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Het is met enige fi erheid dat wij dit boek mogen voorstellen. Het kwam tot stand vanuit de 
vaste overtuiging dat armoede een onrecht is. Werken aan de uitsluiting ervan is dan ook 
maar een kleine stap.

Het boek dat jullie nu in handen houden is het werk van velen, elk met zijn eigen talenten 
maar allen er vast van overtuigd dat met kleine stappen grote vooruitgang kan en moet 
gerealiseerd worden.

Alleen is echter maar alleen en daarom hebben wij ons in Erpe-Mere verenigd in een 
welzijnsschakel: de Welzijnsschakel Ommekeer VZW. Op vandaag maken meer dan 140 
kinderen en volwassenen samen deel uit van de groep (50-tal gezinnen).

Zoals onze naam het zegt willen we een “Ommekeer” verwezenlijken. Daarom werken wij 
rond uitsluiting, rond gezondheid, onderwijs, cultuurparticipatie, sport en ontspanning.

De activiteiten, de regelmatige huisbezoeken en bijeenkomsten en de contacten met hulp-
verleners (OCMW, CAW –Centrum Algemeen Welzijn–, artsenverenigingen,…) vormen de 
ruggegraat van onze werking. Deze is pluralistisch en staat derhalve open voor iedereen 
zonder onderscheid van kleur, overtuiging, religie...  Voor vorming en algemene onder-
steuning leunen we aan bij Welzijnszorg en Welzijnsschakels Oost-Vlaanderen.

Wij vermijden paternalisme, bevoogding,... daarom zijn wij allen, vrijwilligers samen met 
mensen in armoede en met armoede ervaring, partners in de verwezenlijking van onze 
doelstellingen: respect, recht op zelfbeschikking, recht op een goede woning, gezond-
heid,…

Schakelen doen we, waar nodig, naar OCMW, CAW,... In dat verband zijn we gespreks-
partner in het LSB (Locaal Sociaal Beleidsplan) van de gemeente en verwezenlijkten we 
reeds samen de schoolcode (afspraken tussen school en mensen in kansarmoede) en de 
kansenpas.

Gandhi vertaalde dit als volgt: Wat je doet voor mij, zonder mij, doe je tegen mij.

Veel leesgenot!

Jos De Maere
Voorzitter Welzijnsschakel Ommekeer vzw
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Armoede in Erpe-Mere? Het bestaat! De armoede in de steden is 
groter en staat daardoor meer in de kijker, maar armoede is ook 
een realiteit op het platteland, ook een realiteit in Erpe-Mere!

Heel wat inwoners in onze gemeente hebben een verhoogd risico om in de 
armoede terecht te komen:

Moeten leven met een beperkt inkomen!
Mensen die leven van een vervangingsinkomen hebben meer kans om  in de 
armoede terecht te komen.  12% van bevolking op actieve leeftijd  in onze ge-
meente krijgt een werkloosheidsuitkering. Een deel van  onze inwoners staat 
op invaliditeit, weduwepensioen of andere uitkering. Heel wat van die mensen 
moeten knokken om te overleven op dit vervangingsinkomen. 

VERBORGEN ARMOEDE 
IN ERPE-MERE… 
in jouw straat…
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“Het centrum voor geestelijk gezondheidszorg in Aalst, daar kan je gaan 
praten. Maar praten is betalen. Voor 10 euro kan ik twee dagen vlees 
kopen voor mijn kinderen. Ik haal soms mijn medicijnen niet bij de apo-
theker om te sparen voor de kinderen. Voor de medicamenten stel ik uit.  
Mijn kinderen gaan wel altijd voor!” 
“Als het slecht gaat, gaat 2/3 van mijn inkomen naar ziektekosten. Bij 
slechte maanden, laat ik de rekening van de elektriciteit liggen. Ik krijg 
staaltjes van de huisarts. Wat ik niet krijg, neem ik soms niet.  De dokter 
kan dat dan wel zien aan mijn bloeduitslagen.”

Op pensioen… niet altijd een rustige oude dag!
65plussers hebben een groter risico om in de armoede terecht te komen.  
Voor de toekomst verwacht men een blijvende daling van de bevolking.  Jonge 
mensen vertrekken, terwijl boven de 65 jaar een grote stijging wordt verwacht.  
Tegen 2010 zullen  20% van de inwoners boven de 65 jaar zijn. Erpe-Mere is 
aan het vergrijzen!

Alleenstaande ouders met of zonder kinderen
In Erpe-Mere wonen er  851 alleenstaanden (16% van de familiekernen) met 
kinderen en 1,772 alleenstaanden zonder kinderen.  Moeten leven van één 
inkomen, vooral als je kinderen hebt, verhoogt sterk het risico op armoede.

Wonen is een probleem om het platteland. De meeste mensen  in armoede 
moeten gedwongen een woning huren. De kwaliteit van die woningen is laag. 
De huurmarkt is heel klein,amper 14% van de woningen, en het aantal sociale 
woningen,amper 3% van de woningen, is heel beperkt.  Wonen in Erpe-Mere 
is voor mensen in armoede bijna niet meer mogelijk.  Heel wat mensen in 
armoede zoeken dan ook hun weg naar Aalst, waar  er meer sociale voorzie-
ningen zijn. 

“We wachten al twee jaar op een sociale woning en een woning op de privé 
markt kunnen we ons niet veroorloven. We hebben nu een goedkoop huisje 
gevonden voor 300 euro. Het is er krap en in slechte staat: er is een vocht-
probleem op de slaapkamers, het toilet is buiten en we hebben één kool-
stoof in de living,… maar we hebben tenminste een dak boven het hoofd!”
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(*) Lieven De Pril – Welzijnsschakels vzw

ZEVEN KRACHTEN 
VAN MENSEN IN ARMOEDE(*)
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“Het OCMW wil ons de huurwaarborg voorschieten.  We hebben nu al drie 
huizen bezocht, maar iedere keer wanneer de huisbaas te weten komt dat 
de waarborg is geregeld via het OCMW, horen we niets meer of is het huis 
al verhuurd”

Het comfort van de woningen in onze gemeente is laag.  Zo hebben heel wat 
gezinnen geen centrale verwarming (40% van de inwoners tussen 31 en 40 
jaar).  Hetzelfde zien we in mindere mate met badkamer en toilet.

Armoede in onze gemeente is niet altijd zichtbaar, er wordt vaak gesproken 
over verborgen armoede.  Het gaat hem om gezinnen die min of meer geïso-
leerd wonen tussen andere dorpsbewoners. Dit remt groepsvorming af, er is 
minder contact met lotgenoten. 

Als je in school niet kan betalen, dan krijg je een stempel op je voorhoofd.  
Ze zeggen dan “ Ze kunnen niet om met geld of ze zijn gokverslaafden”
“Op school heb ik ook problemen gehad: de jufvrouw dreigde dat onze zoon 
geen chocomelk meer zou krijgen als de rekeningen niet betaald werden

Mensen die leven in armoede in Erpe-Mere hebben  minder toegang tot soci-
ale voorzieningen dan in de stad.  Meestal blijft dat beperkt tot het OCMW en 
de mutualiteit.  De drempel naar het OCMW is groot omdat een grotere sociale 
druk bestaat. 

Vroegere sociale netwerken verbrokkelen. De typische onderlinge verbon-
denheid van de inwoners van het platteland vervagen.  Mensen uit de stad 
gebruiken het dorp nu als woonplaats.  Het wordt moeilijker nieuwe sociale 
contacten van wederzijdse hulp en solidariteit uit te bouwen.  Anderzijds doen 
mensen in armoede er alles aan om hun armoede naar de buitenwereld te 
camoufl eren, vanwege een gevoel van schaamte.

Er is onvoldoende openbaar vervoer. De afhankelijkheid van openbaar ver-
voer is groter en het aanbod is kleiner. Dat verhoogd het risico op isolement. 

In Vlaanderen hebben 11% van de inwoners een verhoogd risico op armoede. 
Dat betekent dat ongeveer een  2080 personen in Erpe-Mere een verhoogd 
armoederisico hebben.  Armoede bestaat dus ook in jouw straat, jouw buurt...

Solidariteit
Mensen in armoede zijn vaak ongeloofl ijk solidair met anderen die het moei-
lijk hebben. Ze helpen familie en vrienden. Wanneer mijn zus die drie grote 
kinderen heeft door omstandigheden op straat zou komen te staan, zou ik 
eerst goed moeten nadenken voor ik haar tijdelijk in huis zou nemen. (Kans)
armen doen het zonder aarzelen, zelfs al hebben ze minder slaapkamers of 
ruimte en comfort. En ze zeggen mij: “jij zou het toch ook doen!” Het is van-
zelfsprekend voor hen. Ze kunnen zich maar al te goed inleven in diegene die 
het moeilijk heeft.

Overlevingsvaardigheden
Sommige mensen in armoede hebben overlevingsvaardigheden aangeleerd. 
Door bijvoorbeeld te zwijgen bij de schuldbemiddelaar over een huurwaarborg 
die men onverwacht heeft teruggekregen, is er geld in huis om kerstcadeau-
tjes te kopen voor de kinderen.  -Door te zorgen dat je er als eerste bij bent 
als er gratis kledij of voeding uitgedeeld wordt, heb je de mooiste en meeste 
keuze. -Door bij te klussen “in het zwart”, zorg je dat de ziekenhuisrekeningen 
toch betaald kunnen worden…
De overlevingsvaardigheden zorgen voor veel vooroordelen. Nochtans zijn 
het vaardigheden die we ook kunnen bewonderen en ze zorgen er voor dat de 
hulpverlening niet nog meer belast wordt.

Draagkracht 
Armen slagen er in om ondanks chaos en zware moeilijkheden toch te overle-
ven. Voor ons moet alles overzichtelijk zijn en onder controle. Zij zijn door de 
omstandigheden veel soepeler geworden en passen zich snel aan veranderin-
gen aan.

Rechtuit en “echt” zijn 
Armen zeggen de zaken vaak zonder omwegen. Ze wikken hun woorden 
niet. Door bijvoorbeeld bij een hulpverleningsdienst op tafel te kloppen en de 
maatschappelijk werker eens duidelijk de waarheid te zeggen, lukt het soms 
om papieren in orde te krijgen. Je weet wat je aan hen hebt. Doordat ze geen 
maatschappelijke status hoog te houden hebt, kunnen ze gewoon zichzelf zijn. 
Ze moeten geen masker dragen.
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Humor 
Armen hebben een groot gevoel voor humor. Ondanks de miserie kunnen ze 
blijven genieten, lachen en feesten. Het valt mij op dat ze elke kans om van het 
leven te profi teren, meepakken. Een eenvoudig kaartspel dat altijd opnieuw 
wordt gespeeld, zorgt elke keer weer voor ontspanning, plezier en grappen.

Creativiteit
Mensen in armoede zijn soms erg creatief en kunstzinnig. Ze schilderen, 
schrijven gedichten, zingen, boetseren, spelen toneel,…
Een onvergetelijk toneelstuk dat ik ooit zag, werd opgevoerd door een groep 
mensen met een laag inkomen. Ze wilden hun eigen verhaal en hun proble-
men op de woonmarkt brengen. Maria had mij ooit verteld over haar slechte 
woonsituatie. Een douche nemen was een elektrocutie riskeren. Ze durfde 
haar huisbaas niet aanspreken. Zij bracht haar verhaal op het podium met de 
grootste overtuiging. Achteraf zei ze mij dat de huisbaas in de zaal zat…
Annie leerde uit noodzaak zelf het haar knippen van de kinderen. Ze knipt en 
kleurt ook haar eigen haar. Ze doet het zo goed dat de kinderen die uit huis 
zijn nog altijd bij haar terugkomen voor een kappersbeurt.

Het zorgende
“mijn kinderen moeten het beter hebben!”. Het zorgende hebben kinderen (en 
zeker de meisjes) die in armoede leven thuis meegekregen. Kleinere broers 
of zussen vertroetelen. De grootouders die inwonen verzorgen. Het is dan ook 
niet te verwonderen dat wanneer de meisjes verder studeren ze kiezen voor 
een opleiding kleuterleidster, leerkracht, verzorgende of verpleegkundige.
Ze kiezen soms bewust voor een (groot) gezin omdat ze daar kunnen doen 
waar ze altijd al goed in waren: zorgen en koesteren. Voor hun kinderen willen 
ze strijden.

6
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Rond Nieuwjaar wensen we elkaar steevast een goede gezondheid toe! Een 
goede gezondheid wordt door iedereen aanzien als iets fundamenteels, maar 
heeft iedereen in Erpe-Mere toegang tot een goede gezondheid?  

Met onze welzijnsschakel De Ommekeer hebben we gedurende 3 avonden 
geluisterd naar getuigenissen van mensen die gedwongen in armoede moeten 
leven. Wat betekent gezondheid en ziekte voor hen? Wat zijn hun ervaringen met 
de gezondheidszorg? Hoe trachten ze gezond te leven?  

15 mensen met armoede-ervaring hebben hun verhaal in vertrouwen gedaan en 
dat heeft ons als welzijnsschakel dichter bij elkaar gebracht. Je verhaal toever-
trouwen schept nu eenmaal een band. We hopen dat onze getuigenissen iets te-
weegbrengen!  Ons verhaal is meestal niet gekend en wordt meestal niet gehoord!  
Het lezen van dit boekje is meteen ook een goede reden om vooroordelen aan de 
kant te zetten en meer begrip op te brengen voor mensen in armoede.   
We hebben de getuigenissen zorgvuldig en letterlijk genoteerd. Onder begeleiding 
van Welzijnsschakels vzw en Welzijnszorg vzw hebben enkele van onze erva-
ringsdeskundigen deelgenomen aan overlegmomenten met beleidsmakers rond 
gezondheid  en het kabinet van Minister Vanackere. De getuigenissen zijn dan ook 
verwerkt in de campagne van Welzijnszorg “Armoede schaadt de gezondheid”.

