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‘Het kind in ons’                                                                  
Mooie, ontroerende, plezante liedjes en verhalen door                                  

Tamara over liefde en solidariteit, hier en wereldwijd 

Dinsdag 3 december, Zaal Intermezzo, Kasteeldreef 55, Lede 

Donderdag 12 december, Sint-Annazaal, Bambruggedorp 44, Bambrugge 

               Deuren : 19u30, start 20u—Ingang : € 10 —kansentarief : € 1,50 

Drankje inbegrepen! 

Tamara Rosseel, dochter van "Vuile Mong", brengt covers                                                   
Aan de piano: Jef Lefève en op gitaar: Marnix Vernieuwe  

Kaarten zijn te verkrijgen bij de volgende organisaties : 

Online  : www.samenarmoedestoppen.org        

Parochie Erpe-Mere : demaere-coppens@hotmail.com  - tel (via welzijnszorg) : 09/ 269 23 40 

KWB Mere : william.deneef@gmail.com—  Okra Mere : liliane.slagmulder1@telenet.be  

In teken van de campagne ’Samen solidair tegen armoede’  



Op 17 oktober, de werelddag van verzet tegen armoede, hebben we samen met alle scholen actie gevoerd 

rond gelijke onderwijskansen. De leerlingen en de kinderen van ouders van Ommekeer hebben samen 

meer dan 70 meter schoolbord gekrijt met hun droomjobs. Alle kinderen hebben dezelfde dromen, maar 

hebben ze ook dezelfde onderwijskansen?  

 

Samen met de andere armoede organisaties van het Netwerk Tegen     

Armoede ijveren we de invoer van een maximumfactuur in het secundair. 

De uiteenzetting van Johan Van Vaerenbergh, schepen van  onderwijs en 

armoedebestrijding, en onze boeiende spreker Albert Janssens hebben 

meer dan 100 mensen geïnspireerd om in onze omgeving werk te maken 

van gelijke onderwijskansen en samen te ijveren voor structurele maatre-

gelen die kinderen in armoede meer kansen geven voor de toekomst! 

 

 

Een dikke merci aan de scholen, leerlingen, ouders en leden van Ommekeer. Wil jij ook een maximumfac-

tuur in het secundair? Teken dan online onze petitie : http://www.netwerktegenarmoede.be/petitie 

 

ouders aan het woord 
 

Indra, één van je drie kinderen is dit jaar gestart in het secundair onderwijs. Voel je een verschil wat      

kosten betreft tussen lager en secundair?  

 

Ja zeker,  er komen heel wat kosten bij : boeken, materiaal en de kosten 

voor de uitstappen liggen hoger.  Mijn zoon heeft ook een computer en 

internet nodig. Hij kan niet meer zonder.  Jean-Paul : In het lager is er 

een maximumfactuur van 90 euro en weten ouders hoeveel het school-

jaar zal kosten. Zo’n max. factuur bestaat niet in het secundair.  

 

De gemiddelde kosten in de eerste graad van het secundair lopen op tot 

1200 euro per jaar. September ligt al achter de rug. Voor veel van onze 

ouders is augustus en september financieel een heel zware maand. Heb 

je ook die ervaring?  

 

Jean-Paul : In onze oudergroep hebben we veel ouders die kinderen 

hebben in scholen in Aalst in de beroepsrichting bakkerij of auto. Daar 

lopen de kosten hoog op. Sommige ouders hebben in de maand sep-

tember alleen al kosten tot 580 euro : 200 euro voorschotfactuur, 205 

euro aan materiaal (o.a. aangepaste kledij en schoenen), 138 euro aan 

boeken, … Als je dan twee kinderen op school hebt, is dat onbetaal-

baar.  

 

Indra : Voor september heb ik 115 euro voor de boeken en ongeveer 100 euro voor materiaal betaald. Ik 

moet ook een nieuwe laptop komen, maar dat lukt mij momenteel niet. In de schoolbrochure las ik dat de 

uitstappen 250 euro zullen kosten.  Gelukkig heb ik een UiTPAS aan kansentarief en hoef ik maar een 

4de van kosten voor de uitstappen te betalen. Mijn zoon wou ook een nieuwe boekentas, want hij wil niet 

uit de toon vallen. Volgend jaar heb ik twee kinderen in het secundair en wat met de kosten van de 2de en 

3de graad. Die zullen denk ik stijgen.  

 

Indra, je bent een alleenstaande moeder. Je inkomen is beperkt.  Ook de huur, elektriciteit, verwarming, 

voeding moet worden betaald. Hoe doe je het om die kosten van de school te betalen? 

 

Het belangrijkste voor mij is dat mijn kinderen met alles kunnen meedoen op school, desnoods moet er 

een andere rekening of geplande uitgave wijken.  Ik heb gelukkig mijn moeder waar ik nog kan op terug-

vallen. Moest ik haar niet hebben... 

