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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 op onze

ontmoetingsmomenten kwam de bib van Erpe-Mere als winnaar uit de bus.
Waarom krijgt de bib van Erpe-Mere deze prijs? Ondanks het ruime aanbod is de bib geen evidente plaats
om naar toe te komen voor een belangrijk groep van mensen in armoede. Sommige mensen hebben geen
leescultuur meegekregen, ze kennen het aanbod van de bib niet, ze kennen de medewerkers niet, mensen
zijn bang van eventuele boetes, ze hebben een saai beeld van de bib, mensen hebben geen eigen vervoer,…
De bib van Erpe-Mere is zich bewust van deze drempels en doet inspanningen om ze weg te werken. Om te
beginnen is het ruime gratis aanbod aan boeken, tijdschriften, cd’s, video’s, games en speelgoed. In de toekomst willen we graag nog een samenzitten rond het ‘telaatgeld’. Mensen blijven bang van eventuele boetes.
De bib werkt rond het toegankelijk maken van computer en internet. Er is een gratis aanbod van laptops en
internet en er zijn digi-uurtjes. Samen met de bib organiseerden we twee jaar op rij een computercursus
voor kwetsbare ouders. Om het aanbod toegankelijker te maken kunnen we in groep een rondleiding krijgen
in de bib en worden er samen met de Katrolwerking en Gezinsbond laagdrempelige spelmomenten georganiseerd zoals ’eerste lezertjes’ en ’taalsnoepjes’. Kinderen komen op een speelse manier in contact met
lezen en de ouders leren het aanbod van de bib kennen. We organiseerden samen al meerdere keren de
boekenverkoop van de bib.
Er is ook aandacht voor anderstalige nieuwkomers in onze gemeente. Er werd een Taalpunt opgericht. Voor
wie moeite heeft met taal of voor wie Nederlands leert heeft de bib leerboeken en leesboeken. Het volledige
team van medewerkers kwam naar onze ’Er op UiT’ tentoonstelling en stond stil rond drempels die mensen
in armoede ervaren. De bib is als sinds jaren een grote voorvechter van de UiTPAS in onze gemeente. De
UiTPAS zorgt er voor dat het vrijetijdsaanbod in de regio toegankelijker wordt voor kwetsbare gezinnen.
In naam van onze leden willen we de bib bedanken voor deze inspanningen en proficiat wensen met deze
award. De award zal uitgereikt worden tijdens de receptie van ons nieuwjaarsfeest op zaterdag 25 januari.

Huiswerk vloek of zegen?
Op vraag van de oudergroep hadden we drie bijeenkomsten rond het thema huiswerk. We
laten enkele ouders aan het woord.
Ik ben een alleenstaande moeder met drie kinderen. Ik heb alle dagen ‘Ik heb alle dagen al stress
stress door problemen, huiswerk geeft nog eens extra stress. Alles door problemen, huiswerk
komt bij mij terecht. Ik kan dat vaak niet bolwerken. Ik moet drie keer
geeft extra stress’
naar een infomoment of een oudercontact, dat is vaak niet haalbaar.
Twee van mijn kinderen hebben leerstoornissen en dat vraagt extra
energie en een andere manier van aanpak.

Ik ben een gescheiden papa. Het co-ouderschap loopt niet goed. Ik kan geen

‘Huiswerk zet druk op goede afspraken maken met mijn ex-vrouw rond mijn zoon en dat geeft extra
mijn gezin’
stress bij mijn zoon als hij zijn huiswerk moet maken. Bij mij doet hij het zo,

bij haar op een andere manier. Ik zet ‘druk’ op mijn zoon omdat ik wil dat hij
het beter doet dan ik en dat maakt mijn kind nog zenuwachtiger. Ik wil helpen maar hij laat geen hulp toe.
Mijn zoon krijgt op den duur afschuw van huiswerk en wordt schoolmoe.
Het huiswerk van mijn kind versta ik niet. Dat maakt mij droevig en ik voel
schaamte en steek dat weg. Ik lieg tegen mijn kind en tegen de school om ‘De stap zetten naar
toch maar niet door de mand te vallen. Ik probeer dat te camoufleren. Ik durf de school is een grote
die stap naar de school met vragen rond huiswerk niet zetten. Ik wacht het
stap’
rapport en het oudercontact af. Ik heb nog nooit een afspraak gevraagd met
de zorgjuf. Kunnen er afspraken gemaakt worden rond huiswerk op maat voor mijn kind? Ik weet dat niet.
Ik probeer zo goed mogelijk Nederlands te praten maar het lukt niet zo goed. Ik versta niet altijd wat er
wordt gevraagd. Ik wil mijn kind wel helpen, maar ik versta het huiswerk niet. Welk huiswerk moet mijn
kind maken en hoe? Wat moet ik doen als het huiswerk niet lukt? Eenvoudige uitleg zou mij helpen.