Mensen in armoede zijn meer en langer ziek en hebben door fi nanciële, admi-
nistratieve en sociale drempels minder toegang tot de gezondheidszorg. Deze 
vaststelling kan je duidelijk terugvinden in onze getuigenissen en wordt uitvoe-
rig bevestigd door een overvloed aan wetenschappelijke studies.  De realiteit is 
dat mensen die niet in armoede leven en zelfs de hulpverleners zich daar vaak 
onvoldoende bewust van zijn. 

Mensen met een laag inkomen sterven gemiddeld 5 jaar vroeger dan de mensen 
die bovenaan de inkomensladder staan. Mensen met een laag inkomen verkeren 
gemiddeld ook nog 18 tot 25 jaar minder in goede gezondheid dan mensen die 
een hoger inkomen hebben. 

De ongelijkheid in de gezondheid is gevormd door de samenleving. Daarom kan 
ze ook worden veranderd door de samenleving. En omdat ze onrechtvaardig is, 
moét ze worden veranderd.  Gezondheid is een basisrecht. Gezondheid is ook 
een voorwaarde om andere basisrechten zoals het recht op werk en op onder-
wijs te kunnen uitoefenen. 

Vanaf januari 2008 komen we maandelijks samen met mensen met armoede-erva-
ring en niet-armen om samen iets te ondernemen om onze gezondheid te verbeteren.  

We zijn samen op zoek gegaan naar haalbare voorstellen om de gezondheids-
zorg toegankelijker te maken.  We willen die voorleggen aan OCMW, de mutuali-
teiten, de artsenkring en andere gezondheidswerkers via de SIT van Erpe-Mere.

Gezondheid is een recht voor iedereen!  We hopen dat onze inspanningen meer 
gelijkheid brengen in de gezondheid en dat alle inwoners van Erpe-Mere in de 
toekomst met een gerust hart elkaar een goede gezondheid kunnen toewensen! 
Een oproep dus, aan iedereen, om zich te engageren voor meer gelijkheid, meer 
rechtvaardigheid in de gezondheid!

ARMOEDE EN GEZONDHEID 
IN ERPE-MERE

5
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ARM ZIJN EN ZIEK ZIJN

ARM ZIJN EN ZIEK ZIJN!
Gezond zijn is niet alleen niet ziek zijn, het is ook zich goed voelen in zijn 
vel. Mensen in armoede uit Erpe-Mere getuigen over hun gezondheid en 
over de problemen die ze daarbij ondervinden.

de depressie. Ik kreeg fi nanciële proble-
men door de ziekte van mijn man. Ik had 
een klein inkomen van de dop. Mijn man 
was schilder-behanger. Twee jaar geleden 
overleed mijn man. Zijn hartklep werd ver-
nieuwd maar het kwam niet goed. Hij kreeg 
5 hersenbloedingen. In de 5e bleef hij in. 
Daarvoor was hij volledig verlamd. Hij kon 
niet eten en spreken gedurende 5 jaar. Het is 
verduiveld kostelijk zo’n mensen verzorgen. 
Sondevoeding kost veel geld. Ik heb het kun-
nen halen tot de begrafenis van mijn man.”

“Ik werd geopereerd aan mijn rug, maar het 
was niet goed gedaan.  De dokter zei dat het 
mijn gedachten waren. Vroeger was ik heel 
sportief. Ik liep iedere dag 10 km. Vroeger 
ging ik ook veel zwemmen.  Ik woog 53 kg.   
Maar door mijn rugprobleem ben ik gestopt.“ 

Geestelijke gezondheid

Leven in armoede brengt veel stress 
mee. Er zijn altijd problemen en dat 
weegt op onze gezondheid. We leven 

continu in een stresssituatie  door 
fi nanciële problemen, schulden, 
werkloosheid, slechte huisvesting, 
eenzaamheid,…  Vaak is er machte-
loosheid, weinig positieve ervaringen, 
voelen we ons uitgesloten en dat komt 
onze gezondheid niet ten goede. 

Velen onder ons hebben een zware 
jeugd achter de rug.  We waren vaak 
het slachtoffer van agressie of mis-
bruik. Vaak brachten we onze jeugd 
door in een instelling. Die trauma’s in 
onze jeugd hebben ervoor gezorgd dat 
we daar nu nog onder lijden. Velen van 
ons hebben psychische problemen die 
aanslepen en het leven vaak moeilijk 
maken.  Voor de psychische problemen 
zijn we vaak al jaren afhankelijk van 
zware medicamenten.  De kosten van de 
dokter en medicamenten lopen hoog op.  

“Van mijn vader kregen we thuis altijd slaag. 
Mijn moeder dronk ook, bij ons stond er 
altijd bier op tafel.  Als we weenden, kregen 
we altijd meer slaag. Ik had daar iets op 
gevonden.  Als ik slaag kreeg dan dacht ik 
altijd op iets leuk. Ik dacht altijd, ik ga naar 
de kermis, zo heb ik het overleefd. Moest ik 
dat niet gedaan hebben, dan zou ik zelf-
moord gepleegd hebben.” 

“Ik kreeg de politie aan de deur: “ ‘t is om te 
zeggen dat uw dochter haar door het hoofd 
geschoten heeft, en haar  vriend ook!”.  
Ik besefte niet wat er gebeurd was! Mijn 
dochter kwijt en ik zat daar met mijn zwaar 

Lichamelijke gezondheid

We zijn vaker en langer ziek.  Velen van 
ons hebben suikerziekte, rugproble-
men, hartziektes, reuma,… dat zorgt 
voor een grote verandering in ons 
leven.  We moeten leren omgaan met 
onze beperkingen en we zijn vaker aan-
gewezen op hulp van anderen.  We zijn 
afhankelijk van een ziekte-uitkering en 
soms hebben we een blijvende beper-
king en zijn we afhankelijk van  een 
invaliditeitsuitkering.  We moeten veel 
naar de dokter en hebben veel gezond-
heidskosten en een beperkt inkomen.  
We komen niet rond en moeten nood-
gedwongen uitstellen... 

“We staan alle twee op de ziekenkas maar 
komen daar niet mee rond.  We hadden 
vroeger een bloeiend bedrijf (voegwerken). 
Hij is van de stelling gevallen. Mijne man 
neemt iedere dag medicamenten voor zijne 
rug. Hij heeft ook bloeddrukproblemen.  Ik 
heb artrose.”

“Ne keer moest ik een machine kuisen, en 
de stukken vielen uit mijn handen. Ik kon ze 
niet meer vasthouden.  Ik ben dan naar Gent 
gegaan en daar hebben ze gezien dat ik Par-
kinson had.  Ik heb 6 maand in Gent gelegen 
voor onderzoeken.  Die ziekte komt plots op 
en gaat terug weg. Ik krijg plots draaiingen. Ik 
ben al gevallen met mijne fi ets en mijn ribben 
gekneusd.  Ik ben invalide, het betert niet. De 
laatste tijd voel ik veel achteruitgang. Ik kan 
minder bewegen. Vroeger wandelde en fi etste 
ik veel, maar nu wordt het altijd minder.  
Vroeger wandelde ik zonder problemen 10 tot 
12 km, maar nu kan ik dat niet meer.”  

“Ik werd geopereerd aan mijn rug. Ik kan 
niets meer tillen. Voor mijn longziekte moet 
ik regelmatig naar de longspecialist. Ik ben 
dit jaar twee keer opgenomen met een long-
ontsteking. Mijn man is ook ziek.  We staan 
nu alle twee op de ziekenkas, daardoor 
krijgen we 40% minder brutoloon.”

“Ik moet 3 keer insuline spuiten, ik ben sui-
kerziek. Ik ga daarvoor bij een professor in 
het ziekenhuis van Aalst. Nu moet ik geope-
reerd worden aan mijn knie. Mijn meniscus 
is gescheurd. Ze hebben werken gedaan in 
mijn straat. Een zware camion reed op het 
trottoir, daardoor stak er een steen naar om-
hoog. Ik ben erover gevallen. Het is de fout 
van de gemeente: ze moesten die steen op 
zijn plaats gelegd hebben. Er zit ook water in 
mijn knie. Ik moet geopereerd worden maar 
het gaat nu niet. Na de feestdagen zal ik het 
misschien laten doen.”

“Ik heb zware diabetes (gelukkig is de 
insuline gratis) en te veel cholesterol en dan 
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Sociale gezondheid

We voelen ons vaak alleen met ons 
probleem.  Doordat we ziek zijn komen 
we minder buiten. Als je invalide bent 
of werkloos kom je niet onder de 
mensen.   We krijgen niet altijd genoeg 
steun van onze familie.  Sommigen 
van ons steken al hun energie in het 
helpen en ondersteunen van hun zieke 
man of vrouw.  Het sociaal leven brok-
kelt af.  Financieel kunnen we ons vaak 
geen verzetje veroorloven en blijven 
we binnen met onze problemen.  We 
zijn vaak eenzaam.

“Ik heb 5 jaar mijn bedlegere man verzorgd. 
Toen is hij gestorven. Na de begrafenis waren 
al mijn spaarcentjes op. Het was noch-
tans een begrafenis in kleine kring, zonder 
grafsteen, zonder complimenten. Je bent 
je man kwijt, je geld kwijt, je sociaal leven 
kwijt (zeker als je 5 jaar niet buiten komt). 
Ik kon mijn vrienden op mijn 1 hand tellen. 
Alle anderen waren weggevallen. Ik probeer 

mijn vrienden niet lastig te vallen met mijn 
problemen. Daardoor word ik depressief. Ik 
kruip dan in mijn bed en kom er een week 
niet uit, tot ik kwaad word op mijn eigen en 
zeg tegen mezelf:   blad omkeren en vooruit! 
De feestdagen wegen zwaar. De kinderen 
hebben zelf een gezin en hun eigen miseries. 
Ik kan terecht bij al mijn kinderen, maar ik 
probeer mijn problemen weg te steken: wat 
niet weet, niet deert. Ik krop het op.“

“Ik kom niet rond met mijn weduwepensi-
oen. Ik moet bijwerken, maar ik mag niet 
te veel bijverdienen bij mijn pensioen. Ik zit 
gevangen in een cirkel. Elke maand moet 
ik goed uitrekenen dat ik niet te veel bij ga 
werken. Als ik niet kan of mag werken zit ik 
alle dagen tussen vier rotte muren. Ik zit niet 
graag opgesloten. De sleur van het gewone 
huishouden alleen is zeer moeilijk. Ik moet 
onder de mensen zijn. Werken is dus goed 
voor mij. Vandaag kreeg ik het bericht op 
de plaats waar ik ga kuisen met diensten-
cheques dat ik niet meer moet teruggaan. 
Particulieren kunnen je op straat zetten als 
ze hun huis zelf weer willen poetsen. Dat is 
weer een tegenslag voor mij.  In de winter 
heb ik het moeilijk omdat ik denk aan mijn 
man die dan stierf. In de zomer is het moei-
lijk omdat ik niet eens op vakantie kan gaan 
met de kinderen. Sint-Maarten is voorbij en 
Kerst komt eraan. De kleine zegt: tof, met 
Kerst liggen er pakjes onder de boom! Ik wil 
mijn kinderen dus iets geven.”

“Medicatie vreet je binnenste op maar ik kan 
er niet meer buiten. Zonder pillen creveer ik 
van de pijn. Ik kan niet anders en dat is zwaar 
voor mij. Vroeger was ik nooit ziek. De ziekte 
is een enorme domper op mijn leven. Elke 

zieke man in huis.  Nadien heb ik niets meer 
gehoord. Ik kreeg geen enkele hulp meer!  
En die vraag: “waarom? waarom?”.”

“Ik vertel niet graag over wat ik meegemaakt 
heb. Ik kom uit Rwanda. Ik heb mijn hele 
familie verloren. In Rwanda zijn mijn vader, 
moeder, 2 zussen, 1 broer en mijn oudste 
zoon vermoord. In Rwanda zijn er veel men-
sen dood! Wij hadden geen problemen, mijn 
man ik hadden alle twee werk, we hadden 
3 huizen. We zijn gevlucht, 4 dagen zonder 
eten. Ik was 8 maanden zwanger van mijn 
zoon, we hebben meer dan 500 km afgelegd 
tot in Congo. We woonden in bos zonder iets. 
We hadden niets. Tot een Congolese familie 
ons in huis genomen heeft.”

