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Geslaagde inspiratiedag
met 38 deelnemers!
Armoede kunnen we alleen samen stoppen! Op onze inspiratiedag van 16 februari hebben mensen uit de
hulpverlening, beleidsmensen, medestanders, vrijwilligers met en zonder armoede-ervaring samen uitgewisseld, elkaar geïnspireerd en vanuit hun ervaring gezocht naar oplossingen om armoede in onze gemeente
echt aan te pakken. Een kort overzicht :
De overheid moet op de eerste plaats energie steken in
structurele oplossingen. Oplossingen die armoede echt verminderen. Oplossingen die het inkomen verhogen voor een grote
groep kwetsbare mensen. We denken dan aan het verhogen van
de te lage inkomens bv. leefloon tot een menswaardig inkomen,
aan meer betaalbare sociale woningen en het automatisch toekennen van rechten.

Wonen kreeg veel aandacht. Er zijn te grote wachtlijsten. Er moeten meer sociale woningen komen via de verhuurmaatschappij en
het sociaal verhuurkantoor. Zolang er onvoldoende sociale woningen zijn, kan de gemeente een huursubsidie voorzien voor mensen die wonen in Erpe-Mere en op de wachtlijst staan. Er moeten ook meer controles
komen op de kwaliteit van de woningen.

Investeren in het welzijn van mensen in armoede kwam ruim aan bod. Er is nood aan een meer verbindende aanpak waarbij de verschillende hulpverleners samen met het gezin op weg gaan. Werken met
een gezinscoach of een betere samenwerking tussen Sociaal Huis, CAW en mutualiteiten (Geïntegreerd
Breed Onthaal) zijn mogelijke pistes. Er moeten inspanningen komen om de drempel naar het Sociaal Huis
verder te verlagen. De hulpverlening kan zelf stappen zetten naar mensen in armoede door systematische
huisbezoeken bij cliënten of door actief kwetsbare groepen te gaan
benaderen.

Een andere grote uitdaging in onze gemeente is mensen in armoede
meer bereiken. Er moeten meer ontmoetingsplekken komen
waar er op een losse manier gepraat kan worden en waar op een
respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan. Op die plekken
kan er gewerkt worden aan de eerste belangrijke stap: vertrouwen
opbouwen. Concreet denken we aan een sociale kruidenier, sociaal
restaurant, ontmoetingsruimte waar mensen samen dingen doen
(spelnamiddag, knutselen, EHBO,…). Het is belangrijk dat de hulpverlening naar die plaatsen gaat waar
mensen in armoede gemakkelijker over de vloer komen.

Mensen met armoede-ervaring spelen een belangrijke rol in de armoedebestrijding. Samenwerken met mensen in armoede,
werken vanuit hun krachten en talenten zijn essentieel om mensen
terug een menswaardig leven te geven.
We hopen dat deze pistes worden meegenomen in de opmaak van
het nieuwe sociaal beleidsplan van Erpe-Mere. Wie graag het volledige verslag leest kan het terugvinden op onze website :
www.samenarmoedestoppen.org. Aangezien het succes en het enthousiasme bij de deelnemers zullen we in de toekomst onze inspiratiedagen zeker herhalen!
Aan alle deelnemers een dikke merci voor hun betrokkenheid en waardevolle bijdrage!

