v.U: Jos De Maere
Welzijnsschakel Ommekeer
Kloosterstraat 7
9420 Erpe-Mere
erkenningsnummer:P913626
2 maandelijkse nieuwsbrief
verschijnt niet in juli-augustus

België – Belgique
P.B. – P.P.
9420 Erpe-Mere
BC31598

Ommekeergazet januari-februari 2019

Onze beste wensen voor 2019!

Ieder jaar geven wij een ‘laagste drempel award’ aan de organisatie die het meeste inspanningen doet om
hun aanbod toegankelijk te maken voor mensen in armoede. Vanuit een bevraging bij onze oudergroep en
op onze ontmoetingsmomenten komt de opvoedingsondersteuning van het Huis van het Kind als winnaar
uit de bus.
Waarom krijgt de opvoedingsondersteuning deze prijs? Armoede zorgt voor chronische stress en dat weegt
op de ouders en de kinderen. De stap zetten naar hulp is voor iedereen moeilijk, zeker voor kwetsbare
ouders die vaak vanuit hun continue ervaring van uitsluiting wantrouwig staan tegenover de hulpverlening.
Het spreekuur opvoedingsondersteuning doet inspanningen om laagdrempelig te werken. Het spreekuur is
gratis en er wordt geen dossier opgemaakt, wat zorgt voor een veilig gevoel. Tineke, de opvoedingsondersteuner, zet zelf stappen naar de ouders door aanwezig te zijn op onze ontmoetingsmomenten en andere
laagdrempelige activiteiten. Er werden ook samen al verschillende toegankelijke infomomenten rond opvoeding georganiseerd. Zo kunnen mensen een ‘gezicht’ kleven op de ondersteuning en is er kans tot een
persoonlijk gesprek.
Via sms of een telefoongesprek wordt er nog eens herinnert kort voor de afspraak. Verschillende ouders uit
onze groep hebben al gebruik gemaakt van de opvoedingsondersteuning en geven aan dat er een goede
’klik’ is. Ouders voelen zich au serieus genomen, er wordt naar hun verhaal geluisterd, er is respect voor
hun situatie. Er wordt samen gezocht naar kleine stappen die een verschil kunnen maken en er wordt op
een goede manier doorverwezen. De opvoedingsondersteuner kan ook een brugfiguur zijn naar de school
toe, op vraag van de ouders.
Dit is de enige plek waar kwetsbare ouders met hun vragen rond de kinderen en opvoeding gerecht kunnen
in onze gemeente en ze heeft bewezen dat ze werkt! We doen met het uitreiken van deze prijs dan ook
meteen een warme oproep aan het gemeentebestuur van Erpe-Mere en Lede om het aanbod uit te breiden
via een halftijdse tewerkstelling van de opvoedingsondersteuner. In naam van onze leden willen we het Huis
van het Kind proficiat wensen met deze award. De award zal uitgereikt worden tijdens de receptie van ons
nieuwjaarsfeest op zaterdag 26 januari.

Niet met grote woorden… een voltreffer!
Dinsdagavond 11 december hebben meer dan 120 mensen deelgenomen aan de voorstelling 'Niet met
grote woorden' in Bambrugge. Onze oudergroep bracht zelfgemaakte gedichten rond onderwijs en armoede en stelde pistes voor om onderwijs toegankelijker te maken. Welzijnsschakel Kras stond in voor het
mooie sociaal artistiek theater. De acteurs stonden met hun eigen verhaal, heel naturel en met oprecht
enthousiasme op de planken. Ze brachten hun eigen dagdagelijkse ervaringen met armoede en uitsluiting,
maar er was ook plaats voor plezier, humor en kracht. Ze hielden ons een spiegel voor, hoe we naar
mensen in armoede kijken en hoe ze uitsluiting ervaren in hun omgeving. Ze deden een appel voor het
recht op een menswaardig leven voor iedereen! Het was bovenal een groep mensen die sterk aan elkaar
hangt en de zaal met hun warme menselijke boodschap hebben besmet in deze tijden van kilte!
Deze activiteit was mogelijk dankzij een samenwerking met de volgende partners :
Gezinsbond Erpe, Gezinsbond Aaigem, Gezinsbond Mere, Mag'et ewa Miejer zen, KWB Mere, Okra Mere,
Parochie Erpe-Mere, Welzijnsschakel Kras, Samen Tegen Armoede

Dure maanden
Ik schrik
Facturen voor school, water en elektriek
Dure maanden
Ik heb al drie afbetalingsplannen
Morgen bellen voor twee nieuwe gevallen
Dure maanden
Ik schrik
Cathy

Ze kan het niet
Ik zag het anders
De school had weinig begrip
Ze kan het niet
Nu heeft ze ballen aan haar lijf
Ze is er geraakt
Ze kan het niet
Ik zag het anders
Rita

