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zou inlichten over de geboorten; bij de niewge- zal ze zorgen voor het geneeskundig getuig
borenen b;-engt ze dan binnen de acht a veer- schrift en ze zal de ouders helpen voor de aan-

. tien dagen een bezoek om de jonge moeder te vraag aan het gemeentebestuur; ze zal tus
overti:iigen van __ het belaq_g_ en de noom.i ciii..k.- schenkomen voor het bekomen van betere wo
heidvan de .. raad12l�g(ng_en__ill:Lg.enee�kundiFaing enz., dit alles aangepast aan de personen
toezicht. en omstandigheden waarmee ze in aanraking 
-Opde raadpleging zelf zal zij, terwijl de ver- komt.

pleegster den dokter bijstaat, bij de moederb:, Buiten de kindjes die door hun eigen moeder
-blijven in de wachtzaal, er de ki.!)djes wegen-1. verzorgd worden hecht het Nationaal Werk
toezien en luisteren om op het gepaste oogen- voor Kinderwelzijn een speciaal belang aan de

. blf°k' raaC fte geyen. 't Is zij ook die gelast is m�itbestede kinderen en hier-ook is het werk
he-t bijhouden der documentatie en alle verl8,�oor de Maatschappelijke assistente veelvul- ·

. pl.eegsters zullen het met mij eens zijn, 0111 toe te dig. Er zal misschien opgeworpen worden dat 
geven dat die nogal a1nzienlijk is; ':_�t bijhou- dit alleen uitzonderingen zijn, jammer genoeg 

. d�n der fichen f!let de g�wichtscurve, der aanm het niet het geval, althans n_iet voor Gent�n 
wezighe/dsboeken, enz. Na het in regel stellen omstreken waar geen enkel dorp is dat geen 
der documentatie zal ze weten welk de nieuwe fientalleri uit6estede kinderen 'telt." In GenfzeU
ih=geschrevenen zij��en .. bij die kleintjes zal �� iietgetal zoo groot (700a 800-zij n er regelmatig 

. birtnen de acht a veertien dagen een bezoe�geschreven) dat het Nationaal Werk voor 
brengen om het enkwestopte maken no 'ensdrn Kinderwelzijn het noodig geacht heeft een spe
socialen en den hygienischen toestand van het cialen dienst voordecontrolederuitbestede kin

_kin.9._ep.-'-yjngmgeving. Bij dezedie zich nietaan�eren in te richten. Door mijn werk ben ik goed A;, 
geboden hebben zal zij zien welke de redende�et dien specialen dienst bekend, ik zal er dan : 
afwezigheid was; bij eenvoudige nalatigheid ook de werking van uiteenzetten, nochtans is 

""za
.
tze de m�der aanwa_kkeren tot he_t vo

.
lge�e

.
t werk der Maatschappelijke assistente op 

�cte_r-raadpleging en in geval van eventueel�dere plaatsen, op enkele uitzonderingen na, 
ziekte of ongesteldheid zal ze de verpleegster bijna hetzelfde. Het werk bestaat in het opspo
verwittigen. ren der uitbestede kinderen. Dit valt voor de 

't Is ook aan haar dat het oplossen van soci�wone diensten we! eenigzins samen met de 
ale· gevallen opgedragen is en hier moeten w� propagandabezoeken; van dan af zal de Maat
even terugkeeren naar de schijnbaar zoo wei- schappelijke assistente de moeder vragen of ze 
nig belangrijke bezoeken. Elk bezoek 't zi" van zin is het kindje bij haar te houden en bij 
propaganda of controlebezoek, moet zi'n nut een eventueele uitbesteding zal ze de plaats 
b1f6rengen, niet alleen door het _ even van �aad- achten te kennen en de pleegmoeder opzoeken. � 
in zake regiem. of verzor ing maar ook voorhe Daar z2 hier te doen heeft met een categorie 
belan dergeheele familie. Elk hezoek wordt vrouwen, die het verzorgen van kinderen uit
�enstudie en door de bezoeken moet ze wete�ten als een commerce, zal ze hier niet alleen 
111 welke mate en op welke wijze de famili�ijzen op het belang der raadpleging maar ook 

1
m0et geholpen worden. Hier zal ze helpen door op de verplichting. 't Spreekt dat ze dit doet in 
het plaatsen van zwakke kinderen in een allerhande nuancen, vanaf het eenvoudige aan
schoolkolonie, daar door een tusschenkomst b�ken tot het strenge optreden met bedreiging 
den Openbaren Onderstand of andere liefdadi� !Jan tusschenkomst der politie. Ze zal wijzen 

1
ge instellingen om het bekomen van hulp voor op de verplichting de uitbestede kindjes aan 
'�ehoeftigen; een alleenstaande ongehuwde de pleegmoeder toevertrouwd, op het politie
zwangere vrouw zal ze verwijzen naar het tehuiOOureel aan te geven, daar de formule voor de 
voor moeders; bij aanwezigheid van abnorma- aanvraging voor toelating af te halen en die op 
len zal ze de ouders stilaan overtuigen van het de raadpleging in te dienen. Bij het geven der 
noodzakelijke van een speciaal onderricht, zelcbdPelating van het gemeentebestuur wordt een 
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