“Mijn vrouw was als kind al ziek. Ze had 
altijd depressies. Altijd bij stukken ging het 
slecht, dan moest ze binnen. Ik heb een zoon 
van 23 jaar, die doet het goed op school!  
Mijn vrouw gaat nu iedere dag naar Lede in 
de psychiatrie op dagtherapie, heen en te-
rug.  Ik ben zelf maar een halve, en ik moet 
mijn zieke vrouw erbij nemen.  Soms krijg ik 
hulp, soms niet.  Het is niet gemakkelijk…”

“10 jaar geleden kreeg ik een zware depressie 
door een traumatische ervaring als kind. Ik 
moet pillen blijven slikken anders herval ik en 
heb ik zelfmoordneigingen. Ik werd drie jaar 
opgenomen in de psychiatrie van Velzeke. Ik 
kreeg er ook spuiten. Ik ga bij een psychologe 
en de huisdokter maakt ook tijd vrij voor mij.  
Zonder medicatie zou ik lager zinken en weer 
in de dieperik geraken. Ik ben in augustus ge-
trouwd (4 maanden geleden). Voor ik getrouwd 
was, had ik het heel moeilijk. Nu kom ik meer 

buiten. Mensen zeggen altijd: ge zijt toch 
gelukkig, maar er iets mis met een soort vloei-
stof in je kop en je hervalt bij een klein iets. 
Niemand mag een oordeel hebben. Sommige 
dingen zijn niet te verwerken.”

“Ik zat in een instelling, een weeshuis. Ik 
heb er traumatische ervaringen gehad. Ik 
zat drie jaar in een psychiatrisch centrum 
omdat ik geestelijk mishandeld werd als 
kind. Ik heb nog altijd schrik van sinter-
klaas. Die bracht ons in de instelling geen 
cadeautjes maar wel veel schrik. We liepen 
allemaal voor ons leven want we werden 
in de zak gestoken en ze lieten er ons een 
tijdje inzitten. Andere trauma’s maakte ik 
ook mee: ik kan geen eieren verteren maar 
ik werd op de zolder gestoken tot ik ze toch 
opat. ’s Nachts gaf ik alles over. “

“Ik heb als kind een trauma opgelopen. ik 
raak niet van mijn jeugdtrauma af. Als kind 
heb ik veel miserie gezien, te veel meege-
maakt en dat gaat er niet meer uit. Als kind 
ben ik opgegroeid in een instelling.  Ik heb 
daar gezeten van mijn 2 tot mijn 12 jaar. Na 
een vechtscheiding kwamen we onder de 
hoede van ons vader en die stak ons in een 
instelling. We zaten daar illegaal. Als er in-
spectie kwam, zaten we soms de hele dag in 
de patattenkelder, omdat ze ons niet zouden 
vinden. Ik ben daarvan getraumatiseerd. Het 
is daarvan dat ik depressies doe, dat blijft 
mij achtervolgen. Mijn man is ook overle-
den.  In de winter heb ik het moeilijk omdat 
ik denk aan mijn man die dan stierf. In de 
zomer is het moeilijk omdat ik niet eens op 
vakantie kan gaan met de kinderen. Ik moet 
dan maandenlang medicatie nemen.”
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TOEGANG TOT DE GEZONDHEIDSZORG
Mensen in armoede uit Erpe-Mere getuigen over hun toegang tot de ge-
zondheidszorg (de huisdokter, het ziekenhuis, de verpleegkundige,…) en 
de problemen die ze daarbij ondervinden.

Financiële Drempel

Ziek zijn, is betalen ondanks de ziekte-
verzekering. We zijn vaak of langdurig 
ziek.  Dat brengt veel doktersbezoeken, 
opnames in ziekenhuizen, onderzoeken 
en medicatie met zich mee.  Een groot 
deel van ons budget gaat naar onze 
gezondheid.  Daarbij komt nog eens 
dat we vaak afhankelijk zijn van een 
vervangingsinkomen. Het is meestal 
wikken en wegen tussen gezondheid en 
andere levensnoodzakelijke uitgaven.  

De betaling bij de  huisarts kan een 
probleem zijn: we moeten de kosten 
voorschieten en worden pas later 
terugbetaald door de mutualiteit.  We 
moeten wachten op de storting van de 
terugbetaling op onze bankrekening.  
Er zit vaak niets anders op dan wach-
ten met het kopen van medicamenten 
of wachten om naar de dokter te gaan.  
Zo wordt onze ziekte soms nog erger.
Door onze chronische ziektes gebrui-

ken wij langdurig medicatie. Spijtig ge-
noeg zijn dit meestal geen generische 
geneesmiddelen. Op het einde van de 
maand kopen we enkel de medicamen-
ten die we echt nodig hebben. Door 
onze chronische ziektes hebben we 
ook minder toegang tot een private 
hospitalisatieverzekering of moeten 
we meer betalen. 

De tandarts, consultaties bij specialis-
ten, operaties of opnames in zieken-
huizen zijn het duurste en vormen een 
echt probleem.  Bij een opname moet 
je een voorschot betalen.  Kan je niet 
betalen, dan blijft de schuld openstaan 
en krijg je de volle laag bij een volgen-
de opname. Vaak moeten we vertrek-
ken als een dief in de nacht omdat we 
de factuur niet kunnen betalen.  We 
krijgen soms ook verkeerde en te hoge 
facturen. Sommige zorgen, onderzoe-
ken of materiaal worden niet terugbe-
taald en dan lopen de kosten heel hoog 
op. We wachten steeds bang de factuur 
af.  Ziekenhuiskosten zullen we het 
vaakst uitstellen, ondertussen worden 
onze gezondheidsproblemen erger.

“Ik sukkel al maanden met mijn arm.  De 
huisarts zal ik voor mezelf al eens uitstel-
len. Als de kinderen ziek zijn, ga ik wel altijd.  
Mijn kinderen hebben voorrang!  Soms lukt 
het fi nancieel niet!  Soms moet je 4 tot 5 
keer gaan bij de huisarts voor hij u door-
stuurt naar een specialist. Kom nog eens… 

maand doe ik met de vzw Natuurpunt een 
wandeling van 3-4 uur. Daar geniet ik van!”

“2,5 jaar geleden is mijnen man gestorven. 
Mijnen 2de zoon is een deugniet, hij zegt dat 
het mijn fout is dat hij stierf. En ik krop dat 
op! Mijn kinderen kijken niet naar mij om.  
Alleen mijn zoon Karel en dochter Mar-
leen kijken wel naar mij om. Mijn broer is 
gehandicapt, daar kan ik goed mee overweg. 
Ik zit al 2 jaar onder de medicatie. Ik pak 
20 pillen per dag. Ik kan niet slapen, ik pak 
daar ook een pilleke voor. Ik doe het liever 

alleen. De pastoor vraagt:” Hoe gaat het?”. 
Ik zeg altijd goed. Alleen met mijn hond-
jes praat ik over mijn problemen.  Alles is 
begonnen toen mijn man stierf. Ik had 1250 
euro ziekenhuiskosten. De begrafenis kostte 
6000 euro. De zerk koste 2600 euro maar 
ik had dat voor hem over. Mijn spaarboek 
was leeg. De geburen zeggen, waarom komt 
ge niet buiten, maar ik durf niet, alleen bij 
mijn schoonzus ga ik, daar krijg ik koffi e en 
boterhammen. Bij mijn pa en ma ga ik ook. 
Mijn pa begrijpt mij, alleen aan hem kan ik 
alles vertellen, aan niemand anders.”
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Administratieve en 
informatieve drempel

De reglementering rond voorzienin-
gen, uitkeringen is heel ingewikkeld.  
We zien vaak de bomen door het bos 
niet meer! We gaan van loket naar 
loket, van aanvraagformulier naar aan-
vraagformulier. Het is een echt laby-
rint!  Door onze situatie zijn we vaak 
afhankelijk van hulpdiensten zoals 
OCMW, mutualiteit, welzijnswerkers, 
sociale verhuurmaatschappij, CAW,… 

De meeste regelingen moet je op ei-
gen initiatief aanvragen.  Wie opkomt 
voor zichzelf en mondig is, maakt 
meer kans.  Wie niet weet of vraagt, 
krijgt meestal niets, bv.  generische 
geneesmiddelen, omnio-statuut, soci-
aal derdebetaler,…

We krijgen onvoldoende informatie 
rond onze rechten en plichten en de 

kosten van de gezondheidszorg. Vaak 
hebben we geen weet van al de voor-
zieningen die bestaan. De informatie 
die we krijgen, is vaak onverstaanbaar. 

De informatie rond onze gezondheids-
problemen is vaak onvoldoende: we 
krijgen vaak geen uitleg of moeten het 
doen met onverstaanbare medische 
termen.  We hebben nood aan ver-
staanbare en voldoende uitleg over de 
onderzoeken, de resultaten de behan-
deling,...

Door onze moeilijke situatie durven 
we ook minder informatie vragen!

“Mijn vrouw ligt in Avondzon. Ze ligt altijd 
ziek, altijd plat. Ze is al 2 jaar dement. Ze ligt 
op een kamer alleen en we moeten iedere 
maand 1400 euro betalen. Waar moet ik dat 
gaan halen? Het OCMW zegt verkoopt uw 
huis! Ze ligt plat. Waarom zoveel geld? Geen 
enkel huis of hotel kost zoveel? Ik geef heel 
mijn pensioen. Ik heb nog 150 euro om van 
te leven. Ik moet eten krijgen van vreemde 
mensen. Ik ben al naar de ziekenbond 
geweest, maar ik heb nog geen antwoord.  
Het OCMW wil alleen helpen, als ik mijn huis 
verkoop. Ik ben 82 jaar, er kan altijd iets ge-
beuren. Vraagtekens? Vraagtekens?  Carla 
en ikzelf zorgen voor elkaar.  We wonen 
rechtover elkaar.  Eten en drinken maak ik 
nog zelf. Alle dagen ga ik bij mijn vrouw. Het 
gaat over anders niets dan over geld, gelijk 
waar! Zorg kost heel veel geld.”

kom nog eens… zegt de huisarts, ondertus-
sen lopen de kosten op. Als je dan bij de 
specialist gaat en hij spreekt van operatie 
dan denk ik al: dat kan ik mij niet veroorlo-
ven, ik stel het uit.” 

De kosten van de hospitalisatie zijn een pro-
bleem. Mijn zoon moest een nacht extra blijven 
omdat hij een bloeding kreeg. Hij moest bloed 
overgeven. Ik zei tegen de dokter dat ik een 
tweede operatie niet kon betalen. Hij zei: “de 
2e laat ik zo. Je moet alleen de kosten van de 
“medische staf” betalen en dat is niet zoveel.” 
Tussen dokters zijn er grote verschillen.

Ik heb een goede huisarts.  Als ik niet kan 
betalen, zegt hij: “Laat maar zitten!”. Hij 
vraagt nooit remgeld. 

“Mijn huisarts vroeg om te betalen voor het 
globaal medisch dossier. Maar ik kon op dat 
moment die kost niet betalen.  Het moet alle-
maal betaald worden! Er is niets gratis! Bij de 
psychologe betaal ik iedere keer 10 euro.  Ik 
ga al heel mijn leven bij psychologen en psy-
chiaters en er kan mij geen enkele helpen! “

“Ik heb een goede huisarts. Ik moet niet beta-
len. Ik ga met de groene briefjes naar de mutu-
aliteit en ga nadien betalen aan mijn huisarts.”

“Ik heb het gevoel dat gezondheidszorg er voor-
al is voor de rijken, maar wij hebben de meeste 
problemen en moeten iedere keer betalen!”

“Het centrum voor geestelijk gezondheids-
zorg in Aalst, daar kan je gaan praten. Maar 
praten is betalen. Voor 10 euro kan ik twee 
dagen vlees kopen voor mijn kinderen. Ik 

haal soms mijn medicijnen niet bij de apo-
theker om te sparen voor de kinderen. Voor 
de medicamenten stel ik uit.  Mijn kinderen 
gaan wel altijd voor!”

“Ik kom met mijn ziekengeld soms niet toe 
voor mijn medicatie. Dan koop ik soms de 
medicamenten niet. Ik zeg daar niets van 
tegen mijn dokter.  Als ik de medicamenten 
niet kan kopen voor mijn kinderen, dan zeg 
ik het wel en krijg ik gratis staaltjes. Ik moet 
kiezen, delen, rekenen, een begroting maken 
voor mijn gezin.”

“Als het slecht gaat, gaat 2/3 van mijn inko-
men naar ziektekosten. Bij slechte maanden, 
laat ik de rekening van de elektriciteit liggen. 
Ik krijg staaltjes van de huisarts. Wat ik niet 
krijg, neem ik soms niet.  De dokter kan dat 
dan wel zien aan mijn bloeduitslagen.”

“Naar het hospitaal ga ik bij de specialist 
voor mijn suiker. Ik maakte de dokter uit. Hij 
kost mij te veel geld en soms moet ik twee 
keer per maand gaan omdat mijn suiker 
moeilijk te regelen is.  Ik heb veel medica-
menten. Ik trek 875 euro en ik betaal per 
maand 200 euro opleg aan medicamenten. Ik 
kom niet rond. Ik zou kolen moeten kopen en 
als ik aan het OCMW steun vraag, zeggen ze: 
verkoopt uw huis en als dat geld opgebruikt 
is, kunnen wij u helpen.”

“Die pillen, die pillen, ik word daar zot van! 
Ik pak ‘s morgens 5 pillen, iedere 3 uur, 3 pil-
len.  Iedere dag pak ik tussen 15 en 18 pillen. 
Maar ik heb ze nodig, ik kan niet uitstellen. 
De medicamenten zijn heel duur, ik betaal 
veel opleg.  Ik ben invalide, het betert niet.”

istrat
eve drempel
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“In het ziekenhuis heb ik veel specialisten 
gezien. Veel onderzoeken.  We waren toen 
nog niet in orde met de mutualiteit. De fac-
turen kwamen binnen en het OCMW kwam 
tussen in de kosten.  We hebben een tijdje 
op een appartement in Anderlecht gewoond 
waar we 20.000 BEF betaalden. We hadden 
een grote factuur bij het OCMW! Ik heb alles 
moeten terugbetalen in stukjes.  Dat was 
niet gemakkelijk!  Ik ben nu al 9 jaar aan 
het afbetalen.  Er wordt niets kwijtgeschol-
den! Gelukkig heeft de sociale dienst van de 
school gezorgd voor een sociale woning.  We 
betalen nu veel minder!” 