17 oktober ‘Dezelfde dromen, dezelfde onderwijskansen!’ 



Jean-Paul :  De meeste ouders doen al het mogelijke om toch die school-

factuur te kunnen betalen, ze willen dat hun kind alle kansen krijgt.  Ge-

spreide betaling is mogelijk, maar je moet wel je stoute schoenen aantrek-

ken om dat te gaan vragen. Heel wat ouders zijn bang voor de reacties en 

de gevolgen.  Vele ouders zeggen ons ook dat de studietoelage pas in ok-

tober wordt uitbetaald, terwijl ze in augustus en september de hoge kos-

ten hebben.  

 

Doet de school inspanningen om kosten laag te houden?  

 

Indra: De leerkrachten en directie zijn heel begrijpend. Maar ze moeten het eerst wel weten. Ik durf daar 

voor uit komen, maar dat is niet voor alle ouders zo.  Jean-Paul : De inspanningen zijn  bij iedere school wel 

anders. Sommige scholen zijn daar heel bewust mee bezig, andere niet. Sommige scholen werken bv. met 

een huursysteem voor materiaal. Zo kan men ook kosten drukken.  

 

Heb je ervaring met achterstallige facturen op school? 

 

Indra: Ja hoor, zeker. Dan probeer ik de maand nadien bij te benen of soms vraag ik het aan mijn moe-

der.   Bijna alle scholen werken nu met online boeken bedrijven, vaak uit Nederland, waar je de boeken on-

line moet bestellen.   Als die facturen niet betaald worden, werken die snel met incassobureaus.  

 

Heb je al eens meegemaakt dat je kinderen niet deelnemen aan activitei-

ten op school omdat ze onbetaalbaar waren? 

 

Jean Paul:  Gisteren vertelde een ouder mij dat  dat ze nog niet alle kleren 

heeft kunnen aankopen voor de opleiding auto.  De school weet van de 

situatie maar toch krijgt haar zoon strafpunten iedere keer als zijn kleren 

niet in orde zijn.  Heb je drie strafpunten dan volgt er strafstudie. Het is 

erg dat kinderen de rekening betalen omdat schoolmateriaal niet meteen 

kan aangekocht worden. Dan moet de school niet verschieten dat leer-

lingen schoolmoe worden.  

 

Indra, Heb je het gevoel dat je kinderen kunnen studeren wat ze willen? 

 

Neen, Elias bv. wil piloot worden. Hij mag dan nog zoveel talent hebben, dat geld heb ik niet liggen. Er is te 

weinig hulp of steun voor kinderen in moeilijke situaties om hun droomjob of talenten te ontwikkelen. Die 

kinderen wordt soms een job opgelegd waar ze ongelukkig van worden.  

 

We vragen met de armoedeorganisaties de invoer van een maximumfactuur in het secundair. Een vaste 

max. factuur voor de eerste graad, vanaf de tweede graad een max. factuur afhankelijk van de richting. Ben 

je daar voorstander van? 

 

Indra:  Ja, als je op voorhand weet wat het maximum bedrag 

gaat zijn, kan je op voorhand dat bedrag bij elkaar sparen of zo. 

Je hebt ook de zekerheid en de rust dat er geen kosten meer bij 

komen.   En dan is er ook geen verschil meer tussen scholen 

(scholen voor rijke en arme kinderen). Iedereen is lid van deze 

samenleving, iedereen is gelijk, hoe de situatie thuis ook is. On-

ze kinderen zijn de toekomst en kinderen in moeilijke situaties 

die trouwens ook heel veel talent hebben, hebben evenveel 

recht om ze te ontplooien.  

 

 

Jean-Paul : Secundaire scholen hoeven niet te wachten op de Vlaamse Overheid en kunnen zichzelf een 

maximumfactuur opleggen.  Sommige scholen doen dit al. Misschien is dat een goed een signaal naar het 

beleid. In het nieuw regeerakkoord is er geen letter te vinden over een max. factuur in het secundair, maar 

we geven niet op!     



 

 

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 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  november—december 2019                                  

 Woensdag 6 november , 12u tot 14u: Er 

op UiT soepcafé (verse soep, brood en be-

leg: 1,50 euro) in ons lokaal.  

 Vrijdag 29 november, 10u Brussel: Be-

leidsgroep onderwijs Netwerk tegen Ar-

moede.  

 Woensdag 6 november, 13u30 in ons lo-

kaal : workshop ‘huisdierentaal’, Geert de 

Bolster 

 Maandag 2 december, 14u Steenberg : 

woonoverleg Erpe-Mere 

 Zaterdag 9 november, 13u30 in  ons lo-

kaal : Sint-Maartenfeest + kindertheater + 

infosessie Katrol  

 Dinsdag 3 december, 19u30 Zaal inter-

mezzo Lede : ‘Het kind in ons’ 

 Zondag 10 november vanaf 10u in Sint-

Jozefschool secundair : 11.11.11. Lunch 

(kaarten aan sociaal tarief) 

 Woensdag 4 december, 13u30 in ons 

lokaal: brede oudergroep (thema: huis-

werk) + kinderactiviteit 

 Zaterdag  16 november, 10u tot 13u: 

Groenten –en fruitverkoop in ons lokaal. 

