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In januari 2018 geeft Ommekeer de ‘laagste drempel’ award 2017 aan de huisart-

sen van Erpe-Mere. We hebben een bevraging afgenomen bij onze gezinnen met 

armoede-ervaring: welke organisatie is het meest toegankelijk voor mensen in ar-

moede? In welke organisatie heb je het meeste vertrouwen? De huisdokters kwa-

men als winnaar uit de bus!  

 

Hoe lager op de sociale ladder, hoe lager je levensverwachting. Iemand in armoede 

heeft minder gezonde levensjaren voor de boeg dan een middenklasser van dezelf-

de leeftijd. Mensen in armoede zijn meer of zelfs chronisch ziek. De hoge gezond-

heidskosten zorgen er voor dat mensen zorgen uitstellen.  

 

De huisarts is de eerste persoon waar mensen in armoede 

bij terecht kunnen.  De mensen geven aan dat ze een goede 

vertrouwensband hebben met hun huisdokter.  Er wordt ge-

luisterd en er is begrip voor hun situatie. De huisarts komt 

ook bij heel wat mensen aan huis. Vaak komt de huisarts al 

jaren over de vloer en kent hij/zij ook de onderliggende pro-

blemen van mensen. In onze gemeente zijn er niet veel aan-

spreekpunten als je problemen hebt. De arts is een belang-

rijk eerste aanspreekpunt. Er wordt meestal gewerkt met derde betaler en dat 

maakt de huisarts toegankelijker. We willen dan ook graag onze ’laagste drempel’ 

award overhandigen aan de huisartsen van Erpe-Mere en hen bedanken voor hun 

dagelijks engagement naar mensen in armoede toe!     

 

Naar aanleiding van deze award willen we vanuit het Netwerk tegen Armoede enke-

le concrete voorstellen geven om de gezondheidskloof te dichten:  

 
• Werk de financiële drempel naar de huisarts weg via een algemene derdebeta-

lersregeling of forfaitair systeem en breid dit uit naar andere disciplines 

(tandzorg, kine, …) 

• Investeer in een sterke ziekteverzekering. Extra verzekeringsproducten zouden 

overbodig moeten zijn 

• Stimuleer hulpverlening om meer en beter in te zetten op rechtentoekenning. Be-

kijk welke rechten meer automatisch toegekend kunnen worden 

• Investeer in toegankelijke, kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg, waaronder 

wijkgezondheidscentra 

• Bouw een eerstelijnspsychologische functie uit, die ook aansluit bij de noden van 

mensen in armoede 

• Investeer in toegankelijke tandzorg door pre-financiering terug te dringen en de 

tussenkomst door de verplichte ziekteverzekering te versterken in plaats van hier-

voor aanvullende verzekeringen aan te bieden 

• Geef mensen met een handicap een volwaardige plaats in de maatschappij door 

hen echte kansen en een menswaardig inkomen boven de armoedegrens te ge-

ven zonder hen van het kastje naar de muur te sturen 

 

Meer info : https://welzijnsschakelommekeer.org/gezondheidszorg/ 

zitdagen van het   

Sociaal Huis in ons 

lokaal… 

Een sociaal werker van 

het Sociaal Huis, komt 

twee keer per maand 

naar ons lokaal.                            

AFSPRAAK IS NIET   

NODIG! 

Wanneer:   

2de Zaterdag van de 

maand  van 10u tot 

12u in ons lokaal tij-

dens de groenten –en 

fruitverkoop.    

3de woensdag  van de 

maand van 13u30 tot 

15u30 na het “Er op 

UiTcafé”. 

Juridisch advies 

Maak gebruik van de 

zitdag gratis juridisch 

advies bij Anique 

(vrijwilliger bij Om-

mekeer en advocaat).   

AFSPRAAK IS NIET  

NODIG!  

Wanneer :     

2de Zaterdag van de 

maand  van 10u tot 

12u in ons lokaal 

(tijdens de groenten –

en fruitverkoop). 