Vrijwilligers aan het woord….
Freia
Voor ik vrijwilliger werd bij Ommekeer heb ik vrijwilligerswerk gedaan op verschillende plaatsen. In de periode dat ik actief was bij Welzijnsschakel Lede ben ik in
contact gekomen met de werking van Ommekeer en zo
heb ik mijn weg naar hier gevonden. Ik werk vooral graag samen met de
kinderen. In onze kinderclub kunnen de kinderen knutselen, gezelschapsspellen spelen of lezen. Die leuke enthousiaste momenten met
de kinderen geven mij veel voldoening. Ik heb het gevoel dat iedereen
hier gelijk behandeld wordt. Voor mij is die sfeer van gelijkwaardigheid
heel belangrijk om mijn vrijwilligerswerk te kunnen doen. Ik kom ook meer buiten, onder de mensen en
dat geeft veel voldoening. Ik kom hier in contact met veel verschillende mensen en dat vind ik heel leerrijk voor mezelf. Het is voor mij ook belangrijk dat mensen meer bewust worden van armoede in ErpeMere. Veel mensen denken nog steeds dat mensen in armoede het zelf zoeken en zelf verantwoordelijk
zijn voor wat hen overkomt. Het organiseren van inleefweken waar mensen uit de middenklasse proberen rond te komen met een te laag inkomen en de samenwerking met de scholen rond armoede is voor
mij heel belangrijk.

Frida
Enkele jaren geleden al hoorde ik over Ommekeer langs
Jos en Linda die ook actief zijn de parochie. Vanuit de
verontwaardiging dat armoede hier nog zo prominent
aanwezig was zijn mijn man en ik financieel beginnen
steunen. Bijna 60 jaar geleden had ik in de Gentse Studentenparochie meegewerkt aan 'Sociale Hulp' om
mensen in kritische situaties op te vangen. Ik heb daar zeer veel geleerd
over het sociaal en politiek beleid en over mezelf. Actief meewerken in
Ommekeer Mere is een goed jaar geleden begonnen met tolken voor vluchtelingen en meepraten over
onderwijs (ik heb 33 jaar les gegeven in hoger middelbaar). Daarnaast begeleid ik nog Syrische vluchtelingen die nu in Zottegem wonen. Het lot van vluchtelingen ligt mij nauw aan het hart: mijn vader is op de
vlucht naar Frankrijk in 1914 geboren, zijn moeder verdiende er de kost als naaister en zijn vader sneuvelde eind oktober 1918. Mijn grootmoeder is altijd mensen blijven helpen omdat zij ook hulp kreeg van
"wildvreemden" toen het nodig was. Vrijwilliger zijn bij Ommekeer dwingt me om buiten te komen en onder
de mensen te zijn. Het geeft me veel voldoening en belet me te piekeren over de "kwalen van de ouderdom".

Ouderbabbel & knutselactiviteit voor de kinderen
Woensdag 13 maart
In ons lokaal Kloosterstraat 7, Mere
onthaal 13u30—start 14u
Als ouder of grootouder wil je het beste voor je (klein)
kind! Kom naar onze ouderbabbel waar we samen praten over de kinderen, de school, leuke kinderactiviteiten,
… We luisteren naar elkaars ervaringen en we kunnen elkaar zeker ook tips geven.
Terwijl we praten met de ouders kunnen de kinderen knutselen.
Met karton, verf, stiften en lijm kunnen ze een paasmandje in
elkaar knutselen en ja er zullen ook paaseieren zijn!

Doe je graag mee? Stuur een sms’je naar 0479/944271 of schrijf
je in tijdens onze activiteiten.
Van harte welkom!

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, sms’je of schrijf je in tijdens onze activiteiten.

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 maart—april 2019
kinderactiviteit

soepbabbel

Groenten/Fruit

UiTstap

Bijeenkomst

Vrijdag 1 maart , 10u Brussel : Beleidsgroep Onderwijs Netwerk

Woensdag 3 april , 12u tot 14u: Er op
UiT soepcafé (verse soep, brood en beleg: 1,50 euro) in ons lokaal.

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

Donderdag 4 april, 9u in ons lokaal: cursus ‘mijn administratie digitaal’ Leerpunt

Woensdag 13 maart , 13u30 in ons lokaal: Brede oudergroep (ouders praten
over school, kinderen kunnen spelen)

Zaterdag 6 april , 10u tot 13u: Groenten
–en fruitverkoop in ons lokaal. Zitdag
Sociaal Huis, juridisch advies . Kinderclub is open!