Pesten
Waarom voel ik mij anders
Voel me uitgesloten
Dat doet pijn
Ik kijk naar de binnenkant
Anderen bepalen mijn zijn
Ik vecht om erbij te horen
Voel me vaak verloren
Anja

De warmste week : Een dikke merci aan alle ‘warme’ initiatieven!
Er werden maar liefst 14 acties opgezet ten voordele van Welzijnsschakel Ommekeer, Lede en Haaltert
in teken van de warmste week. Het doet ons enorm deugd te ervaren dat er zoveel betrokkenheid is bij
onze strijd tegen armoede in onze gemeenten. Enkel samen kunnen we armoede stoppen! Een dikke
merci aan alle organisatoren. We sommen de warme initiatieven graag op :
Het warmste lied—Kop Aaigem
Snoepverkoop - Jimmy de Milde
Quiz—Pedaleurs de charme
Kerstmarkt—Gezinsbond Erpe
Tentoonstelling tekenen en schilderen—Open kring Mere
Nero’s wafelbak—GBS Schatteneiland Burst
Broodjesverkoop—Leefschool Oosterzele
Verkoop zelfgemaakte kerstdecoratie—Sint-Jozefschool secundair Mere
Kerstboonversiering for Live—Vrije school Herdersem
24u in de kou ‘marathon’ (tvv Welzijnsschakel Haaltert)
Respect op de werkvloer (tvv Welzijnsschakel Haaltert)
De warmste week in herberg Koning (tvv Welzijnsschakel Lede)
Leave a light on—Morgenster, Wonderster en SMC Lede (tvv Welzijnsschakel Lede)
Kerstmarkt—SMC Lede (tvv Welzijnsschakel Lede)

Cursus ‘ Mijn administratie digitaal’
5 Lessen— telkens op donderdag van 9u tot 12u
start donderdag 28 maart
In het lokaal van Ommekeer—Kloosterstraat 7, Erpe-Mere
Je krijgt meer en meer documenten via e-mail, denk maar aan facturen, terugbetalingsoverzichten, formulieren. Wil je op een ontspannen manier iets leren? Dan is deze cursus iets voor jou!
Je leert :
•

Een online formulier aanvragen, invullen, downloaden

•

Online een afspraak maken

•

Je facturen digitaal bijhouden

•

Je e-ID en kaartlezer gebruiken

•

Je online registeren en aanmelden bij diensten

Al kunnen e-mailen en surfen zijn hierbij wel belangrijk. We zorgen voor vervoer naar ons lokaal. We sluiten
af met soep en een boterham. Interesse? Laat gerust iets weten tijdens onze activiteiten, bezorg ons een
mailtje of sms’je.

Wil je liever niet verder deze nieuwsbrief ontvangen, dan kan je je uitschrijven via
info@welzijnsschakelommekeer.org.
Onze privacyverklaring kan je hier terugvinden : www.samenarmoedestoppen.org/privacyverklaring/

zitdagen van het Sociaal Huis in ons lokaal
Een sociaal werker van het
Sociaal Huis, komt maandelijks
naar ons lokaal.
AFSPRAAK IS NIET NODIG!

Wanneer: 2de Zaterdag van de maand van 10u
tot 12u in ons lokaal tijdens de groenten –en fruitverkoop.

Gratis Juridisch advies in ons lokaal
Maak gebruik van de zitdag
gratis juridisch advies bij
Anique (vrijwilliger bij
Ommekeer en advocaat).
AFSPRAAK IS NIET NODIG!

Wanneer : 2de Zaterdag van de maand van 10u
tot 12u in ons lokaal tijdens de groenten –en fruitverkoop.

Gratis spreekuur opvoedingsondersteuning
Heb je vragen of zorgen rond de opvoeding van je
kinderen? Maak gebruik van het spreekuur bij
Tineke voor gratis advies. Een afspraak maken is
mogelijk via Ommekeer of bij het Huis Van Het
Kind :
053/60.34.90 of huisvanhetkind@erpe-mere.be

Katrolwerking
Wil je gebruik maken van de
gratis studie—en gezinsondersteuning aan huis ?
Inschrijven is mogelijk via
Ommekeer of bij Stefanie :
tel 0475/78.14.30
Stefanie.DeMeyer@erpe-mere.be

ACTIVITEITENKALENDER januari– februari 2019
kinderactiviteit

soepbabbel

Groenten/Fruit

UiTstap

Bijeenkomst

Vrijdag 11 januari, 10u Brussel : Beleidsgroep Onderwijs Netwerk

Woensdag 6 februari , 12u tot 14u: Er op
UiT soepcafé (verse soep, brood en beleg: 1,50 euro) in ons lokaal.