‘Smartschool… Ze zeggen In het secundair gaat alles via Smartschool. Ze zeggen dat je daar alles
dat je daar alles kan op kan op vinden, maar ik kan mijn weg niet vinden in dat programma. Ik
durf niet naar de school stappen om te gaan zeggen dat ik niet met dat
vinden, maar ik kan mijn programma kan werken. Computer en internet zijn duur. Vaak is er
weg niet vinden in dat
geen geld voor de inkt van de printer. Voor ieder kind zorgen voor een
laptop, laat staan een laptop die goed werkt, is voor mij onbetaalbaar
programma’
en toch wordt er verwacht dat je kinderen op ieder uur van de dag
‘online’ zijn.
Alle schoolteams geven aan dat ouders met hun vragen altijd gerecht kunnen
op school. De stap zetten naar de school kan door te investeren in een goede
band opbouwen met de ouders. Dat kan het best door regelmatig persoonlijk
contact op een positieve manier. We weten dat de werkdruk persoonlijk contact soms in de weg staat. Als er vertrouwen is dan durven mensen praten
over hun problemen met huiswerk en kan er samen met de ouders gezocht
worden naar huiswerk op maat. Huiswerk is een hulpmiddel om kinderen te
motiveren en leergierig maken. Dat mag ook al eens op een speelse manier.
Ouders zetten vaak te veel druk op hun kinderen omdat ze willen dat ze mee
zijn en niet uit de boot vallen. Het is belangrijk dat ouders weten wat hun rol
is bij het huiswerk, in hoeverre dat huiswerk ‘meetelt’ en wat ze moeten doen als het huiswerk niet lukt.
De meeste leerkrachten kennen weinig over de leefwereld van mensen in armoede. Armoede komt ook te
weinig aan bod tijdens de opleiding. We vinden het dan ook heel positief dat er in maart voor alle schoolteams van Erpe-Mere een studiedag rond gelijke onderwijskansen wordt georganiseerd. De scholen zijn
op zoek naar manieren om armoede te (h)erkennen en vertrouwen op te bouwen. Het kan heel zinvol zijn
een huistakenbeleid uit te werken met het schoolteam en daarbij ook aandacht te hebben voor de drempels die kwetsbare ouders ervaren.

Huur je een private woning en sta je op de lijst voor een sociale
woning? Doe dan mee aan ons woonspel!
Mijn huurprijs is te hoog! Ik sta al jaren op een wachtlijst voor een sociale woning!
Er zijn vochtproblemen in huis! In de winter krijg ik het niet warm!...
Is dit voor jou herkenbaar? Doe dan mee met ons woonspel. Iedereen heeft recht op
menswaardig wonen!
Bij een tas koffie en via een woonspel praten we over de problemen die we ondervinden rond wonen in een
private woning. Tegelijk geven we je informatie over je rechten en de premies die bestaan.
Wanneer?
Donderdag 6 februari, donderdag 13 februari en donderdag 20 februari
Onthaal vanaf 9u30, start : 10u, einde : 12u30.
We sluiten af met een boterham met beleg.
Waar?
Ons lokaal, Kloosterstraat 7, Erpe-Mere
Heb je interesse of vragen? Heb je vervoer nodig?
Laat dan zeker iets weten!
0479944271 of info@welzijnsschakelommekeer.org

Heb ik recht op een UiTPAS aan kansentarief?
Kan ik mijn UiTPAS aan kansentarief vernieuwen voor 2020?
Breng de nodige papieren mee naar
het Klokhuis van 11 januari!
De UiTPAS aan kansentarief is een pas waarmee mensen met een laag inkomen
aan verlaagde prijs kunnen deelnemen aan culturele, sociale of sportactiviteiten in onze gemeente. De UiTPAS kan ook gebruikt worden voor de uitstappen met de school. Het kansentarief is : 1,50 euro voor een halve-dagactiviteit, 3 euro voor een volledige dag, 1/4 van de prijs voor meerdaagse activiteiten).
Tijdens Het klokhuis van 11 januari kan je bij Ilse van het Sociaal Huis bekijken of je in aanmerking komt
voor een UiTPAS aan kansentarief. Heb je al kansentarief? Dan kan je het kansentarief vernieuwen voor
2020.
Wat breng je mee (fotokopies kunnen gratis ter plaatse genomen worden)?
•

De rijksregisternummers van alle gezinsleden (zie identiteitskaarten of sis-kaarten)

•

Bewijs van inkomen (bankafschriften)

•

Bewijs van onderhoudsgeld

•

Eventueel een attest van schuldbemiddeling

Afspraak is niet nodig!

