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De politieke partijen zijn in volle voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezin-

gen voor oktober.  Gemeente en OCMW kunnen structurele maatregelen nemen 

om armoede te bestrijden en dragen verantwoordelijkheid. 

 

In onze gemeentelijke slogan hebben we 

het over verbondenheid.  Spijtig genoeg 

worden nog al te vaak de armen en niet de 

armoede uitgesloten.  Er is nood aan meer 

verbondenheid binnen onze gemeente wil-

len we armoede bannen.  Enkel samen 

kunnen we armoede stoppen. Het gemeen-

tebestuur kan daarin een belangrijke voor-

trekkersrol spelen.          

 

Donderdag 20 september, 20u in ons lo-

kaal, organiseren we een politiek debat in 

teken van de gemeenteraadsverkiezingen.    

 

Om de standpunten van de verschillende 

politieke partijen te kennen, kreeg iedere 

partij een vragenlijst in de bus.  We zouden 

graag hun standpunten kennen rond wo-

nen, OCMW dienstverlening  en onderwijs.  

 

 

We houden jullie, onze lezers, op de hoogte.   

In deze nieuwsbrief willen we het hebben over ONDERWIJS en OPVOEDING.  

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.    

 

 

.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). 

Sociaal lokaal beleid                     

in Erpe-Mere : ONDERWIJS &    

OPVOEDING 

OUDERS MET ARMOEDE-

ERVARING AAN HET WOORD…. 
 

Bij Ommekeer hebben we een ouder-

groep die twee maal per maand samen-

komt.   

 

We hebben het vooral over de opvoe-

ding van de kinderen en de ervaringen 

op school. We zoeken samen naar tips 

om onderwijs toegankelijker te maken 

voor mensen in armoede. We laten twee 

ouders met armoede-ervaring aan het 

woord. 

Dag Yousef en Kathleen, kan je je even 

voorstellen? 

Ik ben Yousef en ik ben een erkende 

vluchteling. Ik woon met mijn dochter 

van 11 jaar in Erpe-Mere. De rest van 

mijn familie heb ik moeten achterlaten 

in Palestina.  

Ik ben Kathleen, ik ben een alleen-

staande moeder met twee kinderen. 

Een dochter in de lagere school en een 

zoon in het secundair. 



OUDERS MET ARMOEDE-ERVARING AAN 

HET WOORD…. 
 

Kathleen, hoe belangrijk is onderwijs voor jou? 

Dat mijn twee kinderen goed mee kunnen op 

school en een diploma behalen is voor mij heel be-

langrijk. Een diploma geeft hen meer kansen voor 

de toekomst.  Ik wil dat mijn kinderen het beter 

hebben dan ik.  

Vangen jullie bij de ouders signalen op van          

ervaringen met onbetaalde facturen op school?  

Als je met te weinig moet rondkomen dan zijn de 

schoolkosten in de secundaire school een zware 

dobber. Het aankopen van boeken, materiaal of 

meerdaagse uitstappen vragen een groot deel van 

ons budget. Ouders moet vaak zelf de stap zetten 

voor gespreide betaling en dat is niet voor           

iedereen evident.   

We zien dat sommige scholen sneller dreigen met 

incassobureaus en/of deurwaarders en dat maakt 

dat ouders nog meer wegblijven van school. We 

begrijpen dat scholen dat geld nodig hebben maar 

we moeten voorkomen dat uiteindelijk het kind  

minder kansen krijgt op school.  Het is vooral be-

langrijk dat de school betaalbaar blijft voor ieder-

een en dat ouders persoonlijk worden aangespro-

ken bij problemen met betaling. Sommige scholen 

doen op dat vlak ook echt inspanningen... 

Kathleen, wat kan de gemeente/OCMW doen 

voor een betaalbaar onderwijs? 

 

Het OCMW doet al inspanningen om samen met 

de scholen kritisch te kijken naar de kosten op 

school. Er is ook de UiTPAS die tussenkomt in de 

kosten van de schooluitstappen, maar er zijn 

toch nog grote uitdagingen. Het OCMW zou een 

uniforme tussenkomst kunnen geven voor de 

aankoop van boeken voor gezinnen in armoede.  

We zien in sommige scholen dat bij ouders die 

hun facturen niet kunnen betalen, de kinderen 

niet meer warm kunnen eten op school.  Als een 

gezin in een crisissituatie zit, dan is die warme 

maaltijd juist van groot belang.  Het OCMW zou 

de scholen een noodbudget kunnen geven voor 

het opvangen van dit probleem. In sommige ge-

meenten, bv. Oudenaarde, bestaat er een soci-

aal tarief voor warme maaltijden op school gefi-

nancierd vanuit de gemeente/OCMW. Zulke za-

ken zouden toch ook bij ons kunnen?   