‘laagste drempel’ award                  
voor de huisartsen 



DE KATROL….IETS VOOR JOUW GEZIN?  

Heb je kinderen die naar derde kleuter of lager on-

derwijs gaan? Heb je graag hulp bij het maken van 

het huiswerk van de kinderen? Is het huiswerk van 

de kinderen niet altijd duidelijk?  Wil je een rustig 

plekje organiseren voor het huiswerk?  Wil je zoeken 

naar manieren om je kind met meer goesting of op 

een speelse manier iets bij te leren?   Wil je steun als 

je op gesprek gaat naar de school?.... Dan is de     

Katrol misschien wel iets voor jou!   

Studenten onderwijs of vrijwilligers komen na school-

tijd gedurende 8 weken, 2 keer per week aan huis 

om samen met de kinderen en ouders aan de slag te 

gaan.   De Katrol is gratis! 

De Katrol bekijkt samen met jou wat je wil en wat  

belangrijk is voor de kinderen. Jij als ouder bepaalt 

wat wel of niet kan.  Jij blijft de baas in huis! Er wordt 

niets doorgegeven zonder jouw toestemming.  

Interesse? Vraag meer info tijdens onze activiteiten 

of stuur een sms’je naar 0479944271.  

 



NIEUWJAARSFEEST OMMEKEER                                

ZATERDAG 27 JANUARI , SINT-JANSHOF                    

KEERSTRAAT 218, OTTERGEM  

 

 

 

 

 

We starten met een receptie om 16u30.  We geven 

de organisatie die het meest toegankelijk is voor 

mensen in armoede een ‘laagste drempel’ award.   

We zorgen voor een feestelijke driegangen menu  

en dans.  Voor de kinderen zijn er knutsel –en 

speelactiviteiten voorzien.   Je kan kiezen tussen 

een Belgisch menu en halal menu.  

Kostprijs?  

Volwassenen : 4 euro per persoon                             

Kinderen tot 13 jaar :  2 euro per persoon  

Interesse? Vervoer nodig? Stuur een sms’je naar 

0479944271.  

Inschrijven kan tot maandag 22 januari. Deze acti-

viteit is enkel toegankelijk voor leden van Welzijns-

schakel Ommekeer.  

ER OP UIT : IN GROEP NAAR HET ECHT     

ANTWAARPS TEATER - ZONDAG 18              

FEBRUARI, CC DE WERF AALST, 20U 

Kansentarief : 1 euro 50 

Tussentarief : 3 euro 

Vervoer is mogelijk. Interesse? Stuur 

een sms'je naar 0479944271. Plaatsen zijn be-

perkt! We spreken af om 19u aan ons lokaal. 

Gaby en Gilbert stoppen met werken. Ze willen din-

gen doen waar ze eerder nooit tijd voor hadden zo-

als drie maanden met de fiets door Frankrijk en Ita-

lië trekken. Maar plots staat hun dochter met haar 

koffers voor de deur. Haar relatie is stuk. Een paar 

dagen later komt ook hun zoon aankloppen met de 

vraag om terug in te trekken in het ouderlijke huis. 

Blijven de kinderen slechts een paar weken of vin-

den ze het prima in ‘Hotel Mama’? 

LIKE ONS! Wil je op de hoogte blijven 

van onze activiteiten? Wil je recente in-

formatie over armoede en armoedebe-

leid? ‘like’ onze pagina op facebook! 

www.facebook.com/welzijnsschakelommekeervzw 

PANNENKOEKENTOCHT 

KWB MERE                    

ZATERDAG 24 FEBRUARI, 

LOKAAL OMMEKEER, 

19U                  

Doe mee aan onze gezellige avondwandeling van 6 

km.  De wandeling is toegankelijk voor buggy’s. On-

derweg is er een drankje en we sluiten af met pan-

nenkoeken en koffie in de zaal Patronaat. We ne-

men deel in groep.  