Sociale drempel

Gezondheidswerkers verstaan soms 
niet dat we gedwongen keuzes moeten 
maken.  Kiezen voor de elektriciteitsre-
kening, eten of een doktersconsultatie 
of medicament.  We zijn gedwongen 
te wikken en te wegen en te kiezen.  
Daarom moeten we vaak uitstellen. We 
hebben vaak te maken met vooroorde-
len dat we onze gezondheid verwaar-

lozen of er geen belang aan hechten. 
Opmerkingen met een bestraffende 
vinger helpen ons niet vooruit. 
 
We hebben nogal vaak slechte erva-
ringen met hulpverlening waardoor er 
wantrouwen is.  We moeten altijd hulp 
vragen en er is schaamte voor onze 
situatie. Een positieve houding en 
ontmoeting doen veel. We willen wat 
meer begrip voor onze situatie.  Men-
sen die tijd voor ons maken, ons willen 
begrijpen zijn heel belangrijk. Zo kun-
nen we een vertrouwen opbouwen...  

We krijgen vooral steun van de huisarts, 
de thuisverpleging, de sociale assistent 
van de mutualiteit…. Van de hulpverle-
ners die aan huis komen, zijn we meest-
al content. Die mensen kennen onze 
situatie, we kunnen ze vertrouwen en 
we kunnen er altijd een beroep op doen.   

“Mijne man is ook ziek.  We hadden vroeger 
een bloeiend bedrijf (voegwerken). Hij is van 
de stelling gevallen. Hij heeft bloeddrukpro-
blemen.  Toen hadden we schulden. We zijn 
naar het OCMW geweest voor schuldbemid-
deling. We leven nu al 5 jaar met 15.000 BEF 
per maand. We betalen nog iedere maand 
200 euro schulden af.  Wij hebben moed… ik 
kruip er altijd door! Het OCMW zegt dat we 
zot zijn! Ze willen dat we ons huis verkopen 
en verhuizen. OCMW is er om de mensen 
te helpen, maar ze lachen ons uit! Dankzij 
moed, positief denken,… ben ik zelf uit de 
put gekropen. Maar altijd als we er wat door 

“Als ge bij de dokter of apotheker gaat moet 
je wel eens vragen: Leg mij dat eens uit in 
mensentaal!”

“De oudste zoon werd geopereerd aan zijn 
teelbal. De zaadstreng was er rond gedraaid. 
Het moest rap gaan. Ik vroeg hoe lang hij 
moest blijven in het ziekenhuis en of hij wel 
op een eenpersoonskamer moest liggen. De 
dokter wilde dat hij op een kamer “alleen” 
zou liggen omdat hij veel moest rusten. Ik 
moest  betalen want als ik niet betaalde, 
werd hij niet verzorgd (?)”

Via de sociale dienst van de psychiatrie heb-
ben ze mijn een voorlopig bewindvoerder 
gegeven die mijn geldzaken deed. Ik heb 4 
jaar geleefd met 25 euro per week. Ik at een 
ganse week pellepatatten (aardappelen in de 
schil). In het weekend kwamen de kinderen 
bij mij (ik was toen gescheiden). Ik  zorgde 
dat er voor hen beter eten was. Door de so-
ciale dienst van de CM kreeg ik mantelzorg 
nadat ik geopereerd werd aan mijn rug. Die 
sociale dienst is heel goed. Het OCMW gaf 
mij  drie jaar 500 liter mazout. Nu krijg ik het 
niet meer. Mijn man heeft 800 euro pensioen 
en ik 500 euro uitkering omwille van mijn 
invaliditeit. Alles wat ik voorgeschoten kreeg 
via het  OCMW heb ik terugbetaald, toen ik 
de achterstal van mijn invaliditeitsuitkering 
kreeg. Over de thuisverpleging die ik via de 
ziekenbond kreeg ben ik zeer tevreden. Ze 
zijn twee jaar bij mij gekomen.”

“In het ziekenhuis ben je een nummer. Je 
moet eerst betalen voor dat ze je willen 
opnemen.  Je moet een voorschot beta-
len… en dat houdt je tegen. Ik ben eens 

vertrokken zonder te betalen, maar je krijgt 
uiteindelijk toch de factuur thuis.  Ik moest 
vluchten als een dief in de nacht…omdat ik 
niet kon betalen!  Ik ben eens met mijnen 
oudste naar de spoed gegaan.  Ze zeiden dat 
ze mij niet konden helpen, omdat ik nog een 
openstaande rekening had.  Bleek dat mijn 
man, die al 10 jaar dood is, nog een factuur 
openstaan had in het ziekenhuis.  Omdat 
ik verzaakt heb aan de erfenis heb ik die 
schuld niet meer moeten betalen, maar ik 
heb wel alle papieren moeten opsturen.  Het 
is erg dat ze uw kind niet zouden helpen, 
omwille van een openstaande factuur! “

“Mijn man is ook  ziek.  We staan nu alle 
twee op de ziekenkas, daardoor krijgen we 
40% minder brutoloon.  Je moet het maar 
kunnen blijven betalen!  Mijn man heeft 
problemen met zijn knie.  Bij een operatie 
hebben ze  een orthopedische naald in zijn 
knie gestoken.  Er is ons niet gezegd dat het 
RIZIV daar niet tussenkwam.  We moesten 
achteraf 15.000 BEF betalen voor die naald.  
Na de operatie is hij niet goed hersteld. Hij 
heeft nog steeds problemen. Mijn man lag 
op een kamer van 4 personen. Toch kregen 
we een factuur van 37.000 BEF voor één 
nacht in het ziekenhuis. Ik ben daarmee 
naar de mutualiteit geweest, die hebben me 
doorgestuurd naar de facturatiedienst van 
het ziekenhuis.  Daar zeiden ze dat het een 
fout was van de dokter.  We hoefden niets 
meer te betalen.  Toeval of niet maar  bij de 
volgende consultatie bij de specialist zei hij: 
“Ik kan U niet meer helpen!”. Bij betalingen 
in het ziekenhuis, ga ik langs een andere 
kant weg, om niet te moeten betalen.”
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VOORSTELLEN UITWERKEN EN 
OVERLEG MET GEZONDHEIDSWERKERS 
EN WELZIJNSWERKERS

Het is belangrijk te komen tot structurele veranderingen, willen we armoede en gezond-
heid echt gaan aanpakken. Gezondheidszorg  is vooral een federale  bevoegdheid maar 
ook lokaal in onze gemeente kan er heel wat gebeuren op het vlak van gezondheid.  

Heel wat gezondheidswerkers en welzijnswerkers  staan  onvoldoende stil bij het feit dat 
armoede bestaat.  Ze weten niet goed hoe ze moeten omgaan met mensen in armoede. 
Vaak durven ze het probleem niet aankaarten.  Spijtig genoeg bestaan er ook nog voor-
oordelen omdat gezondheidswerkers en welzijnswerkers uit de middenklasse komen en 
leven in andere realiteit met een ander waardepatroon.

Er zijn sociale maatregelen die beschikbaar zijn, maar die worden weinig tot niet toege-
past.  Overleg met gezondheidswerkers, het probleem aankaarten en haalbare voorstellen 
uitwerken kan wel degelijk op termijn iets veranderen. 

Vooral is het belangrijk dat mensen in armoede actief deelnemen in dit proces.  We komen 
tot inzicht dat armoede in de hand wordt gewerkt door de maatschappij.  Mensen komen 
op voor zichzelf en de groep, worden sterker en herwinnen of verstevigen hun waardig-
heid.
We hebben een aantal haalbare voorstellen uitgewerkt en hebben die voorgelegd aan de 
huisartsen, mutualiteiten, OCMW en het SIT (Samenwerkinginitiatief voor de thuiszorg).  
We hopen dat we op termijn samen echts iets zullen kunnen veranderen… dat gezondheid 
toegankelijk wordt voor iedereen, ook voor mensen in armoede!

zijn, hebben we terug tegenslag.  We staan 
alle twee op de ziekenkas maar komen 
daar niet mee rond. Mijn moeder lag in het 
ziekenhuis. We moesten 150 euro voorschot 
betalen en na twee dagen opnieuw. Het 
OCMW wilde niet helpen. We zijn zelf met de 
schuldbemiddeling gestopt. We vragen niet 
graag hulp, we lossen onze problemen liever 
zelf op en helpen graag anderen.

Ik ga binnenkort zelf afstuderen als sociaal 
assistent.  Het is  belangrijk naar de mensen 
te luisteren!  We zijn soms goed, soms niet 
goed begeleid.  Wij kwamen aan in België 
met “niets”.  We moesten altijd gunsten 
vragen. We hadden geen papieren! We zijn 
vooral geholpen door de sociale dienst van 
de school van de kinderen. 

Ik ga 3 keer per week bij de kinesist die mij 
wel helpt. Maar ik vraag er niets aan. Ik hou 
de dingen voor mezelf. Het blijft in het doosje!  

Mijn dochter mocht niet naar school omdat 
ze luizen had. Ik heb de directeur toen op 
zijn paard gezet. Het CLB had de haren niet 
gecontroleerd. Ik heb geschreven naar de 
minister en ik kreeg gelijk. Ze mogen een 
kind niet van school sturen daarvoor. De 
ouders zijn niet de oorzaak van de luizen. Wij 
krijgen ne stempel omdat wij minder zijn. 

“Bij de psychiater ga ik voor mijn pillen. Ik ver-
tel niet veel tegen haar. Ik heb een muur rond 
mij gebouwd. Als ze de muur voorbij komen, 
als je je bloot geeft, kunnen ze je kwetsen. Dat 
is een systeem voor mij om te overleven.”

Ik heb een goede huisdokter en een goede soci-
aal assistente van de mutualiteit.  Als ik bel, dan 

staat ze morgen aan mijn deur!  Ze kent “mijn” 
problemen! Door haar ben ik goed geholpen! 

We zijn naar een CGGZ geweest in Aalst. We 
gingen iedere week, ik en mijn kinderen.  Want 
mijn kinderen hadden ook last van depressies.  
Ze kregen ook weinig aandacht van hun papa. 
Daar werd er veel gepraat, maar we kregen 
geen hulp.  Niemand die zei doe het zo… of 
zo…enkel praten! Iedere keer dat ik buiten 
stapte, bleef ik zitten met mijn problemen! Ze 
zien je één uurtje, maar dat is niet voldoende. 
Mijn kinderen moesten spelen, en ze werden 
geobserveerd… maar daarmee werd mijn kind 
niet geholpen! Ik ben ook bij een psychologe 
geweest van het CLB.  Die hebben er wel 
voor gezorgd dat de school rekening hield 
met de psychische problemen van mijn kind. 
Maar mijn oudste zei: “Wat moet ik daar gaan 
vertellen?”. De psychologe die ons begeleidde, 
was zwanger en er kwam vervanging, zo kunt 
ge geen vertrouwen opbouwen. 

Ik durf niet meer naar het OCMW gaan. Ze 
zegen: ge hebt genoeg, ga weg. Ik word er 
uitgelachen. Ik heb geen courage meer om 
iets te doen, ik vraag geen hulp aan mijn 
kinderen, ik ben de miserie nu gewoon.

De jongste van mijn dochter is prematuur 
geboren.  Aan de leeftijd van 2 jaar kan hij 
nog niet praten. De huisarts stuurde ons 
door naar de logopedist van het CLB.  Daar 
zeiden ze dat mijn kleinkind eerst naar 
school moest, vooraleer er tussenkomst 
mogelijk was voor de kosten van de logope-
die.  Ze stuurden mijn kleinkind zomaar naar 
het bijzonder onderwijs. Ik ben niet content 
van het CLB, in de plaats van te helpen, 
duwen ze u nog dieper de put in.  

h



CONCRETE VOORSTELLEN

in de keuzes, realistische verwachtingen 
voorop stellen, niet alle verantwoordelijk-
heid bij de mensen in armoede leggen, 
vertrekken vanuit de aangevoelde nood,…

• Duidelijk informeren: tijd nemen, infor-
matie herhalen, heldere uitleg (medische 
en technische termen vermijden), visueel 
werken, infofolders aanpassen,… 

• Deelname aan een jaarlijkse vorming rond 
armoede en gezondheid.

Mogelijke engagementen
van andere 
gezondheidswerkers
• Uitbouwen van een vertrouwensrelatie 

door begrip en een positieve houding te-
gen over de leefwereld van mensen in ar-
moede: Tijd nemen, inspanningen positief 
bevestigen, mensen in armoede betrekken 
in de keuzes, realistische verwachtingen 
voorop stellen, niet alle verantwoordelijk-
heid bij de mensen in armoede leggen, 
vertrekken vanuit de aangevoelde nood,…

• Duidelijk informeren: tijd nemen, infor-
matie herhalen, heldere uitleg (medische 
en technische termen vermijden), visueel 
werken, infofolders aanpassen,… 

• Deelname aan een jaarlijkse vorming rond 
armoede en gezondheid.

Mogelijke engagementen
van Welzijnsschakel 
ommekeer en OCMW 
• Toeleiden van gezinnen die in aanmerking 

kunnen komen voor sociaal derdebetaler.
• Aanbieden van jaarlijkse vorming rond 

“armoede en gezondheid” voor gezond-
heidswerkers en welzijnswerkers.

