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Naast inkomen blijft betaalbaar, kwaliteitsvol en toegankelijk wonen een grote zorg voor mensen in armoe-

de.  Het gebrek aan een degelijke woning heeft dan ook heel wat gevolgen op andere domeinen: wiens huis 

niet geïsoleerd is betaalt zich blauw aan energie, wie in een onvoldoende kwaliteitsvolle woning woont, 

wordt sneller ziek en wie te veel huur betaalt, houdt te weinig over om in een menswaardige levensstan-

daard te voorzien. De vorige regering heeft op het vlak van wonen het verschil niet kunnen maken voor men-

sen in armoede. Sterker nog, op bepaalde vlakken is er zelfs achteruitgang geboekt. Denk maar aan de ver-

hoging van de huurwaarborg van 2 naar 3 maanden. Daarom is wonen voor het Netwerk tegen Armoede top-

prioriteit. Hopelijk ook voor de volgende regering. 

   

Drie prioriteiten voor betaalbaar wonen 
  

Meer sociale woningen, op korte en lange termijn 

 Eind 2017 stonden er 135.500 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De gemiddelde wachttijd 

is ongeveer drie jaar, maar in sommige (grotere) steden loopt dit op tot wel tien jaar. Er is onvoldoende aan-

bod aan sociale woningen. In de volgende regeerperiode willen daarom wij minstens een verdubbeling van 

budget en bouwritme van sociale woningen. Dat betekent dus minstens 5000 extra sociale huurwoningen 

per jaar. Daarnaast moet er een nieuw en ambitieus groeipad voor sociale woningen uitgetekend worden 

met een concreet budget. Het huidige groeipad loopt immers af in 2025. 

 

Meer kwaliteit op de private én sociale huurmarkt 

 47% van de private woningen is van ontoereikende kwaliteit. Het aandeel woningen van ontoereikende kwa-

liteit is het grootst bij lage inkomensgroepen, alleenstaanden en eenoudergezinnen. De kwaliteit op de priva-

te huurmarkt moet omhoog. Prioritaire aandacht moet gaan naar de onderste segmenten van de huur-

markt.  Om zowel de kwaliteit (als de betaalbaarheid!) op de private huurmarkt te verhogen, moet er een sys-

teem van geconventioneerd huren worden uitgewerkt. Binnen dat systeem verhuren verhuurders een kwali-

teitsvolle woning tegen een betaalbare en geplafonneerde huurprijs in ruil voor financiële stimulansen 

(premies, aftrek, etc). Ook op de sociale huurmarkt is nog werk aan de winkel.  Ongeveer 20% sociale wonin-

gen kampen met een of meerdere structurele gebreken. Er moet een concreet renovatieactieplan uitgewerkt 

worden met concrete cijfers, doelstellingen en budget. 

VERKIEZINGEN 26 MEI :   

BETAALBAAR WONEN      

TOPPRIORITEIT! 



Betere toegang tot de private huurmarkt 
  

De toegang tot de private huurmarkt voor mensen in armoede wordt sterk belemmerd. Dit hangt nauw sa-

men met een betaalbaarheidsproblematiek. 30% van de private huurders houdt onvoldoende inkomen 

over om menswaardig te leven na het betalen van de huur. Voor private huurders uit het eerste inkomens-

quintiel gaat het om 89%. Het aanbod aan betaalbare woningen moet omhoog (zie ook hierboven). 

Naast betaalbaarheid vormt discriminatie nog steeds een belemmering om toegang te krijgen tot de priva-

te huurmarkt. Discriminatie op basis van verschillende gronden (inkomen, herkomst, geloof gender, beper-

king,…) moet harder aangepakt worden. Daarom pleiten we onder meer voor de invoering van Vlaamse 

(proactieve) praktijktesten. 

MEER INFO : www.netwerktegenarmoede.be  

‘Die keer dat ik samen met mijn gezin een uitstap heb gemaakt naar de 

zoo was echt een zalig moment.  Een moment zonder stress, de kin-

deren gelukkig zien… daar heb ik echt van genoten!’  