 

Yousef, computer en internet zijn niet meer weg 

te denken op school? Is dat voor iedereen toe-

gankelijk? 

 

Computer en internet worden bijna dagelijks ge-

bruikt op school en dat is een normale evolutie.  

Zeker in de secundaire school gaat alles via 

‘smartschool’. Alleen is dat voor mensen in ar-

moede niet altijd toegankelijk. Een goede compu-

ter en internet zijn duur en je hebt niet altijd de 

kennis om goed met een computer te werken. De 

gemeente en de scholen organiseren ieder jaar 

een kleine computercursus voor ouders, maar er 

is meer mogelijk.   Waarom wordt er niet samen-

gewerkt met bv. Leerpunt die uitgebreide cursus-

sen geven op maat?  

 

Yousef, wat is voor jou de grootste nood als       

anderstalige nieuwkomer in Erpe-Mere? 

 

Ik ben Erpe-Mere dankbaar dat ik hier kan wonen 

samen met mijn dochter en dat we hier een 

nieuw leven mogen opbouwen.  De grootste nood  

is meer sociaal contact hebben met de inwoners  

en zo meer Nederlands leren. Ik heb zelf al een 

facebookpagina ‘Praat Nederlands met mij!’ op-

gericht. Samen met anderstalige vrienden en Bel-

gen communiceren we in het Nederlands via 

facebook.  We zouden graag meer contact heb-

ben met mensen, elkaar leren kennen en zelf vrij-

willigerswerk willen doen.  Dat is de beste manier 

om de  taal te leren en vooruit de geraken.  Kan 

de gemeente ons daarbij steunen? Bv. door een 

babbeloniëgroep op te richten zoals in andere 

gemeenten?  

 

Kathleen, ken je het Huis van het Kind? 

 

Voor mijn puberende zoon ben ik al eens langs- 

geweest bij de psychologe.  Het spreekuur is gra-

tis en er wordt geluisterd naar je verhaal. Er zou-

den meer ouders gebruik moeten van maken. 

Hulp zoeken en praten over je problemen is na-

tuurlijk een grote stap die niet iedereen even ge-

makkelijk zet.  

Er bestaat nu ook gratis studieondersteuning aan 

huis.  Dat zou voor mijn gezin een grote hulp zijn, 

want als alleenstaande moeder met al mijn dage-

lijkse zorgen en problemen kan ik die ondersteu-

ning zeker gebruiken. 

  



VRAGEN VOOR DE POLITIEKE PARTIJEN 
 

Volgende vragen werden voorgelegd aan de    

verschillende politieke partijen van Erpe-Mere.  

Volgende nieuwsbrieven brengen we hun ant-

woord :  

 

Het Huis van het Kind investeert in een toegan-

kelijk aanbod voor mensen in armoede via de 

Katrolwerking (huiswerk -en opvoedingsonder-

steuning aan huis) en spreekuur opvoedingson-

dersteuning.  Welke acties kan het Huis van het 

Kind nog nemen om meer mensen in armoede 

over de vloer te krijgen?  

 

Het gratis spreekuur opvoedingsondersteuning 

is succesvol. Momenteel is er een psychologe 

vrijgesteld voor 7 werkuren per week (voor zowel 

de inwoners uit Erpe-Mere en Lede) voor de op-

voedingsondersteuning, zijn jullie voorstander 

van een uitbreiding van de spreekuren? 

 

De gemeente heeft een taalcoach (7 uur/week) 

aangeworven om anderstalige kinderen en ou-

ders in de scholen van Erpe-Mere te ondersteu-

nen. Dit is een positief initiatief. Om voldoende 

kansen te creëren zijn wij voorstander van een 

uitbreiding  tot 21 uur/week. Zijn jullie voorstan-

der van een uitbreiding van de ondersteuning 

van de taalcoach?   

 

 

Babbeloniëgroep : Anderstaligen in onze ver-

eniging geven aan dat ze weinig sociaal con-

tact hebben met de lokale bevolking en zo 

onvoldoende Nederlands kunnen le-

ren.  Vormingplus organiseert babbeloni-

ëgroepen waar anderstaligen en Nederlands-

taligen in groepjes praten over alledaagse 

onderwerpen, samen op stap gaan, een or-

ganisatie bezoeken of samen koken. . Zijn 

jullie voorstander van de opstart van een 

babbeloniëgroep door het gemeentebe-

stuur/OCMW? 

Leerpunt (Centrum voor Basiseducatie) geeft 

de mogelijkheid aan volwassenen basisvaar-

digheden aan te leren, op te frissen en te 

versterken. Heel wat van onze kwetsbare 

ouders geven aan dat ze niet mee kunnen in 

de digitale wereld. Communicatie met de 

school of onlinebanking zijn niet evident. Zijn 

jullie voorstander van een samenwerking 

met Leerpunt voor de uitbouw van een lo-

kaal aanbod voor volwassenen? 