• Infomomenten organiseren voor de leden 
ism mutualiteiten en huisartsen.

• Uitbouwen van een vertrouwensrelatie 
door begrip en een positieve houding te-
gen over de leefwereld van mensen in ar-
moede: Tijd nemen, inspanningen positief 
bevestigen, mensen in armoede betrekken 
in de keuzes, realistische verwachtingen 
voorop stellen, niet alle verantwoordelijk-
heid bij de mensen in armoede leggen, 
vertrekken vanuit de aangevoelde nood,…

• Duidelijk informeren: tijd nemen, infor-
matie herhalen, heldere uitleg (medische 
en technische termen vermijden), visueel 
werken, infofolders aanpassen,… 

• Het OCMW reikt  een medische kaart uit 
aan gezinnen in armoede die zich in een 
noodsituatie bevinden.  Met deze kaart is 
er een verhoogde tegemoetkoming in de 
medische kosten voor een bepaalde tijd. 

Mogelijke engagementen
 van de mutualiteiten
• De sociale dienst van de mutualiteit 

bepaalt of de cliënt voldoet aan de criteria 
om recht te hebben op sociaal derde beta-
ler. De cliënten die in aanmerking komen 
krijgen een attest die geldig is voor een 
periode van 1 jaar.  

• Bij de cliënten die zich aanbieden wordt 
onderzocht of zij in aanmerking komen 
voor het omnio-statuut en wordt zonodig 
de aanvraagprocedure gestart. 

• Uitbouwen van een vertrouwensrelatie 
door begrip en een positieve houding te-
gen over de leefwereld van mensen in ar-
moede: Tijd nemen, inspanningen positief 
bevestigen, mensen in armoede betrekken 
in de keuzes, realistische verwachtingen 
voorop stellen, niet alle verantwoordelijk-
heid bij de mensen in armoede leggen, 
vertrekken vanuit de aangevoelde nood,…

• toegankelijke infomomenten (in samen-
werking met welzijnsschakel Ommekeer, 
OCMW)  organiseren rond rechten en 
plichten, sociale wetgeving 

 voor mensen in armoede.

• Duidelijk informeren: tijd nemen, infor-
matie herhalen, heldere uitleg (medische 
en technische termen vermijden), visueel 
werken, infofolders aanpassen,… 

• Deelname aan een jaarlijkse vorming rond 
armoede en gezondheid.

Mogelijke engagementen
 van de huisartsen 
• De huisdokter past systematisch sociaal 

derde betaler toe bij patiënten die zich 
aanmelden met een attest.

• Werken met een tariferingsdienst kan 
de administratieve belasting van de arts 
verlagen.

• De huisarts vraagt het GMD (globaal me-
disch dossier) aan via derde betaler

• Schrijft systematisch generische genees-
middelen voor in overleg met de patiënt.

• Uitbouwen van een vertrouwensrelatie 
door begrip en een positieve houding te-
gen over de leefwereld van mensen in ar-
moede: Tijd nemen, inspanningen positief 
bevestigen, mensen in armoede betrekken 

CONCRETE VOORSTELLEN OM 
GEZONDHEID TOEGANKELIJK TE MAKEN 
VOOR MENSEN MET EEN LAAG INKOMEN
Oprichting van een werkgroep “gezondheid en armoede” 
met vertegenwoordiging van mutualiteiten, huisdokters, ge-
zondheidswerkers, welzijnsschakel ommekeer en het OCMW.

Deze werkgroep zou een samenwerkingsovereenkomst tus-
sen de verschillende spelers kunnen uitwerken.

22    ARMOEDE EN GEZONDHEID IN ERPE-MERE 23
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In de reclame zien we slanke gezonde 
mensen die sporten en iedere dag 
verse groenten eten. Aan dat ideaal 
kunnen we niet voldoen. We hebben op 
dat vlak vaak te maken met vooroorde-
len. Er wordt ons vaak naar het hoofd 
geslingerd dat we ongezond leven: We 
eten geen groenten en fruit, te vettig, 
we bewegen te weinig. Iedereen van 
ons weet best wat gezond is! Maar ver-
se groenten en fruit zijn doorgaans niet 
goedkoop. We weten ook dat rundvlees 
gezonder is dan varkensvlees, maar 
varkensvlees is nu eenmaal goedkoper.  

De stress waar we in leven door de 
continue problemen zorgt er soms 
voor dat we de energie niet  kunnen 
opbrengen om veel tijd te steken in 
koken. Sommigen van ons zijn alleen 
en dan geeft koken niet op. We heb-
ben meestal een eenvoudig uitgeruste  
keuken en dat beperkt de mogelijk-
heden.  Op het platteland is de winkel 
niet om de hoek en niet iedereen van 
ons heeft zijn eigen vervoer. 

We trachten gezond te eten: we eten 
seizoensgroenten en -fruit, we kopen 
diepvriesgroenten en we trachten 
door allerlei spitsvondigheden de kos-
ten van gezonde voeding te drukken.  
Naar het einde van de maand als we 
krapper bij kas zitten, zijn we verplicht 
goedkoper en minder gezond te eten. 

“Ik eet geen groenten en fruit.  Ook yoghurt 
is duur! In mijn vroegere situatie was dat al-
lemaal te duur, nu zou ik het misschien wel 
kunnen betalen. Toen in nog alleen was at ik 
veel pellepatatten met boter.  In het week-
end maakte ik wel gezonde voeding; als de 
kinderen kwamen.  Ook vlees is heel duur. 
Als ge alleen zijt, geeft het niet op!Dan eet 
ge gemakkelijker een boterham. Maar ook 
brood wordt duur!”

“In het begin van de maand eten we diep-
vriesgroenten.  Naar het einde van de maand 
eten we eieren met friet of alleen eieren. Ik 
weet dat eieren ongezond zijn, slecht zijn 
voor de lever, maar ik kan niet anders. Een 
“stevig” ontbijt zoals waar ze nu reclame 
voor maken, kunnen we ons niet veroorlo-
ven: vers fruitsap…dat kan ik mij niet per-
mitteren! Brood is ook duur! Het beïnvloedt 
je leven!”

“Voor de kinderen probeer ik te zorgen voor 
gezond eten.  Ik zou liever gezond eten… 
maar je moet het kunnen betalen. Ik probeer 
iedere dag fruit mee te geven naar school, 
maar het is duur! De prijzen van groenten en 
fruit stijgen, maar ons inkomen niet!  Vroe-
ger aten we veel gehakt met een boterham, 
dat was goedkoop, maar nu is dat ook al 
duur.  Ze zeggen dat varkensvlees ongezond 
is, maar ik kan het mij niet permitteren om 
iedere dag rundvlees te kopen. We eten niet 
altijd gezond en daardoor bouw je minder 
weerstand op, je voelt je geestelijk niet meer 
goed… het is een vicieuze cirkel!”

“Mijn diepvriezer zit vol met sorbet van de 
voedselbank, maar ik mag het niet eten voor 

LEVEN MET EEN LAAG INKOMEN 
EN GEZOND ETEN… 
Mensen uit Erpe-Mere getuigen

LEVEN MET EEN LAAG INKOMEN EN GEZOND ETEN… 

In onze groep was er enthousiasme, bereidwilligheid om verder te werken 
rond gezondheid en ook echt iets te gaan veranderen in onze gemeente. 
Enkel vergaderen spreekt de mensen niet echt aan, op termijn zouden ze 
afhaken.   Komen tot veranderingen in de gezondheidszorg  vraagt geduld, 
gaat stap per stap,..

We wilden op een positieve manier en laagdrempelige manier een “doe-ac-
tivititeit” hebben rond gezondheid in de hoop zo een duurzame werking rond 
gezondheid te kunnen opzetten. Toen beslisten we samen gezond en goed-
koop te koken. Samen maandelijks koken was een goede insteek om verder 
te werken rond gezondheid en gezondheidszorg.  
We hebben  maandelijks gezonde en betaalbare recepten samengesteld, de 
inkopen gedaan en samen gekookt.  We hebben de koppen bij elkaar gesto-
ken en gezocht naar tips hoe gezond eten toch betaalbaar en lekker kan zijn.  
We zijn vertrokken vanuit onze krachten: onze creativiteit om betaalbare 
recepten samen te stellen, onze solidariteit met elkaar,  de kracht van ons 
verhaal, en onze veerkracht (als je in armoede leeft dan kun je tegen een 
stootje).

We zijn vertrokken vanuit de kennis, ervaringen vanuit de groep. Het is niet de 
bedoeling belerend over  komen.  We wilden vertrekken vanuit de dagdage-
lijkse realiteit van de mensen in armoede. Enkele eenvoudige, haalbare tips, 
kleine realistische aanpassingen aan de voeding stelden we voorop als doel. 
Op deze manier kunnen bepaalde stigma’s worden doorbroken (bv. gezonde 
voeding is duur, gezonde voeding is niet lekker, alleen in dure winkelketens 
kan men gezonde voeding kopen,...).  

Het werd een echt succes.  We hebben van elkaar geleerd. Dingen gehoord, 
gezien en gedaan die nieuw voor ons waren. Het was ook heel gezellig samen 
te eten en praten over koetjes en kalfjes maar ook over onze gezondheid en 
de hoop dat er dingen zullen veranderen.

Ondertussen zijn we ook gestart met het gezamelijk aankopen van groenten 
en fruit wat de kostprijs drukt.

Je kan lekker én gezond eten en met een aantal truken blijft het betaalbaar 
en vooral: met wat creativiteit is veel mogelijk! Je kan in dit boekje enkele van 
onze tips lezen en ook enkele recepten terugvinden.

Smakelijk!

SAMEN GEZOND, LEKKER 
EN BETAALBAAR KOKEN...
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mijn suiker. Ik geef het aan mijn Afrikaanse 
buren, die  eten dat graag. Ik voel mij soms 
beschaamd.  Ik eet veel uit blik! Woensdag is 
het bij ons markt op het dorp en dan koop ik 
groenten op de markt. Dat is ietsje goedko-
per.  In Aalst weet ik een fruitwinkel waar je 
voor € 3,50 groenten kunt krijgen. Ik steek 
die groenten in mijne diepvries om hutsepot 
van te maken.”

“Ik heb een kind met voedselallergie. Ze 
mag geen voedsel uit blik of bereide voeding 
eten. Alles moet vers. Als de kip goedkoop 
staat in de Makro, koop ik kip voor heel 
de week. En ik maak een saus met verse 
groenten.”

“Wij eten alle dagen verse groenten en fruit. 
We hebben onze eigen moestuin. We hebben 
ook veel vrienden die ons fruit en groenten 
cadeau doen. We doen soms inkopen voor 
oudere mensen met onze fi ets en zo krijgen 
we groenten en fruit in ruil.  We zoeken 
ook steeds naar de goedkoop. Patatten en 
witloof kopen we bij de boer.”

“We eten thuis iedere dag groenten uit de diep-
vries.  Aardappelen en witloof haal ik bij de boer.  
Fruit heb ik soms zelf van onzen appel- en pe-
renboom. Ik probeer iedere dag te zorgen voor 
groenten voor de kinderen.  Vlees haal ik bij de 
Buurtslagers. Ik koop aan 2kg prijzen, dat is 
beterkoop.  We kopen samen aan voor 3 gezin-
nen. Ons gezin en het gezin van mijn 2 dochters.  
Bij het wegen laten we het vlees opdelen.  Zo 
krijgen we ons vlees ietsje goedkoper!”

“In Aalst is er een goedkopere fruitwinkel.  
Toen ik deze namiddag passeerde stonden 
de appels goedkoper. Vroeger was het an-
ders, toen mijn man nog werkte!  Toen kocht 
ik wat ik wou… in de Delhaize of de GB… ik 
moest naar niets kijken.  We proberen zo ge-
zond mogelijk te eten omdat mijn kleinkind, 
dat inwoont, een strikt dieet moet volgen.  
Wij diëten samen met haar.  Ik koop een 
grote zak wortels voor de beesten.  De kleine 
wortels haal ik eruit voor ons.  Ik kan dat 
allemaal doen omdat ik vervoer heb.  Maar 
ik breng ook regelmatig mee voor anderen.  
We zouden samen kunnen inkopen!”

• Ga terug naar de basis. Wat zijn basisproducten? Je moet 
zo denken,  ik koop producten die mijn grootmoeder nog 
zou herkennen! Kant-en-klaargerechten zijn duurder en 
zijn minder gezond. Zo zijn bv. pureepoeders duurder dan 
zelf aardappelen schillen. Koop basisproducten zoals fruit, 
groenten,...

• Maak een weekmenu en doe een keer per week inkopen: 
zo ben je minder in de verleiding om meer te kopen, je kan 
duurder eten afwisselen met goedkoper eten.  Je hebt ook 
minder kans op overschotjes. Dit kan natuurlijk alleen op 
voorwaarde dat je een koelkast en diepvriezer hebt. 

• Doe geen boodschappen met een lege maag. De verleiding 
om zaken te kopen die je niet nodig hebt is groter.

• Voorverpakte producten zijn duurder: vb: een literpak 
yoghurt is goedkoper dan 6 of 8 aparte potjes. Dit is vooral 
interessant voor gezinnen, minder voor alleenstaanden.

• In Turkse of Marokkaanse winkels kan je vaak goedkoper 
inkopen.

