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       Een samenwerking van : 

 

De scholen van Erpe-Mere 



“Ik lig er soms nachten wakker van, van die schoolfacturen.” Dat zegt Indra uit Erpe-Mere, werkende al-

leenstaande moeder van drie kinderen. “Het zijn natuurlijk niet de enige facturen die ik op mijn bord 

krijg, maar het zijn wel de facturen die je absoluut niet wil laten liggen. Je kinderen gaan toch voor?” 

 

Haar drie kinderen zaten vorig jaar nog in de lagere school en vielen dus onder de maximumfactuur. 

“Ook dan waren die facturen harde noten om kraken. Goed dat de maximumfactuur bestaat, maar daar-

mee zijn je schoolkosten niet betaald. Er komen nog veel extra’s bovenop. Ik werk als alleenstaande 

moeder. Mijn kinderen moeten dus heel vaak naar de voor- en naschoolse opvang aan €0,75 per half 

uur. Dat klinkt niet veel, maar als je dat maal drie doet en een hele maand lang, dan loopt dat snel op. 

Nu hoor ik dat men ook ‘stoelgeld’ wil vragen voor de kinderen die hun boterhammen mee naar school 

brengen. Wat gaat men nog allemaal uitvinden? Nu, mijn kinderen eten geregeld warm op school, wat 

uiteraard nog duurder is. Door mijn job is het voor mij niet mogelijk om op een deftig uur nog warm eten 

op tafel te krijgen en ik wil mijn kinderen toch 1 warme maaltijd per dag bieden. Dat zijn dus kosten die 

allemaal nog boven op de maximumfactuur komen.” 

 

“Voor mijn drie kinderen samen kom ik al gauw aan een schoolfactuur van om en bij de €300 per 

maand. Dat is een serieuze hap uit mijn budget.” Elias zit inmiddels in het middelbaar. “Het is nog bang 

afwachten voor de eerste factuur, maar dat zal dus een veelvoud zijn van wat ik vorig jaar voor hem be-

taalde.” In het gezin is een (oude) laptop voorhanden, waarop de kinderen dan afwisselend hun huis-

werk kunnen maken. “Ik hoop dat hij het nog een tijd uithoudt, want een nieuw exemplaar kan ik niet 

zomaar aanschaffen.” En zonder computer kan je kind nauwelijks nog meevolgen. Smartschool, in het 

middelbaar, maar ook in het lager krijgen ze veel taken om op Bingel uit te voeren, nog zo’n online plat-

form. Zo’n internetabonnement, ook dat kost geld, maar die kosten blijven onzichtbaar voor de school. Ik 

moet de centen even goed leggen.” 

 

Haar drie kinderen gaan elk naar een verschillende school en daarin merkt Indra grote verschillen De 

ene school stuurt heel snel herinneringen als een factuur niet op tijd betaald kan worden. Je krijgt zeer 

weinig begrip. In de andere school gaan ze daar veel beter mee om. Alles wordt gratis of zo goedkoop 

mogelijk aangeboden. Of men organiseert acties om de prijs te drukken, zoals de truffelverkoop. Voor mij 

maakt dat een groot verschil uit.” Maar dan nog blijft het soms krabben om rond te komen. “De sport-

klassen bijvoorbeeld zijn best betaalbaar, maar ze moeten wel vier paar schoenen mee hebben: gewone 

schoenen, schoenen voor buiten, pantoffels, sportschoenen. Dat zijn moeilijke momenten.” 

 

Wel heeft Indra enorm veel aan de Uitpas. De regio rond Aalst, met onze verenigingen Mensen voor Men-

sen in Aalst en Welzijnsschakel Ommekeer in Erpe-Mere, is een pionier voor de uitrol van de Uitpas. 

Daarmee kunnen kwetsbare gezinnen zonder grote financiële drempels meedoen aan vrijetijdsactivitei-

ten. In Aalst en omliggende gemeenten, en dus ook in Erpe-Mere, kan die Uitpas ook gebruikt worden 

voor buitenschoolse activiteiten. “En dat is voor mij een enorme hulp. Ik moet al zo vaak nee zeggen te-

gen mijn kinderen. Dankzij de Uitpas moeten ze op school geen buitenbeentje zijn. Ze kunnen aan alles 

meedoen.” 

 

Toch maakt Indra zich zorgen. Elias zit nu in het middelbaar, Kobe en Ruben volgen binnen enkele jaren. 

“Als er tegen dan geen maximumfactuur is in het secundair onderwijs, zullen ze een richting moeten kie-

zen in functie van mijn portemonnee, er zit niets anders op. Dat zou doodjammer en eigenlijk totaal on-

aanvaardbaar zijn. Waarom zouden mijn kinderen hun talenten niet mogen ontplooien, net als anderen? 

Daar is iedereen toch bij gebaat?” 

“Schoolkosten bezorgen mij soms slapeloze nachten” 



 

 

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  september—oktober 2019                                  

 Woensdag 4 september , 12u tot 14u: Er 

op UiT soepcafé (verse soep, brood en be-

leg: 1,50 euro) in ons lokaal.  