 

Slechts 40% (Oost-Vlaanderen 76%) van de 

opvangplaatsen voor kinderen tussen 0-3 

jaar werken met een inkomenstarief. Er is 

weinig sociale kinderopvang in onze gemeen-

te. Mensen in armoede maken ook weinig 

gebruik van kinderopvang. Wat kan de ge-

meente doen om kinderopvang toegankelij-

ker te maken voor gezinnen in armoede? 

 

 

GROEPSUITSTAP  

PARK BELLEWAERDE 

Zondag  20 mei 

Vertrek : 8u30                   

Kerk Mere 

 

We vertrekken stipt om 8u30 met de bus richting 

pretpark Bellewaerde. Aangezien de plaatsen be-

perkt zijn, is deze activiteit enkel strikt toegankelijk 

voor leden.  Neem een picknick en drank mee 

(binnen het pretpark is alles duur).  

 

Volwassene : 5 euro 

Kinderen tot 12 jaar : 3 euro 

Baby’s : gratis 

 

GEZINS BBQ 

Zaterdag 23 juni 

Vanaf 17uur             

in ons lokaal 

 

 

We gaan de zomervakantie in met een ontspan-

nende activiteit. Geniet samen met je gezin van 

een gezellige BBQ. Er zijn kinderactiviteiten en 

een springkasteel. Deze activiteit is enkel toe-

gankelijk voor leden. 

 

Volwassene : 4 euro 

Kinderen tot 12 jaar : 2 euro 

Baby’s : gratis 



ACTIVITEITENKALENDER  mei– juni  2018                                  

 Woensdag 2 mei, 11u tot 14u: Er op UiT 

soepcafé (verse soep, brood en beleg: 

1,50 euro) in ons lokaal.  

 Dinsdag 29 mei, 9u30 in ons lokaal: Ou-

dergroep (recht op onderwijs en opvoe-

ding).  

 Woensdag 2 mei, 13u15 in ons lokaal: We 

gaan in groep naar de bib van Erpe-Mere. 

 Zaterdag 2 juni, 19u aan ons lokaal: we 

gaan in groep naar circus ‘ strut & fret’, 

cc de werf, Aalst.  

 Vrijdag 4 mei, 13u, dialoog met Ouderkoe-

pel GO!. Thema : ouderbetrokkenheid. 

 Woensdag 6 juni, 11u tot 14u: Er op UiT 

soepcafé (verse soep, brood en beleg: 

1,50 euro) in ons lokaal.  

 LET OP : Zaterdag  5 mei , 10u tot 13u: 

Groenten –en fruitverkoop in ons lokaal. 

Kinderclub en bib zijn open! 

 Woensdag 6 juni, 13u30 aan ons lokaal: 

we gaan in groep naar de voorstelling 

van het nieuwe seizoen CC De Werf. 

 Dinsdag 15 mei, 20u in ons lokaal : verga-

dering ontmoetingsmomenten (Het Klok-

huis). 

  Zaterdag  9 juni , 10u tot 13u: Groenten 

–en fruitverkoop in ons lokaal. Zitdag 

Sociaal Huis. Kinderclub is open! 

 Woensdag 16 mei, 11u tot 14u: Er op UiT 

soepcafé (verse soep, brood en beleg: 

1,50 euro) in ons lokaal.  

 Dinsdag 12 juni, 9u30 in ons lokaal: ou-

dergroep (recht op onderwijs en opvoe-

ding).  

 Woensdag 16 mei, 13u in ons lokaal: Met 

de kinderclub gaan we op zoek naar mate-

riaal voor een bijenhotel. 

 Woensdag 20 juni, 11u tot 14u : Er op 

UiT soepcafé + kinderclub ‘bijenhotel 

maken’ 

 Zondag 20 mei, 8u30 aan de kerk van 

Mere: daguitstap met de bus naar Belle-

waerde. 

 Zaterdag 23 juni, 17u in ons lokaal: Ge-

zins BBQ (enkel voor leden) 

 Dinsdag 22 mei, 20u in ons lokaal: werk-

groep ontspanning (voorbereiding BBQ) 

  

 Woensdag 23 mei, 14u30 zaal Pax Erpe : 

kindertheater ‘knibbel Knabbel Knuis’ - 

Huis van het Kind.  

  

 Maandag 28 mei, 13u30, Sociaal Huis : 

overleg vertrouwenspersonen scholen Er-

pe-Mere 

  

kinderactiviteit soepbabbel Groenten/Fruit UiTstap 

 

Bijeenkomst 

 

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.  