• Kopen op het einde van de markt is vaak goedkoper.
• Samen met een aantal gezinnen inkopen ( in grotere 

hoeveelheden) kan voordelig zijn, maar vraagt wel wat 
organisatie. 

• Energietips: zet steeds een deksel op de pot! Gebruik 
een stoompot voor de groenten en aardappelen. Het gaat 
sneller en de vitaminen blijven bewaard. Laat diepvries-
groenten of -vlees ontdooien in de koelkast, dat zorgt voor 
minder verbruik voor de koelkast.

NUTTIGE TIPS OM 
GEZOND TE ETEN EN 
DE KOSTEN TE DRUKKEN
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LEVEN MET EEN BEPERKT INKOMEN 
EN VOLDOENDE BEWEGEN…    
mensen uit Erpe-Mere aan het woord!
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Deelnemen aan sportactiviteiten 
in groepsverband (sportclub of fi t-
nessclub) is duur. We kunnen ons dat 
meestal niet veroorloven. Onze kin-
deren sporten ook graag en we geven 
daar prioriteit aan. Het vraagt organi-
satie en sociale contacten om samen 
goedkoop te sporten (bv. samen 
joggen).  Als je kleine kinderen hebt, is 
het niet gemakkelijk kinderopvang te 
vinden tijdens de sportactiviteit.

We bewegen misschien onvoldoende 
tijdens onze vrije tijd, maar ons werk 
bestaat vaak uit zware fysieke arbeid. 
Als we langdurig ziek zijn, hebben 
we vaak blijvende lichamelijke beper-
kingen en wordt voldoende bewegen 
sowieso moeilijker.

“Vroeger had ik veel tijd om te sporten. Nu 
heb ik door mijn werk geen tijd meer. Het is 
nu veel moeilijker. Ik werk als cipier soms 
24 uur aan een stuk. Ik heb onregelmatige 
uren. Ik heb ook een probleem met mijn 
achillespees en daardoor is sporten moei-
lijker. Had ik maar meer tijd! Wandelen doe 
ik wel veel, maar daar vermager je niet van. 
Ik heb weinig tijd om te recupereren van 
mijn werk. Ik kom moe thuis, help ook nog 
thuis,… dat is allemaal niet gezond en soms 
zit ik erdoor. Mijn werk in de gevangenis kun 
je vergelijken met dat in een ziekenhuis. Al-
leen zijn de deuren dicht! Als je buiten komt, 
moet je alles achter jou laten!”

“Ik mag dat van mijzelf zeggen: ik ben een 
sportieve vrouw! Ik jog iedere dag 2 km. Ik 
ben lid van 3 petanqueclubs. Je moet niet 
denken dat petanque stil staan is! Iedere 
dag doe ik ook nog 3 rondjes te voet met 
de hond. Ik ga 2 maal per maand tussen de 
9 à 12 km stappen met de wandelclub. Ik 
beweeg veel omdat ik denk dat ik me ouder 
zou voelen, moest ik niet bewegen. Ik wil 
geen oude vrouw zijn… dat zitten… Ik zeg al-
tijd van mezelf: “Ik ga honderd jaar worden!”

“Vroeger was ik heel sportief. Ik liep iedere 
dag 10 km.  Maar door mijn opname in de 
psychiatrie en mijn rugprobleem ben ik 
gestopt. Vroeger ging ik ook veel zwemmen. 
Ik woog 53 kg. Maar door de medicamenten 
woog ik vlug 100 kg. Nu durf ik mij niet meer 
tonen in een zwempak.” 

“Vroeger ging ik twee keer per week fi tnes-
sen. Maar door mijn rugklachten en de hoge 
kosten van de fi tness ben ik ermee gestopt. 
Ik laat liever mijn kinderen naar de sport-
club gaan.  Hun leven moet nog beginnen, 
mijn leven is al voor de helft gepasseerd. 
Ik besef dat ik onvoldoende beweeg. Ik ben 
een verstokte roker. Vroeger toen ik sportte, 
voelde ik mij beter… ik had meer lucht! We 
gingen altijd met 4 vrouwen naar de fi tness… 
maar ik heb moeten afhalen… fi nancieel.  
Bij de fi tness had ik ook een probleem met 
de opvang.  Mijn oudste moest 2 uur op de 
kinderen letten. Ik heb thuis een bank voor 
buikoefeningen. Maar ‘s avonds voel ik mij te 
moe… Ik heb daar geen goesting meer voor. 
Als ik ‘s morgens buiten kom, zie ik de fi ets 
staan… maar ik breng mijn kinderen toch 
liever met de auto naar school.”

Drank
• Water is de beste drank.
• Water van de kraan is goedkoop en is even 

bruikbaar als water uit fl essen.
• Melk is gezond en relatief goedkoop voor 

kinderen.
• Frisdrank mag, maar niet te veel.

Smeer– en bakboter
• Gekookte aardappelen zijn gezond. Wan-

neer je puree maakt (eieren, boter) is het 
minder gezond. Maak je toch puree gebruik 
dan enkel halfvolle melk en smeerboter.

• Gebruik plantaardige boter (meestal vloei-
baar), dat is gezonder.

Graanproducten 
en aardappelen
• Aardappelen kopen bij de boer is door-

gaans goedkoper dan in de supermarkt.
• Bruin brood of volkoren brood zijn het bes-

te. Duurdere speciale broden met korrels, 
zaadjes zijn niet noodzakelijker gezonder.

Groenten en Fruit 
• Gebruik seizoensgroenten en –fruit: die 

zijn goedkoper en verser. Om te weten 
welke de seizoensproducten zijn kan je 
een groenten- en fruitkalender gebruiken.  

• De resten van de groenten kan je gebrui-
ken om soep te maken.

• Maak van fruit dat overrijp is een fruitsla 
of een fruitmoes.

• Groenten en fruit kopen als de markt op 
zijn einde loopt kan goedkoper zijn:  “alles 
moet weg!”

• Diepvriesgroenten zijn even goed als 
verse groenten. Ze zijn niet duurder, ze 
zijn voedzaam en eenvoudig om klaar te 
maken.  

Vlees, vis, eieren
• 120 gr per persoon/dag is voldoende.
• Maak zelf gemengd gehakt: dat is goedko-

per en gezonder.
• Koop in grote hoeveelheden onder ver-

schillende families.
• Tonijn uit blik is een goed alternatief.
• Eieren mag je gebruiken als vervanging 

voor vlees. 
• Kip is gezond en relatief goedkoop.
• Koop geen bereid vlees (cordon bleu, 

schnitzels, hamburgers,…): maak ze zelf.
• Bonen (witte bonen in tomatensaus) zijn 

een goed alternatief voor vlees.
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TIPS OM BETAALBAAR 
TE (BLIJVEN) BEWEGEN

• Om  te bewegen hoef je geen atleet te zijn. Leg de lat niet te hoog: 3 maal per week een 
half uurtje bewegen is voldoende.  Bewegen kan zijn: zwemmen, fi etsen, wandelen, in de 
tuin werken, auto wassen, ruiten kuisen,…

• Bewegen hoeft niet in een dure fi tnessclub. Samen fi etsen, wandelen, zwemmen is 
evenwaardig en een stuk goedkoper.

• Beweeg niet om te vermageren of omdat het moet. Kies voor een bewegingsactiviteit die 
je graag doet. Je moet er vooral plezier aan beleven!

• Bewegen in groep is een goede manier om sociaal contact te hebben. Bewegen in groep 
is meestal goedkoper! Met twee of in groep hou je het ook gemakkelijker vol dan alleen!

• Kies een vaste dag en tijd om te bewegen, zo wordt het een gewoonte.
• Bewegen is ook gezond voor de geest: het ontspant, je slaapt beter, het is een goed mid-

del tegen depressieve gevoelens. Soms veel beter dan al die pillen!
• Probeer eens iets nieuws uit!
• Bouw langzaam op en luister naar je lichaam: spierpijn en overdreven vermoeidheid 

kunnen je ontmoedigen.
• Laat je niet ontmoedigen als je een keer moet overslaan of het een keer minder leuk was.
• Ook dit is bewegen: gebruik de fi ets of ga te voet bij de boodschappen, je werk, op fami-

liebezoek, maak een wandeling met de hond, neem de trap in de plaats van de lift,…
• Hou actieve familiebijeenkomsten: in de plaats van koffi e en taart te eten, waarom niet 

samen naar het park of een leuke wandeling maken? 
• Via je mutualiteit kan je soms voordeeltarieven krijgen om te bewegen. 
• Maak een actieve betaalbare vakantie. Via vakantieparticipatie kunnen mensen met een 

beperkt inkomen aan een voordeeltarief op vakantie! Meer informatie te bekomen bij de 
welzijnsschakel.

• Het OCMW van Erpe-Mere voert in 2009 een kansenpas in: gezinnen met een beperkt 
inkomen kunnen met deze pas goedkoper deelnemen aan sportactiviteiten. Informatie te 
bekomen via onze welzijnsschakel of via het OCMW.

INTERESSANTE RECEPTEN
Op de volgende pagina’s vindt u een gids van een 
aantal interessante recepten, lekker, gezond en 
goedkoop samengesteld door leden van onze wel-
zijnsschakel. Kijk snel even door, probeer eens uit 

en geniet...



GEVULDE WITLOFSTRONKJES 
MET AARDAPPELPUREE
Voorbereiding: 20 minuten
Op het vuur: 20 minuten

Wat heb je nodig? (voor 4 personen) 
• 500 gr gehakt** (125 gr per persoon) – helft varkensgehakt, helft rundergehakt
• 8 fi jne sneetjes mager gerookt spek**
• 1 ei*
• paneermeel
• 4 grote stronken witlof*
• 8 grote aardappelen*
• halfvolle melk
• 60 gr boter (liefst plantaardige boter, is meestal vloeibaar)
• zout, peper en muskaatnoot

Hoe ga je tewerk? 
Voor de witlofstronkjes
• Laat de oven voorverwarmen tot 180 graden 
• Snij de witlofstronken doormidden, verwijder de bittere kern
• Maak je handen even nat en meng het gehakt met het ei, paneermeel, wat 

zout en peper.   Goed kneden tot het een geheel vormt. 
• Neem een helft van een witlofstronk en vul hem met gehakt en zet er 

vervolgens de andere helft op. Wikkel twee sneetjes spek rond de stronk, zo 
blijft alles goed samen.

• Neem een ovenschotel en vet hem in met 30 gr boter. Leg de gevulde 
witlofstronken in de ovenschotel. Je kan eventueel nog wat bijkruiden met 
peper.  Zout is niet nodig want de spek bevat al veel zout. Zet een deksel op 
de ovenschotel en verwarm hem 20 minuten voor in de oven. Draai na 10 
minuten de stronkjes, zo worden ze mooi bruin aan beide kanten.

Voor de puree 
• Zet water op het vuur voor de aardappelen 
• Schil de aardappelen en snij ze in gelijke delen
• Laat de aardappelen 15 minuten koken. Haal ze van het vuur en giet het 

water af. Plet de aardappelen met de stamper. Voeg 30 gr boter en halfvolle 
melk toe en meng goed. Kruid met zout en muskaatnoot. 

1

* goedkoop      ** betaalbaar       *** duur                   
onderstreepte ingrediënten zijn heel gezond
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TIPS BIJ 
DIT GERECHT

Voor de portemonnee
• Koop de aardappelen en het 

witlof rechtstreeks bij de boer, 
zo kun je kosten besparen.

• Het is januari, witlof is een 
wintergroente en is in deze 
periode goedkoop.

• Vlees is duur: meng runderge-
hakt en varkensgehakt, het drukt de kosten en het is gezonder.

• Vlees is goedkoper als je het in grotere hoeveelheden koopt: koop je gehakt 
bij de Buurtslagers aan 2kg prijzen.  Steek het vlees dat je niet nodig hebt in 
de diepvriezer. 

Voor de gezondheid
• Boter is lekker maar niet echt 

gezond.  Tracht je boter te 
beperken tot 15gr per persoon.  
Gebruik het best plantaardige 
boter, want die is gezonder.  
Plantaardige boter is meestal 
vloeibaar. 

• Je kan het spek voor gebruik 
even onderdompelen in warm 
water. Zo blijft een deel van het vet in het water en eet je minder vet. 

• Bij gerechten met gerookt spek mag je minder zout gebruiken, omdat het 
spek bij het bakken zout afgeeft. 

• Witlof en aardappelen zijn heel gezond.  Daar mag je veel van eten.
• Gebruik voor de puree halfvolle melk en smeerboter. De puree is even lek-

ker en gezonder.

SMAKELIJK!

RECEPT VAN THÉRESE            
januari 2008
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TIPS BIJ 
DIT GERECHT

SAVOOISTAMPPOT MET HESPENSNEETJE

Voor de portemonnee
• Het is goedkoper de aardappe-

len rechtstreeks bij de boer te 
kopen.

• Het is februari, savooikool is 
een wintergroente en is in deze 
periode goedkoper.

• Energietip: groenten moeten 
gauw 15 minuten op het vuur staan om gaar te worden.  Met een stoompan 
duurt het maar 5 minuten en gaan de vitamines niet verloren. 

• Je kan de kosten drukken door geen spek bij de stamppot te voegen. 

Voor de gezondheid
• Savooikool bevat veel vezels en 

vitamines en is dus heel gezond, 
daar mag je veel van eten.

• Kinderen eten meestal niet 
graag savooi. Tip: als je groen-
ten verwerkt in een stamppot 
dan lusten heel wat kinderen 
het wel. 