Zaterdag 12 januari , 10u tot 13u: Groenten –en fruitverkoop in ons lokaal. Zitdag
Sociaal Huis, juridisch advies . Kinderclub
is open!

Woensdag 6 februari, 13u15 in ons lokaal: we gaan in groep naar de bib van
Erpe-Mere.

Dinsdag 15 januari , 9u30 in ons lokaal:
Oudergroep (recht op onderwijs en opvoeding)

Zaterdag 9 februari, 10u tot 13u: Groenten –en fruitverkoop in ons lokaal. Zitdag
Sociaal Huis, juridisch advies . Kinderclub is open!

Woensdag 16 januari , 12u tot 14u: Er op
UiT soepcafé (verse soep, brood en beleg:
1,50 euro) in ons lokaal.

Dinsdag 12 februari , 9u30 in ons lokaal:
Oudergroep (recht op onderwijs en opvoeding)

Zondag 20 januari, Familievoorstelling
Ans & Wilma in CC De Werf. We vertrekken om 14u aan ons lokaal.

Woensdag 13 februari, Dansvoorstelling
Ish Dance Collective in CC De Werf. We
vertrekken om 19u aan ons lokaal.

Maandag 21 januari, 14u in ons lokaal:
dialoog sociaal beleidsplan, schepen Sociale zaken.

Zaterdag 16 februari, 9u30 in ons lokaal : inspiratiedag rond samenwerking
met partners.

Woensdag 23 januari, 13u30 in ons lokaal : brede oudergroep + knutselclub

Woensdag 20 februari , 12u tot 14u: Er
op UiT soepcafé (verse soep, brood en
beleg: 1,50 euro) in ons lokaal.

Woensdag 23 januari, 13u30 in ons lokaal : knutselclub tijdens brede oudergroep

Zaterdag 23 februari, 18u45 in ons lokaal : Pannenkoekenwandeling in samenwerking met KWB Mere

Zaterdag 26 januari, 16u30, Sint-Janshof,
Ottergem. Nieuwjaarsfeest Ommekeer.

Woensdag 27 februari , 13u30 in ons
lokaal : brede oudergroep + knutselclub

Woensdag 27 januari, 13u30 in ons lokaal : knutselclub tijdens brede oudergroep

Concerttantes Ans & Wilma—CC De Werf Aalst
Zondag 20 januari
We vertrekken om 14u aan ons lokaal (publiek vanaf 6 jaar)
Twee gekke dozen met een sappig Nederlands accent, een passie voor acteren en
een voorliefde voor gore moppen. Ze zingen kinderliedjes die een pak stouter zijn
dan het repertoire van Gert en Samson. Na tien minuten heeft iedereen de slappe
lach.
Kansentarief : 1 euro 50—tussentarief : 3 euro –Basistarief : 6 euro / drankje inbegrepen

Bezorg ons je inschrijving tijdens onze activiteiten of sms naar 0479944271

Nieuwjaarsfeest Ommekeer
Zaterdag 26 januari
16u30, Sint-Janshof—Keerstraat 218,Ottergem
Van harte welkom op ons nieuwjaarsfeest! We starten met een receptie om
16u30. We geven de organisatie die het meest toegankelijk is voor mensen een
armoede een ‘laagste drempel’ prijs. We zorgen voor een feestelijke driegangen
menu, speciale act en dans. Voor de kinderen is er een speelhoek voorzien.
Volwassenen (vanaf 13j) : 4 euro—kinderen : 2 euro
Bezorg ons je inschrijving tijdens onze activiteiten of sms naar 0479944271

Urban Sport : ISH Dance Collective—CC De Werf Aalst
Woensdag 13 februari
We vertrekken om 19u aan ons lokaal (publiek vanaf 8 jaar)
Een sensationele voorstelling geïnspireerd door de Franse film 'Yamakasi', waarin een
groep jonge waaghalzen de benauwde sfeer van de voorstad probeert te ontvluchten
door middel van urban sport én door zich in te zetten voor een hoger doel.

Kansentarief : 1 euro 50—tussentarief : 3 euro –Basistarief : 15 euro / drankje inbegrepen

Bezorg ons je inschrijving tijdens onze activiteiten of sms naar 0479944271

Pannenkoekenwandeling KWB Mere
Zaterdag 23 januari
Start : 18u45 aan ons lokaal

Samen 5 km wandelen. Onderweg zijn er drankjes. We sluiten af met een pannenkoek in het Patronaat.
Kansentarief : 1 euro 50—tussentarief : 3 euro / drankje, koffie en pannenkoek inbegrepen
Bezorg ons je inschrijving tijdens onze activiteiten of sms naar 0479944271