Als je in armoede leeft is een daguitstap of een vakantie geen luxe, maar een recht! Via Ommekeer kan je 

goedkoper een daguitstap of een vakantie boeken.   

Hoe werkt het?  

1. In ons lokaal zijn er boeken waar je een uitstap of vakantie kan kiezen. Je kan alles 

ook vinden op de website :  www.iedereenverdientvakantie.be.  

2. Bel naar onze vrijwilliger Therese en maak een reservatie : 0470/68.68.16.  

3. Therese zal je een reservatieformulier bezorgen dat je mee neemt de dag van je uit-

stap of vakantie.  Geef je formulier af aan de kassa, zo krijg je de korting.  

Waar kan ik naar toe?                                       

Er zijn meer dan 600 plaatsen waar je korting kan krijgen in Vlaanderen.  Enkele voorbeelden :  

SEA LIFE BLANKENBERGE 

In SEA LIFE Blankenberge maak je een boeiende ontdekkingsreis door de mysterieuze 

onderwaterwereld. Meer dan 50 aquaria tonen het wonderlijke onderwaterleven van 

rivieren, zeeën en oceanen. Van spectaculaire haaien in de haaientunnel, beruchte pi-

ranha’s en het nationaal kweekprogramma voor zeepaardjes tot een prachtige zee-

schildpad met een beperking – je vindt het allemaal in SEA LIFE!  

                                             PRETPARK BELLEWAERDE  

Dé uitstap waar het hele gezin plezier aan beleeft? Bellewaerde natuurlijk! Gillen 

van plezier op de leukste attracties, de exotische dieren bewonderen en helemaal 

tot rust komen in de prachtige natuur? in Bellewaerde doen jullie dat allemaal, in 

1 dag!  

TECHNOPOLIS  

In Technopolis steel jij de show. Je fietst in de lucht, staat in een enorme zeepbel, 

doet een dutje op een spijkerbed of maakt een zachte landing met onze vliegsimu-

lator.  Spectaculaire shows, coole demo’s en boeiende workshops met leuke we-

tenschappelijke experimenten. Steek dus je handen uit de mouwen in het Lab en 

het Atelier. En geef je ogen de kost tijdens te gekke shows. Doe je mee?  

Iedereen verdient vakantie!  



In samenwerking met Leerpunt hebben we een cursus georganiseerd  hoe je je admi-

nistratie kan doen via de computer en internet.  We laten een ouder aan het woord. 

 

Waarom heb je je ingeschreven voor de cursus? Vandaag de dag gaat alles meer en 

meer via de computer en ik voel dat ik daar niet genoeg in mee ben.  Mijn kinderen 

kunnen er goed mee over weg, voor mij is het vaak Latijn. Facturen betalen via home-

banking, je meterstand doorgeven via het internet, schoolboeken online aankopen, tickets kopen via in-

ternet,… Aan de ene kant maakt het mij wat bang, al die nieuwe dingen via internet, aan de andere kant 

voel ik dat ik niet uit de boot wil vallen.  Ik heb meer en meer het gevoel dat ik uitgesloten wordt van za-

ken, ik weet niet wat er allemaal te doen is of ik ben te laat om mij in te schrijven.  Iedere keer dat als ze 

afkomen met administratie via het internet kom ik zenuwachtig… T’ is weer niet voor mij. Het zal mij 

weer niet lukken...   

 

Hoe lang duurt de cursus? We komen 5 keer samen.  Om 9u drinken we 

eerst samen een tas koffie en kunnen we wat babbelen. Om 9u30 starten 

we met de cursus.  Om 12u eten we samen soep met een boterham. Ik voel 

nu al dat 5 keer niet genoeg zal zijn, maar aan de andere kant heb ik het 

gevoel dat 5 keer haalbaar is. Voor een te lange cursus zou ik denk gepast 

hebben. Misschien kunnen we later nog eens een reeks van 5 organiseren?  