Donderdag 14 maart, 9u30 in ons lokaal :
overleg Welzijnsschakels regio Aalst—
thema : aanvullende steun OCMW

Donderdag 11 april, 13u30 aan ons lokaal: Er op UiT ‘taalsnoepjes’ in de bib
van Erpe-Mere

Maandag 18 maart, 19u30 aan ons lokaal. Infoavond ‘faalangst’ - Parochiezaal
Burst.

Dinsdag 23 april, 20u in ons lokaal :
werkgroep ‘klokhuis’ groenten –en fruitverkoop

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

Woensdag 24 april, 13u30 parking
Groendal : buitenspeeldag

Woensdag 20 maart, 19u aan ons lokaal :
Er op UiT echt Antwerps theater ‘café René’ CC De Werf

Donderdag 25 april, 9u in ons lokaal:
cursus ‘mijn administratie digitaal’ Leerpunt

Vrijdag 22 maart, 20u Aalst : overleg met
gemeentebesturen rond UiTpas Dender.

Vrijdag 26 april , 10u Brussel : Beleidsgroep Onderwijs Netwerk

Dinsdag 26 maart, 13u in ons lokaal : dialoog met OCMW’s regio Aalst; Thema :
aanvullende steun

Zaterdag 27 april vanaf 9u in de bib van
Erpe-Mere : boekenverkoop (5 boeken =
10 uitpaspunten)

Dinsdag 26 maart, 19u30 in ons lokaal:
Algemene vergadering Welzijnsschakel
Ommekeer vzw

Dinsdag 30 april, vanaf 9u Oudergroep
in ons lokaal.

Donderdag 28 maart, 9u in ons lokaal:
cursus ‘mijn administratie digitaal’ Leerpunt

Echt antwerps theater ‘Café René’ CC De Werf, Aalst
woensdag 20 maart, 19u aan ons lokaal
René Van Camp is plots weduwnaar geworden en ziet het leven
somber in. Zijn Café René heeft hij gesloten, want zonder zijn vrouw heeft hij
geen zin meer om lachend achter zijn toog te staan. Rachel, zijn zus, is bereid om het café over te nemen, zo blijft het levenswerk van René bestaan. ..

Kansentarief : 1euro50—tussentarief : 3 euro - basistarief : 12 euro (gratis drankje inbegrepen—vervoer is
mogelijk). Bezorg ons je inschrijving tijdens onze activiteiten of sms naar 0479944271

Taalsnoepjes donderdag 11 april
14u bib Erpe-Mere, 13u30 aan ons lokaal
Leuke taalspelletjes voor gezinnen met kinderen vanaf 6j tot 12j. Terwijl de kinderen spelen krijgen de ouders een rondleiding (bib, jeugd –en sportactiviteiten, Huis van het Kind). We sluiten af met een drankje en een koekje.
GRATIS activiteit
Bezorg ons je inschrijving tijdens onze activiteiten of sms naar 0479944271. Vervoer is mogelijk.

Buitenspeeldag woensdag 24 april
parking Groendal (achter sporthal Sint-Bavo)
vanaf 13u30
We spreken af om 13u30 aan de ingang. GRATIS activiteit.
Bezorg ons je inschrijving tijdens onze activiteiten of sms naar 0479944271.
Vervoer is mogelijk.

Boekenverkoop bib Erpe-Mere zaterdag 27 april
9u tot 13u Steenberg Erpe-Mere. 10u aan ons lokaal

Ga mee naar de jaarlijkse boekenverkoop van de bib van Erpe-Mere. Je kan
5 boeken of dvd’s of cd’s omruilen voor 10 uitpaspunten. Je kan zoveel
punten omruilen als je wil. Ga je graag mee? We spreken af om 10u aan ons lokaal.

5 boeken, CD’s of DVD’s = 10 uitpaspunten

