deze wijze werkt JCI mee aan
een klimaat met een open mentaliteit van samenwerking en
verdraagzaamheid.

Met de verwezenlijking van haar projecten wil JCI bijdragen tot verbetering
van de bestaande economische structuren, bevordering van de welvaart en
streven naar een hogere welzijn.Vaak ontstaan hierdoor langdurige zakelijke
relaties die leiden tot verdere inspiratie van onze leden.

Individuele ontwikkeling

Gemeenschap

Internationalisme

Business



www.tuttenboom.be









Jeugddienst Lede

De jeugddienst wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren het goed

hebben in onze gemeente en houdt zich bezig met jeugdwerk, jeugdbeleid,

kortom met alles wat jeugd aanbelangt.

We organiseren doorheen het jaar tal van activiteiten zoals Koken met kids,

Knutselatelier, Preventieactiviteiten, Buitenspeeldag, Roefeldag, Camping

Cultuur, Speelpleinwerking, Workshops voor kinderen en jongeren,

Theatervoorstellingen, Dag van de vrije tijd,..…..

De jeugddienst biedt ook ondersteuning: subsidies aan jeugdvereni-

gingen, terugbetaling kadervormingen, uitleendienst, toelagen voor

nieuwbouw van jeugdlokalen,…

We helpen bij vragen of problemen rond heel uiteenlopende thema's en

geven informatie waar nodig.

Verder staan we in voor het jeugdbeleid in onze gemeente en willen we de

jeugd betrekken bij het vormgeven van het beleid door inspraakmomenten

te voorzien, informele contacten, betrokkenheid en terugkoppeling

jeugdraad.

Via diverse kanalen houden we de kinderen en jongeren op de hoogte: Lede

Informeert, folders, jeugdnieuwsbrief,…Jeugddienst Lede is ook actief op

Facebook. Regelmatig informeren we jullie over onze bezigheden maar ook

jullie kunnen er berichtjes op posten. Maar vooral, onze deur staat open!

Spring gerust eens binnen !

Contact: Jeugddienst Lede, Markt 1, 9340 Lede

Tel: 053606862

Mail: jeugd@lede.be







De jeugdraad is een officieel adviesorgaan van het gemeentebestuur over alles

wat kinderen en jongeren aanbelangt. In de jeugdraad zetelen jongeren uit

verschillende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven (jeugdbewegingen, jeugdhuizen,

leerlingenraad,…) en geïnteresseerde jongeren.

Maandelijks komt de jeugdraad samen om het gemeentelijk jongerenbeleid te

bespreken. Naast het verlenen van advies organiseert de gemeentelijke

jeugdraad ook tal van activiteiten en helpt ze bij de roefeldag, buitenspeeldag.

De jeugdraad is samengesteld uit:

Jong CD&V

Jong N.VA

Chiro Nele Lede

Scouts & Gidsen Lede

Chiro Sint-Lutgardis Papegem

KSA St-Gerolf

Monitorenwerking

Jeugdhuis Leeuwerik

Jeugd Rode Kruis

SMC Lede

Leerlingenraad SMC

GO De Kleine Prins

Dansend Volkje

Activiteiten:

Roefel 12+

Pietennamiddag

Dag van de Jeugdbeweging









… je door deze wist-je-datjes heel wat wijzer wordt omtrent het hele
tuttenboomgebeuren?

… de 'tut' er in de eerste plaats is om het kind zekerheid en affectiviteit
te bieden en zelfs helpt in de ontwikkeling van het kind?

… het 'tutje' dus levensnoodzakelijk is voor een kind?

… een kind op een bepaalde leeftijd de behoeften die het 'tutje' vervult
niet meer ervaart?

… er geen leeftijd staat op het afgeven van de 'tut'?

… er bij te lang 'tutteren' negatieve gevolgen optreden zoals
scheefstand van de tanden en het ontwikkelen van een spraakgebrek?

… het te vroeg afgeven van het 'tutje' even negatieve gevolgen heeft,
namelijk dat het kind zal duimzuigen?

… het ultieme doel van de tuttenboom is om kindjes de kans te geven,
wanneer zij er klaar voor zijn, hun 'tutje' op een niet-traumatiserende
manier af te geven?

… de tuttenboom er dus zeker niet is om kindjes 'sneller' van hun
'tutje' af te helpen?

… de tuttenboom in de eerste plaats in het leven geroepen is om
kindjes een fijne belevenis te bezorgen rond het afscheid nemen van
het 'tutje'?

… de tuttenboom een prachtig alternatief is voor het meegeven van de
'tut' met de Sint of de paasklokken?

… de tuttenboom heel toegankelijk is voor de kindjes en er dus heel
wat tijd is om het afscheid voor te bereiden?

WIST JE DAT…
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'Weet je wat?', zegt mama,

'Zullen we samen met papa eens naar de boom gaan kijken?'

Fenne is dolblij!

Hij wil die tutjes wel eens zien!
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'Waauw!', denkt Fenne. 'Zoveel tutjes, zoveel kleurtjes!

Wat een mooie boom!'

Ziet hij daar een eekhoorntje springen? Zou dat kunnen?

Mama zegt dat eekhoorntjes erg snel zijn.

'Ooo,' zegt Fenne, 'ik wil ook mijn tutje aan de boom geven.

Maar mijn tutje ligt in mijn bedje!’

www.tuttenboom.be



Papa tovert Fennes tutje uit zijn zak.

'Wel Fenne,' zegt hij, 'ik dacht wel dat je dat zou willen doen.

Ik heb je tutje meegebracht.’

'Kies maar een mooie tak uit,' zegt papa.

Fenne heeft al snel een sterke tak gevonden.
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Mama tilt Fenne op.

'Hier boom,' zegt Fenne, 'je krijgt mijn tutje ook.

Nu kan je nòg groter worden!'
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Mama zet Fenne neer en geeft hem een dikke knuffel.

'Dat heb je goed gedaan!

Je bent een flinke jongen hoor!

Mijn grote Fenne!' zegt ze.
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Fenne kijkt naar zijn tutje in de boom.

Ziet hij daar weer een eekhoorntje?

'Die zal wel voor mijn tutje zorgen', denkt hij blij.

Mama en papa geven Fenne een hand.

Samen gaan ze terug naar huis.

'Straks slaap ik zonder tutje.' zegt Fenne.

Ik ben al GROOT!''
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Ken jij die boom, hij staat in het park?
Weet je daar wonen eekhoorns in!

Ken jij die boom, hij is heel speciaal,
hij is versierd met tutjes helemaal

Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu tuttenboom
Tu-tu-tu-tu-tu-tu alle tutjes op een rij

Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu tuttenboom
Die tuttenboom krijgt ook een tut van mij!

download het muziekje
en de partituur

op www.tuttenboom.be

Tuttenboom-lied
(Sophie Pelgrims)
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Tuttenboom Aalst

@TuttenboomAalst

@TuttenboomLede