• Laat de savooikool niet te lang 
koken, zo heb je minder kans 
op gasvorming in de darmen. 

• Mensen denken vaak dat 
aardappelen dikmakers zijn.  Dat is onterecht, aardappelen zijn gezond en 
bevatten geen grammetje vet.  Het is vooral door het bakken, frituren, of 
boter toevoegen dat aardappelen vet opnemen en een slechte naam krijgen. 

• Gebruik voor de stamppot halfvolle melk en smeerboter. De puree is even 
lekker en gezonder.

• Een hespensneetje is varkensvlees maar bevat weinig vet.  Worsten of spek 
daarentegen bevatten veel vet en zijn minder gezond. 

• Gebruik bij het bakken van spek weinig boter, de spek geeft zelf vetstof af.
• Je kan eventueel het gerecht gezonder maker door geen spek in de stamp-

pot toe te voegen.

   SMAKELIJK!

SAVOOISTAMPPOT 
MET HESPENSNEETJE
Voorbereiding: 30 minuten
Op het vuur: 20 minuten

Wat heb je nodig? (voor 4 personen) 
• 4 hespensneetjes**
• 1 sneetje gezouten spek*
• savooikool*
• 8 grote aardappelen*
• halfvolle melk
• 60 gr boter (liefst plantaardige boter, is meestal vloeibaar)
• zout, peper en muskaatnoot

Hoe ga je tewerk? 
Voor de savooistamppot
• Snij de kool in vieren en verwijder de binnenste stronk. Was onder water en 

laat gedurende 15  minuten koken met weinig water en zout.  Er is niet veel 
water nodig, want de kool geeft veel water vrij.  

• Laat de kool uitlekken in een vergiet en knijp er vervolgens al het vocht uit. 
Als je dat niet doet dan zal de stomp te waterachtig zijn.  Kap vervolgens de 
savooikool fi jn. 

• Snij het sneetje gezouten spek in kleine stukjes en bak aan met weinig boter 
(Het spek zelf geeft ook vet vrij)

• Zet water op het vuur voor de aardappelen.  Schil de aardappelen en snij ze 
in gelijke delen.

• Laat de aardappelen 15 minuten koken. Haal ze van het vuur en giet het 
water af. Plet de aardappelen met een stamper.

• Voeg aan de aardappelpuree de savooi, het gebakken spek, 30 gr boter en 
halfvolle melk toe en meng goed. Kruid met wat zout en muskaatnoot. 

Voor de hespensneetjes 
• Laat de oven voorverwarmen tot 180 graden.
• Neem een ovenschotel en vet hem in met 30 gr boter. Kruid de hespensneetjes 

met zout en peper en laat ze een 20-tal minuten bakken in de oven. Zet na een 
10-tal minuten een deksel op de schotel, zo drogen de hespensneetjes niet te 
veel uit. Je kan de hespensneetjes natuurlijk ook gewoon bakken in de pan. 

RECEPT VAN NADIA EN HILDE                     
februari 2008 

2
Voor de koude winteravonden...  

Bij dit gerecht “moet” 
de mosterd op de tafel staan!
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TIPS BIJ 
DIT GERECHT

RODEKOOL MET APPELTJES EN FRIKADELLEN

Voor de portemonnee
• Koop de aardappelen recht-

streeks bij de boer, zo kun je 
kosten besparen.

• Het is maart, rodekool is een 
wintergroente en is in deze 
periode goedkoop.

• Vlees is duur: meng runder-
gehakt en varkensgehakt, 
het drukt de kosten en het is 
gezonder.

Voor de gezondheid
Doe de “proeftest”: 
plantaardige boter even 
lekker als harde boter!

• Plantaardige boter is even 
lekker als harde boter (solo), 
maar gezonder voor het 
lichaam. Plantaardige boter 
is meestal vloeibaar. Om ie-
dereen te overtuigen doen we 
een “proeftest”. We bakken 
een frikadel in gewone boter 
en in plantaardige boter. Laat 
iemand geblinddoekt proeven, wedden dat het even lekker is!!

• Rodekool is heel gezond. Daar mag je veel van eten, op voorwaarde dat je 
niet teveel suiker toevoegt aan de rodekool.

• Gekookte aardappelen zijn heel gezond als je ze niet bakt, frituurt of er 
puree van maakt.

SMAKELIJK!

3
RODEKOOL MET 
APPELTJES EN FRIKADELLEN
Voorbereiding: 20 minuten
Op het vuur: 35 minuten

Wat heb je nodig? (voor 4 personen) 

Hoe ga je tewerk? 
Voor de rodekool
• Snij de rodekool fi jn 
• Stoof de rodekool met 30 gr boter gedurende 5-tal minuten
• Voeg vervolgens een kleine hoeveelheid water toe en laat 10 minuten sudderen.
• Schil de appelen en snij ze in kleine stukjes
• Als de rodekool half gaar is, voeg je de appeltjes, de suiker en azijn toe 

(hoeveelheid naar smaak) en laat nog eens 10 minuten sudderen.

Voor de frikadellen 
• Maak je handen even nat en meng het gehakt met het ei, paneermeel, wat 

zout en peper. Goed kneden tot het een geheel vormt. 
• Kan maar hoeft niet: snij de halve ajuin heel fi jn en meng hem onder het gehakt.
• Maak vervolgens 8 frikadellen
• Neem een pan en vet hem in met 30 gr boter en bak vervolgens de frikadel-

len. Draai ze regelmatig, zo worden ze mooi bruin aan alle kanten.

Voor de aardappelen 
• Zet water op het vuur voor de aardappelen 
• Schil de aardappelen en snij ze in gelijke delen
• Laat de aardappelen 15 minuten koken. Haal ze van het vuur en giet het 

water af.

RECEPT VAN MADELEINE            
maart 2008

• een rodekool
• 5-tal zoete appelen
• azijn
• suiker
• 500 gr gehakt** (125 gr per per-

soon) – helft varkensgehakt, helft 
rundergehakt

• 1 ei*

• halve ajuin
• paneermeel
• 8 grote aardappelen*
• halfvolle melk
• 60 gr boter (liefst plantaardige 

boter, is meestal vloeibaar)
• zout, peper 
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TIPS BIJ 
DIT GERECHT

Voor de portemonnee
• Koop de kalkoen in grote hoe-

veelheden (2kg prijzen in de 
Buurtslagers), dat is goedko-
per.  Wat je niet gebruikt, kan 
je invriezen. 

• Diepvriesgroenten kunnen 
goedkoper zijn dan verse groenten.  Het voordeel is dat ze al schoonge-
maakt zijn en ze geven geen afval (bij de prijs per kilogram van verse groen-
ten moet je rekening houden met afval). 

Voor de gezondheid
• Roerbakken is gezond en gaat 

snel: de groenten worden 
enkel dichtgeschroeid en 
blijven knapperig, zo blijven de 
vitamines bewaard.

• De zoetzure saus zorgt ervoor 
dat ook kinderen de groenten 
zullen opeten!

• Diepvriesgroenten zijn even-
waardig aan verse groenten!  
Verse groenten zijn niet altijd 
even vers: als ze al enkele 
dagen in de rekken liggen verliezen ze hun vitamines.  Diepvriesgroenten 
worden enkele uren na het oogsten onmiddellijk ingevroren.

• “Groenten klaarmaken, is veel werk!”, wordt vaak gezegd. Diepvriesgroen-
ten gebruiken is echter minder werk!  Ze zijn al schoongemaakt en voorge-
sneden.  Een goede manier om meer groenten te eten dus!

• Volkoren rijst is gezonder: ze hebben meer vezels en vitamines dan witte 
rijst.  Ze zorgen voor een goed verzadigingsgevoel (je moet er minder van 
eten om voldaan te zijn), ze zorgen ook voor een betere stoelgang. Doe de 
proeftest en je zal zien dat de smaak dezelfde is!

SMAKELIJK!

GEROERBAKTE GROENTEN MET ZOETZURE SAUS EN KALKOEN

   GEROERBAKTE 
  GROENTEN MET 
ZOETZURE SAUS EN KALKOEN
Voorbereiding: 15 minuten
Op het vuur: 15 minuten

Wat heb je nodig? (voor 4 personen) 

Hoe ga je tewerk? 
Voor de geroerbakte groenten met zoetzure saus en kalkoen
• Snij de wortelen en ajuin in lange fi jne reepjes en meng ze met de ontdooide 

voorgesneden diepvriespaprika’s. 
• Snij de kalkoen in kleine gelijke stukjes.
• Neem een wok (een diepe bakpan) of een gewone pan.  Doe een klein beetje 

olijfolie in de pan en laat ze goed heet worden, bak vervolgens de kalkoen-
stukjes. Kruid met wat zout en peper.

• Hou de kalkoenstukjes op een bord en doe terug een klein beetje olijfolie in de pan 
en roerbak de groenten gedurende een 5-tal minuten (continu door de groenten 
roeren).  Het is de bedoeling dat de groenten dichtschroeien en knapperig blijven. 

• Meng het vlees onder de groenten in de bakpan. Doe wat sojasaus onder 
groenten en vlees en roerbak gedurende een minuut. Giet enkele geutjes 
water bij de groenten in de pan. Meng vervolgens een fl inke scheut ketchup, 
2 soeplepels azijn, 1 soeplepel suiker onder de groenten en vlees. Je kan 
eventueel nog wat gemberpoeder toevoegen. Klaar om op te dienen!

Voor de rijst 
• Zet water op het vuur en laat het koken.
• Strooi een halve koffi elepel kurkumakruid in het water, zo krijgt de rijst een 

mooie gele kleur.
• Leg de zakjes rijst in het water en laat koken volgens de aangeduide tijd op 

de verpakking. Volkoren rijst moet langer koken dan witte rijst.
• Laat de zakjes gedurende een 2-tal minuten uitdruppen.

RECEPT VAN HERMAN EN GRETA            
april 2008

4

• 500 gr kalkoen** (125 gr persoon)
• 5-tal wortelen*
• ½ ajuin
• soepbord diepvriespaprika’s*  

(rode, groene en gele paprika’s)
• ananas* (vers of uit blik)
• 200 gr witte of volkoren rijst in 

zakjes (50 gr per persoon)
• olijfolie of andere vloeibare vetstof 

(40 gr is voldoende)
• zout, peper
• ketchup
• sojasaus
• suiker (liefst bruine, mag ook witte 

zijn)
• azijn 
• kruiden: gemberpoeder, kurkuma 

(mag maar moet niet)
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TIPS BIJ 
DIT GERECHT

KOUD PASTASLAATJE MET VIS EN GROENTEN

Voor de portemonnee
• Je kan aan dit gerecht zoveel 

ingrediënten toevoegen of eruit 
weglaten als je wil. Enkel met 
tonijn of zalm is het zeker ook 
lekker.

• Dit is een echt zomergerecht: 
sla, tomaten, radijsjes zijn nu 
betaalbaar.

• Vis uit blik is een lekker en een goedkoop alternatief!
• Met vis uit blik kun je lekkere en goedkope salades maken voor op de boter-

ham. Beter dan die dure bereide salades vol bewaarmiddelen!  

Voor de gezondheid
• Bij het bereiden van slaatjes moet je altijd opletten met de hygiëne, je ingre-

diënten worden niet gekookt maar rauw gegeten en dat geeft meer kans op 
besmetting met bacteriën! Goede tip: steeds goed de handen wassen voor je 
eraan begint, gerecht bewaren in de koelkast!

• Mayonaise is lekker maar bevat veel vet! Een dressing met yoghurt is een 
gezond alternatief! Eet je toch graag mayonaise, beperk dan de hoeveelhe-
den.

• Het wit van een ei bevat bijna geen vet. Het vet zit vooral in het eigeel. Eet je 
graag ei probeer dan eens enkel met eiwit?

• Tonijn of andere vis uit blik zijn een gezond alternatief voor vlees of verse 
vis!

SMAKELIJK!

KOUD PASTASLAATJE 
MET VIS EN GROENTEN
Voorbereiding: 15 minuten
Op het vuur: 5 minuten

Wat heb je nodig? (voor 4 personen) 

Hoe ga je tewerk? 
Voorbereidingen
• Kook de spirelli en laat afkoelen
• Kook 3 eieren (hardgekookt).  Gebruik enkel het eiwit. Snij in kleine gelijke 

deeltjes. 
• Snij de paprika, ajuin, tomaat en radijsjes in kleine gelijke deeltjes.
• Was de sla en snij ze fi jn.
• Snij de tonijn, krab en zalm in kleine deeltjes.

Yoghurtdressing 
• Meng 4 lepels olie, 4 lepels magere yoghurt, 2 lepels citroensap en kruid 

met zout en peper.
• Je kan ook enkel werken met mayonaise of citroen.

Afwerken
• Meng de groenten, vis en spirelli en voeg de saus toe. Goed mengen. Dek af 

en zet een 15-tal minuten in de koelkast.
• Net voor het opdienen meng je de sla onder de spirelli.
• Bijkruiden met zout en peper en… Smakelijk!