 

Wat met de computers?  Wie een laptop, tablet of smartphone heeft, kan die meebrengen, zo kan je 

thuis verder oefenen.  Wie geen laptop heeft, mag er een van Leerpunt gebruiken. Thuis heb ik wel een 

tweedehands laptop, maar die werkt traag en loopt vaak vast.  Voorlopig doe ik alles via de smartphone 

omdat een nieuwe laptop voor mij te duur is.  De meeste van ons kunnen ons geen betaalbare laptop 

veroorloven. Kan de gemeente of het OCMW daar iets aan doen?   

 

Is een keer afwezig zijn een probleem? Het is de bedoeling dat je 5 

keer komt, zo kan je het meeste bijleren. Maar als je in armoede leeft 

dan kan er van alles tussen komen. Je bent ziek, je moet op gesprek 

naar de VDAB, je bent geen opvang voor je baby,…  Als je eens niet 

kan komen dan blijf je de volgende keer ook welkom. 

 

Wat is er het moeilijkste aan je administratie doen via internet? Je 

moet altijd inloggen via een email en een wachtwoord.  Van al die 

wachtwoorden wordt ik soms zenuwachtig. Iedere website is ook an-

ders. Je moet altijd je weg zoeken en dat is vermoeiend en doet mij soms ook wel eens de moed verlie-

zen.      

 

Heb je het gevoel dat je weer op de schoolbanken zit? Nee, en dat is plezant.  Alles loopt op een          

ontspannen manier.  Elise, de lesgever doet gewoon en is heel toegankelijk. Ik heb geen remming om 

iets te vragen. Je mag fouten maken. Er zijn ook nog twee vrijwilligers die helpen. We helpen ook elkaar. 

Iedereen werkt op zijn tempo en je mag werken met de zaken die je op het moment het meest nodig 

hebt.  Bij mij is dat bv. facturen betalen via homebanking. Nee, naar de cursus komen is leuk! Je leert bij, 

je bent onder het volk en je maakt vrienden. Ik zou me zo weer inschrijven... 

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/   

Cursus  Leerpunt ‘Mijn administratie digitaal’ 



 

 

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 fruit-

verkoop.    

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 fruit-

verkoop. 

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 gezinsonder-

steuning aan huis ?                           

Inschrijven is mogelijk via        

Ommekeer of bij Stefanie :  

tel 0475/78.14.30                    

Stefanie.DeMeyer@erpe-mere.be 



ACTIVITEITENKALENDER  mei—juni 2019                                  

 Donderdag 2 mei, 9u in ons lokaal: cursus 

‘mijn administratie digitaal’ Leerpunt 

 Woensdag 29 mei, 13u30 in ons lokaal: 

brede oudergroep + knutselactiviteit voor 

de kinderen.  

 Maandag 6 mei, 13u15 Steenberg : werk-

groep vertrouwenspersonen scholen 

 Woensdag 5 juni  , 12u tot 14u: Er op UiT 

soepcafé (verse soep, brood en beleg: 

1,50 euro) in ons lokaal.  

 Woensdag 8 mei , 12u tot 14u: Er op UiT 

soepcafé (verse soep, brood en beleg: 

1,50 euro) in ons lokaal.  

 Zaterdag  8 juni , 10u tot 13u: Groenten 

–en fruitverkoop in ons lokaal. Zitdag 

Sociaal Huis, juridisch advies . Kinder-

club is open! 

 Donderdag 9 mei, 9u in ons lokaal: cursus 

‘mijn administratie digitaal’ Leerpunt 

 Maandag 10 juni, 8u30 aan de kerk van 

Mere (vertrek bus) : gezinsuitstap naar 

domein Puyenbroeck  

 Zaterdag  11 mei , 10u tot 13u: Groenten 

–en fruitverkoop in ons lokaal. Zitdag Soci-

aal Huis, juridisch advies . Kinderclub is 

open! 