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 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 2020
kinderactiviteit

soepbabbel

Groenten/Fruit

UiTstap

Bijeenkomst

Woensdag 8 januari, 19u30 aan ons lokaal: Samen er op UiT : Kamal, CC De
Werf Aalst

Woensdag 5 februari, 12u tot 14u: Er op
UiT soepcafé (verse soep, brood en beleg: 1,50 euro) in ons lokaal.

Vrijdag 10 januari, 9u30 Brussel : Beleidsgroep onderwijs Netwerk Tegen Armoede

Woensdag 5 februari, 13u15 aan ons
lokaal: Samen er op UiT naar de bib van
Erpe-Mere.

Zaterdag 11 januari , 10u tot 13u: Groenten –en fruitverkoop in ons lokaal. Zitdag
Sociaal Huis, juridisch advies . Kinderclub
is open!

Donderdag 6 februari, 10u in ons lokaal:
themagroep wonen

Dinsdag 14 januari, 13u30 Aalst : Regionale werkgroep UiTPAS Dender

Zaterdag 8 februari , 10u tot 13u:
Groenten –en fruitverkoop in ons lokaal.
Zitdag Sociaal Huis, juridisch advies .
Kinderclub is open!

Woensdag 15 januari, 12u tot 14u: Er op
UiT soepcafé (verse soep, brood en beleg:
1,50 euro) in ons lokaal.

Donderdag 13 februari, 10u in ons lokaal: themagroep wonen

Donderdag 16 januari, 10u, Steenberg :
werkgroep Taalsnoepjes

Zaterdag 15 februari, Er op UiT: in groep
naar de Riddershow van de Gezinsbond.
Afspraak: 14u30 aan ons lokaal

Donderdag 16 januari, 14u in ons lokaal:
werkgroep voorbereiding themawerking
wonen.

Woensdag 19 februari, 12u tot 14u: Er
op UiT soepcafé (verse soep, brood en
beleg: 1,50 euro) in ons lokaal.

Donderdag 16 januari, 20u in ons lokaal:
bedankings –en info moment acties
warmste week en sponsors.

Donderdag 20 februari, 10u in ons lokaal: themagroep wonen

Zaterdag 25 januari, 17u Sint-Annazaal
Bambrugge : Nieuwjaarsfeest Ommekeer

Vrijdag 21 februari, 9u30 Brussel : Beleidsgroep onderwijs Netwerk Tegen Armoede

Zaterdag 25 januari, 17u30 Sint-Annazaal
Bambrugge : Uitreiking Laagste Drempel
Award.

Zaterdag 22 februari, 18u45 in ons
lokaal: Pannenkoekenwandeling in samenwerking met KWB Mere

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/

Kamal Kharmach : Mag ik Even?
Woensdag 8 januari, CC De Werf Aalst, 20u
We spreken af om 19u30 aan ons lokaal
Voor de eerste keer kijkt Kamal op het jaar terug in zijn allereerste oudejaarsconference. Met zijn intussen bekende verlegen, maatschappijkritische, maar vooral hilarische stijl. Waarover het zal gaan, moet nog gebeuren, maar met een jaar vol klimaatbetogers, ontslagnemende ministers, corrupte voetbalploegen en visa-dealende politici belooft in ieder geval een spetterend
debuut.
Kansentarief : 1euro50 / Tussentarief : 3 euro / Basistarief : 12 euro
Ga je graag mee of heb je vervoer nodig? Laat ons iets weten tijdens onze activiteiten of sms naar
0479944271—Plaatsen zijn beperkt!!

Riddershow Gezinsbond Zaterdag 15 februari
15u Sint-Annazaal, Bambrugge
We spreken af om 14u30 aan ons lokaal

Ridder Jan en Ridder Marc zijn net tot ridder geslagen. Hun kasteel vol gangen en diepe ruimtes lijkt
wel een doolhof, en op zoek naar elkaar, tuimelen ze van de ene vreemde situatie in de andere. Ridder Jan
droomt reeds van draken verslaan en Ridder Marc van Fifi en jonkvrouwen. Ze popelen vooral om als ridders te strijden en voor ze het weten staan ze oog in oog met geslepen zwaard!

Kansentarief : 1 euro 50 / tussentarief : 3 euro / basistarief : 5 euro
Ga je graag mee of heb je vervoer nodig? Laat ons iets weten tijdens onze activiteiten of sms naar
0479944271—Plaatsen zijn beperkt!

Pannenkoekenwandeling in samenwerking met KWB Mere
Zaterdag 22 februari, 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 / basistarief : 5 euro
drankje, koffie en pannenkoek inbegrepen
Ga je graag mee of heb je vervoer nodig? Laat ons iets weten tijdens onze activiteiten of sms naar
0479944271