5

GERECHT VAN MARINA             
mei 2008      EN ANNEMIE

• 1 kg spirelli (mag ook andere 
pasta zijn)

• 1 klein pakje roze gerookte zalm**
• 200 gr tonijn (1 blikje)*
• 200 gr krab (nepkrabvlees - 

surimi)**
• 200 gr maïs (klein blikje)
• 1  paprika
• 3 eieren
• 2 tomaten

• 7 radijsjes
• pijpajuin of gewone ajuin
• krop sla
• zout en peper

Voor de saus:
• Yoghurtdressing (yoghurt, olie, 

zout, peper, citroen)
• citroen of
• mayonaise
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TIPS BIJ 
DIT GERECHT

EEN GEZOND DESSERT: FRUIT MET YOGHURT

Voor de portemonnee
• Gebruik een literpak yoghurt, dat is goedkoper dan 6 of 8 aparte potjes.
• Yoghurt met fruit die je koopt in de supermarkt is meestal duurder en niet 

zo gezond. Meng wat suiker, confi tuur of fruit onder magere yoghurt. Goed-
koper en gezonder!

• Gebruik seizoenfruit (zie fruitkalender) om de kosten te drukken!

SMAKELIJK!

EEN GEZOND DESSERT: 
FRUIT MET YOGHURT
Voorbereiding: 5 minuten

Wat heb je nodig? (voor 4 personen) 
• 2 appelen, 2 peren, een banaan,… of ander fruit naar keuze (zie fruitkalender).
• magere Yoghurt
• suiker

Hoe ga je tewerk? 
• Snij het fruit in kleine gelijke stukjes
• Meng onder de yoghurt
• Meng 2 koffi elepels suiker onder de yoghurt
• Zet een 10-tal minuten in de koelkast.

Smakelijk!

RECEPT VAN HERMAN EN GRETA            
april 2008

6
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onderstreepte ingrediënten zijn heel gezond

44    RECEPTEN 45

TIPS BIJ 
DIT GERECHT

Voor de portemonnee
• Dit is een echt zomergerecht: sla en tomaten zijn nu betaalbaar.
• Oud brood in stukjes snijden en bakken is lekker voor bij een slaatje of voor 

in de soep en het kost je niets.
• Het vruchtvlees van de tomaten moet je niet weggooien: stoof ze samen met 

wat ajuin en je hebt een lekkere tomatensaus of gebruik het vruchtvlees 
voor in de soep. 

Voor de gezondheid
• Bij het bereiden van slaatjes 

moet je altijd opletten met 
de hygiëne, je ingrediënten 
worden niet gekookt maar 
rauw gegeten en dat geeft 
meer kans op besmetting met 
bacteriën! Goede tip: steeds 
goed de handen wassen voor je 
eraan begint, gerecht bewaren 
in de koelkast!

• Van de mosterdvinaigrette heb 
je maar een kleine hoeveelheid 
nodig.  Gebruik je mayonaise 
dan zal je vlug meer gebrui-
ken. Vinaigrette en mayonaise zijn vettig.

• Dit is een fris en gezond gerecht: sla, tomaten en kipfi let zijn niet vettig en 
heel gezond.

• Ideaal als voorgerecht of voor op een warme zomermiddag!

SMAKELIJK!

SLAATJE VAN KIP MET MOSTERDVINAIGRETTE

SLAATJE VAN KIP 
MET MOSTERDVINAIGRETTE
Voorbereiding: 5 minuten
Op het vuur: 10 minuten

Wat heb je nodig? (voor 4 personen) 
• krop sla*
• 2  kipfi lets**
• 4 sneetjes oud wit brood
• 3 tomaten*
• zout en peper

Voor de mosterdvinaigrette:
• 2 eetlepels olijfolie (of maïsolie)
• 1 eetlepel azijn 
• ½ koffi elepel suiker
• 1 koffi elepel mosterd
• zout en peper

Hoe ga je tewerk? 
Voorbereidingen
• Kruid de kip met zout en peper. Snij ze in kleine stukjes en bak ze in de pan.
• Was en kuis de sla
• Snij de tomaten in kleine stukjes (verwijder het vruchtvlees) 
• Snij het brood in kleine gelijke stukjes en bak ze bruin in de pan.

Mosterdvinaigrette 
• Meng 2 eetlepels olijfolie, 1 eetlepel azijn, ½ koffi elepel suiker en 1 koffi e-

lepel mosterd en kruid met zout en peper. Klop de vinaigrette goed op met 
een vork.

Afwerking
• Schik de sla, de tomatenblokjes, het gebakken brood en de stukjes kip op 

een bord.
• Besprenkel met een klein beetje mosterdvinaigrette.

Smakelijk!

RECEPT VAN KOEN            
mei 2008
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* goedkoop      ** betaalbaar       *** duur                   
onderstreepte ingrediënten zijn heel gezond

46    RECEPTEN 47

TIPS BIJ 
DIT GERECHT

Voor de portemonnee
• Vlees is duur: meng runder-

gehakt en varkensgehakt, 
het drukt de kosten en het is 
gezonder.

• Koop je aardappelen bij de 
boer. 

Voor de gezondheid
• Gebruik plantaardige boter 

(meestal vloeibaar), dat is beter voor de gezondheid.
• Indien je puree maakt, gebruik dan halfvolle melk en smeerboter. De puree 

is even lekker en gezonder.

SMAKELIJK!

BALLETJES IN TOMATENSAUS MET CHAMPIGNONS

BALLETJES IN TOMATENSAUS 
MET CHAMPIGNONS
Voorbereiding: 10 minuten
Op het vuur: 20 minuten

Wat heb je nodig? (voor 4 personen) 
• 500 gr gehakt (125 gr per persoon) – helft varkensgehakt*, helft runderge-

hakt**.
• 100 gr boter (liefst vloeibaar)
• 100 gr bloem
• ei
• zout en peper
• champignons (vers, diepvries of uit blik)* 
• 2 kleine blikjes tomatenpuree*
• 8 grote aardappelen*

Hoe ga je tewerk? 
Voor de balletjes in tomatensaus
• Kruid het gehakt met zout en peper en meng met een rauw ei.
• Maak kleine balletjes van het gehakt en laat ze 10 minuten  in een ½ liter 

water zacht koken. Giet het vocht niet weg!
• Smelt de boter en roer de bloem erdoor. 5 minuten laten opwarmen en 

steeds blijven roeren. Zo maak je wat ze noemen een “’roux”.
• Meng beetje bij beetje het vocht van de balletjes met de roux tot je een licht 

gebonden saus krijgt.
• Meng de tomatenpuree en de balletjes onder de saus.
• Snij en stoof de champignons meng ze onder de saus. 
• Laat even sudderen op een laag vuurtje. Wel regelmatig roeren.
• Kruiden met zout en peper naar smaak.

Voor de aardappelen 
• Zet water op het vuur voor de aardappelen.
• Schil de aardappelen en snij ze in gelijke delen.
• Laat de aardappelen 15 minuten koken. Haal ze van het vuur en giet het 

water af. 
• Dit gerecht is natuurlijk ook lekker met aardappelpuree of frietjes!

RECEPT VAN HILDE EN JOLIEN            
juni 2008
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januari februari maart april mei juni

aardappelen
knolselder
paddenstoelen
pompoen
prei
raap
rode biet
rodekool
savooikool
schorseneren
spruiten
uien
veldsla
witlof
wittekool
wortelen
appelen
bananen
mandarijnen
peren
sinaasappelen

aardappelen
groene selder
knolselder
paddenstoelen
pompoen
prei
raap
rode biet
rodekool
savooikool
schorseneren
spruiten
uien
veldsla
witlof
wittekool
wortelen
appelen
bananen
mandarijnen
peren
sinaasappelen

aardappelen
bloemkool 
groene selder
knolselder
paddenstoelen
pompoen
prei
raap
radijs
rode biet
rodekool 
savooikool 
schorseneren
spinazie
spruiten
uien
veldsla
witlof
wittekool
wortelen
appelen
pompelmoes
rabarber
sinaasappelen

aardappelen
andijvie
bloemkool
groene selder 
paddenstoelen
prei 
raap
radijs
rode biet
spinazie 
uien
witlof 
pompelmoes
rabarber
sinaasappelen

andijvie
bloemkool
doperwt
groene selder
kropsla
paddenstoelen
prei
raap
radijs
spinazie
uien
wortelen
aardbeien
pompelmoes
rabarber
sinaasappelen

aardappelen
andijvie
bloemkool
broccoli
doperwtjes
groene selder
kropsla
paddenstoelen
prei
prinsessen-
bonen
raap 
radijs
savooikool
spinazie
tomaten
uien
venkel
wortelen
aardbeien
abrikozen
frambozen
kersen
nectarines
perziken
rabarber
rode bessen
sinaasappelen
zwarte bessen

juli augustus september oktober november december

aardappelen
andijvie
aubergine
bleekselder
bloemkool
broccoli
courgette
doperwtjes
groene selder
komkommer
kropsla
paddenstoelen
paprika
prinsessen-
bonen
prei
radijs
rode biet
rodekool
savooikool
snijbonen
spinazie
spitskool
tomaat
uien
warmoes
wittekool
wortelen
aardbeien
abrikozen
appelen
bramen
frambozen
kersen
nectarines
perziken
rabarber
rode bessen
zwarte bessen

aardappelen
andijvie
aubergine
bleekselder
bloemkool
broccoli
courgette
groene selder
knolselder
komkommer
kropsla
paddenstoelen
paprika
prinsessen-
bonen
pompoen
prei
raapstelen
radijs
rode biet
rodekool
savooikool
snijbonen
spinazie
tomaat
uien
wittekool
wortelen
aardbeien
abrikozen
appelen
bramen
druiven
frambozen
kersen
meloenen
nectarines
peren
perziken
pruimen
zwarte bessen

aardappelen
andijvie
aubergine
bleekselder
bloemkool
broccoli
courgette
groene selder
knolselder
komkommer
kropsla
paddenstoelen
paprika
pompoen
prei
prinsessen-
bonen
raap
raapstelen
radijs
rode biet
rodekool
savooikool
snijbonen
spinazie
tomaat
uien
venkel
wittekool
wortelen
appelen
bananen
bramen
druiven
frambozen
kiwi
meloen
nectarines
peren
perziken
pompelmoes
pruimen

aardappelen
andijvie
aubergine
bleekselder
bloemkool
broccoli
courgette
groene selder
knolselder
koolrabi
kropsla
paddenstoelen
paprika
pastinaak
pompoen
prei
prinsessen-
bonen
raap
raapstelen
radijs
rode biet
rodekool
savooikool
schorseneren
snijbonen
spinazie
spruiten
tomaat
uien
veldsla
venkel
witlof
witte kool
wortelen
appelen
bananen
druiven
frambozen
kiwi
mandarijnen
meloenen
pompelmoes
peren
sinaasappelen

aardappelen
andijvie
bleekselder
bloemkool
broccoli
courgette
groene selder
knolselder
paddenstoelen
pompoen
prei
raap
rode biet
rodekool
savooikool
schorseneren
spruiten
uien
veldsla
venkel
witlof
wittekool
wortelen
appelen
bananen
druiven
kiwi
mandarijnen
peren
pompelmoes
sinaasappelen

aardappelen
andijvie
groene selder
knolselder
paddenstoelen
pompoen
prei
raap
rode biet
rodekool
savooikool
schorseneren
spruiten
uien
veldsla
witlof
wittekool
wortelen
appelen
bananen
kiwi
mandarijnen
peren
pompelmoes
sinaasappelen

W
EL

ZI
JN

SS
CH

AK
EL

 E
RP

E-
M

ER
E

G
R

O
E

N
T

E
N

- 
E

N
 

F
R

U
IT

K
A

LE
N

D
E

R
 

Koop 

seizoengroenten 

en -fruit, 

ze zijn 

goedkoper!



Welzijnsschakel Ommekeer vzw
Nesteveldstraat 1, 9420 Erpe-Mere

Tel. 053 83 87 61
welzijnsschakelommekeer@live.be

 Met de steun van:

WAT DOET DE WELZIJNSSCHAKEL 
OMMEKEER CONCREET ?
 
1. De basis : Huisbezoeken… werken aan vertrouwen!
We bezoeken maandelijks 50 gezinnen met een laag inko-
men.  We trachten los van vooroordelen en begripvol te luis-
teren naar het verhaal van de gezinnen. Door dat regelmatig 
contact bouwen een vertrouwensrelatie op.
 
2. Kans tot ontmoeting… sociale en culturele 
groepsactiviteiten
Mensen met een laag inkomen komen niet vaak buiten. 
Naar het toneel gaan of naar de fi lm kost geld.  We organi-
seren  heel wat groepsactiviteiten die toegankelijk zijn aan 
kansenpastarief ( 1euro50).  Zo organiseren we bijvoorbeeld 
een daguitstap met het hele gezin naar Bokrijk, een petanque-
wedstrijd, een wandelzoektocht, een Sint-Maartenfeest, …
 
Deze laagdrempelige groepsbijeenkomsten zorgen voor 
ontspanning en cultuur, zorgen ervoor dat mensen met een 
laag inkomen en medestanders elkaar leren kennen.
 
3. Werken rond recht op onderwijs
Via de werkgroep “Onderwijs” van het lokaal sociaal 
beleidsplan nemen we deel aan de uitwerking van een 
schoolcode die onderwijs moet toegankelijk maken voor 
gezinnen in armoede.  We willen er ook over waken dat de 
schoolcode wordt toegepast.  
 
4. Werken rond recht op gezondheidszorg
Ons werk rond gezondheid kun je lezen in dit boekje.
 
5. Werken rond het recht op vrijetijdsparticipatie
We hebben met het OCMW en de gemeente een samenwer-
kingsovereenkomst rond “vrijetijdsparticipatie”.  
Via deze overeenkomst willen we alle sociale, culturele en 
sportieve activiteiten toegankelijk maken  voor mensen met 
een laag inkomen.  Het kansenpassysteem is een van die 
concrete projecten.  