  Dinsdag 11 juni, 13u30 Aalst: regionale 

werkgroep UiTPas Dender 

 Zaterdag 11 mei : Samen er op UiT: Schla-

gernacht TV Oost, 18u30, Aalst 

 Woensdag 12 juni, 9u HvhK : Stuurgroep 

Huis van het Kind  

 Dinsdag 14 mei, 13u in ons lokaal: vor-

ming Familiehulp 

 Dinsdag 18 juni, 9u30 in ons lokaal: Ou-

dergroep (recht op onderwijs en opvoe-

ding) 

 Dinsdag 21 mei, 20u in ons lokaal : werk-

groep ontspanning (voorbereiding BBQ) 

 Woensdag 19 juni, 12u tot 14u: Er op 

UiT soepcafé (verse soep, brood en be-

leg: 1,50 euro) in ons lokaal.  

 Woensdag 22 mei, 12u tot 14u: Er op UiT 

soepcafé (verse soep, brood en beleg: 

1,50 euro) in ons lokaal.  

 Zaterdag 22 juni, 17u in ons lokaal: Ge-

zinsBBQ 

 Woensdag 22 mei, samen er op UiT: 14u, 

zaal patronaat Erpe : voorstelling ‘allemaal 

anders en toch vriendjes’, 13u30 aan ons 

 Zaterdag  10 augustus, 10u tot 13u: 

Groenten –en fruitverkoop in ons lokaal.  

Kinderclub is open! 

 Maandag 27 mei, 13u30 basisschool 

Burst : dialoog onderwijs  

 Vrijdag 30 augustus, 19u15 aan de kerk 

van Mere (bus) : samen er op UiT: naar 

donkmusical 

kinderactiviteit soepbabbel Groenten/Fruit UiTstap 

 

Bijeenkomst 

 



‘ ALLEMAAL ANDERS EN TOCH VRIENDJES’  (voor kinderen van 3—9 jaar)                                                             

Woensdag 22 mei, 14u, zaal patronaat Erpe—13u30 aan ons lokaal  

Een voorstelling met humor, spanning en heel veel interactie. Verhalen 

over feest, over verschillend zijn, over ruzie maken en weer vrienden wor-

den, over andere talen en gek spreken, over verwondering voor alles wat anders en 

toch gewoon is. Gratis drankje en geschenkje voor de kinderen.  Voor de ouders is er uitleg over het aanbod 

van het Huis van het Kind.  

Kansentarief : 1euro50—tussentarief : 3 euro . Bezorg ons je inschrijving tijdens onze 

activiteiten of sms naar 0479944271—gratis vervoer mogelijk.  

GEZINSUITSTAP DOMEIN PUYENBROECK                                                                                             

Maandag 10 juni, 8u30 aan de kerk van Mere   

We vertrekken stipt om 8u30 met de bus richting Puyen-

broeck. Er zijn grote speeltuinen, kinderboerderij, minigol-

ven, zwembad, een treintje, een hoog touwen parkoer,...  Neem een 

picknick en drank mee. We zijn ten laatste terug tegen 18u30.   

Volwassenen : 4 euro— Kinderen tot 12 jaar : 2 euro— Baby’s : gratis.  Bezorg ons je inschrijving tijdens   

onze activiteiten of sms naar 0479944271 

GEZINS BBQ                                                                                                                                       

Zaterdag 22 juni, Vanaf 17uur in ons lokaal 

We gaan de zomervakantie in met een ontspannende activiteit. 

Geniet samen met je gezin van een gezellige BBQ. Er zijn kinderactiviteiten en 

een springkasteel. Deze activiteit is enkel toegankelijk voor leden. 

 

Volwassene : 4 euro—Kinderen tot 12 jaar : 2 euro—Baby’s : gratis. Bezorg ons je inschrijving tijdens onze 

activiteiten of sms naar 0479944271—gratis vervoer mogelijk. 

MUSICAL DONKMEER ‘TITANIC’ 

Vrijdag 30 augustus, 19u15 aan de kerk van Mere (bus) 

Gebaseerd op echte mensen aan boord van het meest legenda-

rische schip ter wereld, is ‘Titanic, de musical’ een verbluffend 

en opwindend spektakel gericht op de hoop en dromen van haar passagiers.  

 

 

 

Kansentarief : 3 euro (ingang+vervoer) - tussentarief : 6 euro (ingang + vervoer). Bezorg ons je inschrijving 

tijdens onze activiteiten of sms naar 0479944271 

 

 