Zitdag Sociaal Huis, juridisch advies .    

Kinderclub is open! 

  Dinsdag 10 december, 13u15 Steen-

berg : werkgroep vertrouwenspersonen 

scholen Erpe-Mere 

 Woensdag 20 november , 12u tot 14u: Er 

op UiT soepcafé (verse soep, brood en be-

leg: 1,50 euro) in ons lokaal.  

 Woensdag 11 december, 13u30 in ons 

lokaal: brede oudergroep (thema: huis-

werk) + kinderactiviteit 

 Donderdag 21 november, 10u Steenberg : 

werkgroep UiTPAS 

 Woensdag 11 december, 20u CC De 

Werf Aalst: List, Shaffy en piaf 

 Zaterdag 23 november, 18u kerk van Me-

re : In groep naar de Night of the Proms 

(plaatsen zijn beperkt) 

 Dinsdag 12 december, 19u30 Sint– An-

nazaal Bambrugge : ‘Het kind in ons’ 

 Dinsdag 26 november, 14u Aalst : vor-

ming Demos : samenwerking vrijetijdspar-

ticipatie. 

 Zaterdag  14 december, 10u tot 13u: 

Groenten –en fruitverkoop in ons lokaal. 

Zitdag Sociaal Huis, juridisch advies .    

Kinderclub is open! 

 Woensdag 27 november, 13u30 in ons 

lokaal: Brede oudergroep (thema: onder-

wijs) + kinderactiviteit 

 Woensdag 18 december , 12u tot 14u: 

Er op UiT soepcafé (verse soep, brood en 

beleg: 1,50 euro) in ons lokaal.  

 Donderdag 28 november, 20u Zaal Patro-

naat : Samen naar het toneel ASEM 

 NOTEER AL IN JE AGENDA : Nieuwjaars-

feest leden Ommekeer op zaterdag 25 

januari 2020!! 

kinderactiviteit soepbabbel Groenten/Fruit UiTstap 

 

Bijeenkomst 

 



Sint-Maartenfeest, 9 november, 13u30 in ons lokaal.                                   

Kinderen vanaf geboortejaar 2007 krijgen een cadeautje                               

Deze activiteit is enkel toegankelijk voor leden.  

Kinderen vanaf geboortejaar 2007 : 4 euro ( max. 10 euro per gezin). Andere 

gezinsleden : 1euro50 per persoon.  Er is een mooi kindertheater terwijl de ouders info 

krijgen rond de Katrolwreking. Alle deelnemers krijgen koffie, chocomelk en koffiekoeken.  

Inschrijven kan nog via sms 0479944271 tot 31 oktober! 

 

Night of the Proms, zaterdag 23 november                                                                               

We vertrekken om 18u met de bus aan de kerk van Mere richting Antwerpen 

Met optreding van o.a. Bart Peeters, Ronan Keating, 10 cc, John Miles,… 

 

Kansentarief : 3 euro / Tussentarief : 6 euro.  Laat ons iets weten tijdens onze activiteiten of sms naar 

0479944271. Opgelet : Plaatsen zijn beperkt!! 

Toneel ASEM comedy : ‘De familie van mijn vrouw’                       

Donderdag 28 november, 20u, Patronaat Mere  

Jack Fens is gelukkig getrouwd met Stella. Wanneer echter Arabella, zijn 

schoonmoeder en diens volgzame echtgenoot op bezoek komen, gaat iedereen op de top-

pen van zijn tenen lopen.   

 

Kansentarief : 1 euro 50 / Tussentarief : 3 euro.  Ga je graag mee of heb je vervoer nodig? Laat ons iets we-

ten tijdens onze activiteiten of sms naar 0479944271. Plaatsen zijn beperkt! 

Muziek CC De Werf Aalst : List, Shaffy & Piaf  
Woensdag 11 december,  19u30 aan ons lokaal  

 

Renée van Wegberg brengt, omringd door een viertal topmuzikanten, 

het beste uit de repertoires van Liesbeth List, Ramses Shaffy en 

Edith Piaf. Uiteraard mogen de prachtige nummers die zijn geschreven door Jac-

ques Brel, Frank Boeijen, Charles Aznavour en Mikis Theodorakis niet ontbreken.   

 

Kansentarief : 1euro50/tussentarief : 3 euro. Inschrijven kan op onze activiteiten of via sms 

Vervoer nodig?  Sms naar 0479/944271. Plaatsen zijn beperkt! 

 

 