 Woensdag 2 oktober, 13u15 : we gaan 

in groep naar de bib van Erpe-Mere 

 Woensdag 4 september, vertrek 13u30 

aan ons lokaal : Ezelsoor bib Erpe-Mere. 

Gratis boeken kaften.  

 Vrijdag 4 oktober, 9u Steenberg : stuur-

groep De Katrol 

 Donderdag 5 september, 14u op Steen-

berg : werkgroep UiTpas Erpe-Mere 

 Dinsdag 8 oktober, 10u30 Lede: scho-

lenoverleg scholen/OCMW Lede  

 Zaterdag 7 september, We spreken af om 

13u30 aan ons lokaal : Steenberg feest! 

Van 14u tot 18u.  

 Donderdag 10 oktober, 20u in ons lo-

kaal : werkgroep ontspanning 

(voorbereiding Sint-Maartenfeest) 

 Dinsdag 10 september, 9u30 in ons lo-

kaal : oudergroep (voorbereiding actie 17 

oktober) 

  Zaterdag  12 oktober, 10u tot 13u: 

Groenten –en fruitverkoop in ons lokaal. 

Zitdag Sociaal Huis, juridisch advies . 

Kinderclub is open! 

 Vrijdag 13 september, 10u Brussel: be-

leidsgroep onderwijs Netwerk tegen       

Armoede 

 Dinsdag 15 oktober, 9u30 in ons lokaal : 

oudergroep (voorbereiding actie 17 okto-

ber) 

 Zaterdag  14 september, 10u tot 13u: 

Groenten –en fruitverkoop in ons lokaal. 

Zitdag Sociaal Huis, juridisch advies .    

Kinderclub is open! 

 Woensdag 16 oktober , 12u tot 14u: Er 

op UiT soepcafé (verse soep, brood en 

beleg: 1,50 euro) in ons lokaal.  

 Woensdag 18 september , 12u tot 14u: Er 

op UiT soepcafé (verse soep, brood en be-

leg: 1,50 euro) in ons lokaal.  

 Donderdag 17 oktober, 19u30 Sint-

Annazaal, Bambrugge : actie 17 oktober 

 Maandag 23 september, 13u15, Steen-

berg : werkgroep vertrouwenspersonen 

scholen Erpe-Mere 

 Donderdag 31 oktober, 17u in ons lo-

kaal: samen er op UiT, Halloweentocht 

 Dinsdag 1 oktober, 20u in ons lokaal : 

voorbereiding externe vorming Bambrugge 

 Zaterdag 9 november, 13u30 in  ons   

lokaal : Sint-Maartenfeest   

 Woensdag 2 oktober, 12u tot 14u: Er op 

UiT soepcafé (verse soep, brood en beleg: 

1,50 euro) in ons lokaal.  

  

kinderactiviteit soepbabbel Groenten/Fruit UiTstap 

 

Bijeenkomst 

 



Ezelsoor—boekenkaftdag                                                                                   

Woensdag 4 september, Steenberg 

We vertrekken om 13u30 na de soepbabbel  

Koop geen kaftpapier want Ezelsoor komt er aan! Kom je boeken kaften met gratis en 

origineel kaftpapier. Of versier ze met een mooie tekening van onze illustrator.  

Wij zorgen voor scharen, plakband en etiketten.  

Gratis activiteit.  Ga je graag mee of heb je vervoer nodig? Laat ons iets weten tijdens onze activiteiten of 

sms naar 0479944271 

Steenberg feest!                                                                                                             

7 september, 14u tot 18u, Steenberg  

Welkom op het eerste Steenberg feest! Wat kan je verwachten? 

Een leuk gezinsfestival met een ballonplooier, circusworkshop, workshops, 

kleuterdorp, springkastelen, eet-en drankstanden, optredens van Raf Violi en 

Coolkids en nog zoveel meer.   

Gratis activiteit.  Ga je graag mee of heb je vervoer nodig? Laat ons iets weten tijdens onze activiteiten of 

sms naar 0479944271 

Samen naar de bib! 2 oktober, 13u15 aan ons lokaal (na de soepbabbel) 

Ga je graag mee in groep naar de bib van Erpe-Mere?  Wij zorgen voor 

vervoer. Je kan gratis lid worden en gratis   boeken, dvd’s, cd’s, games, 

speelgoed, spelletjes uitlenen. Mijn zoon of dochter moet een boekbespreking ma-

ken met een boek uit de bib van Erpe-Mere? Enkele van onze vrijwilligers gaan graag 

met je mee en zoeken samen met jou, je zoon of dochter een gepast boek uit.  

Materiaal terug naar de bib? Maak gebruik van onze bibbox! 

Gratis activiteit.  Ga je graag mee of heb je vervoer nodig? Laat ons iets weten tijdens onze activiteiten of 

sms naar 0479944271 

Halloweentocht …. Lekker griezelen! Donderdag 31 oktober, 17h in ons lokaal 

 

De kinderen maken een halloweenpompoenhoofd en 

we eten samen verse pompoensoep. Rond 18u30 gaan we in groep 

naar de Halloweentocht. Je mag je verkleden. Zorg zeker voor wan-

delschoenen en een zaklamp.    

 

 