Kansentarief : 1euro50 

Tussentarief : 3 euro  

Interesse? Vervoer nodig? Stuur een sms’je naar 

0479944271 of schrijf je in tijdens onze activitei-

ten.  

BEKIJK DE FOTO’S VAN ONZE                      

ACTIVITEITEN! 

Op onze website kan je foto’s vinden van de meeste 

van onze activiteiten.  Ga naar : 

https://welzijnsschakelommekeer.org/fotos/ 

Om de privacy van onze leden te beschermen, zijn 

de foto’s enkel toegankelijk met wachtwoord.  Vraag 

het wachtwoord aan via sms’je (0479944271) of 

vraag er naar tijdens onze activiteiten.  



ACTIVITEITENKALENDER  januari– februari  2018                                  

 Zaterdag  13 januari, 10u tot 13u: Groenten –

en fruitverkoop in ons lokaal. Zitdag Sociaal 

Huis & juridisch advies.  BIB is open! 

 Dinsdag 6 februari, 12u30 in ons lokaal, 

overleg vertrouwenspersonen scholen 

Erpe-Mere/OCMW 

 Maandag 15 januari, 9u op  Steenberg, 

werkgroep uitpas Erpe-Mere 

 Woensdag 7 februari, 11u tot 14u: Er op 

UiT soepcafé (verse soep, brood en be-

leg: 1,50 euro) in ons lokaal. De BIB is 

open! 

 Dinsdag 16 januari, 12u30 Brussel : Start-

dag Netwerk tegen Armoede 

 Zaterdag  10 februari , 10u tot 13u: Groen-

ten –en fruitverkoop in ons lokaal. Zitdag 

Sociaal Huis & juridisch advies.  BIB is open! 

 Woensdag 17 januari, 11u tot 14u: Er op 

UiT soepcafé (verse soep, brood en beleg: 

1,50 euro) in ons lokaal. De BIB is open! 

 Zondag 18 februari, 19u aan ons lokaal, sa-

men er op UiT : echt antwaarps theater, CC 

De Werf 

 Vrijdag 19 januari, 9u Steenberg, stuur-

groep Katrolwerking 

  Dinsdag 20 februari, 11u Stella College, 

overleg vertrouwenspersonen & OCMW 

Lede 

 Maandag 22 januari, 9u HvhK, stuurgroep 

Huis van het Kind 

 Woensdag 21 februari, 11u tot 14u: Er 

op UiT soepcafé (verse soep, brood en 

beleg: 1,50 euro) in ons lokaal. De BIB is 

open! 

 Dinsdag 23 januari, 10u in ons lokaal, 

werkgroep bib & kinderclub 

 Zaterdag 24 februari, 14u in ons lokaal : 

brede oudergroep + kinderactiviteit 

 Woensdag 24 januari, 8u30 Stella Colle-

ge, vorming armoede in samenwerking 

met OCMW & Welzijnsschakel Lede. 

 Zaterdag 24 februari, 19u in ons lokaal : 

pannenkoekentocht van 6km van de 

KWB Mere 

 Vrijdag 26 januari, 9u30 Brussel, Beleids-

groep Onderwijs Netwerk tegen Armoede 

 Maandag 26 februari, Info-avond 

‘hypersensitieve kinderen’ onderwijs-

raad, 20u zaal Bambrugge  

 Zaterdag 27 januari, 16u30 Ottergem, 

Nieuwjaarsfeest Ommekeer + uitreiking 

‘laagste drempel ‘ award. 

 Dinsdag 27 februari, 19u30 in ons lo-

kaal, oudergroep (werken rond het recht 

op onderwijs en opvoeding) 

 Dinsdag 30 januari, 19u30 in ons lokaal, 

oudergroep (werken rond het recht op on-

dewijs en opvoeding) 

  

kinderactiviteit soepbabbel Groenten/Fruit UiTstap 

 

Bijeenkomst 

 


