
“September blijft een moeilijke maand. Ik 

heb twee kinderen die een beroepsopleiding 

volgen in Technigo Aalst. Drie 

voorschotfacturen, drie keer boeken en 

drie keer materiaal en kleren aankopen. 

Ik kom uit op meer dan 400 euro per 

kind. Ik heb minder geld over omdat in de 

winkel alles duurder is door de Corona. 

Ik moet andere facturen laten liggen. 

Gelukkig kan ik dat in schijven betalen, 

maar je moet het wel zelf durven vragen.” 

‘Mijn kinderen zijn heel de 
vakantie thuis geweest’
Voor de meeste van onze kinderen was er deze va-
kantie ook geen speelpleinwerking, kamp, uitstap 
of reis. Onze kinderen, en ook wij ouders, zijn dan 
ook superblij dat de scholen terug open gingen in 
september

‘Ik had vaak het gevoel dat ik 
er alleen voor stond’
Tijdens de Lockdown was de aanpak tussen de 
scholen verschillend. Er zijn scholen die extra 
inspanningen gedaan om in contact te blijven met 
de leerlingen en ouders. Maar er zijn ook ouders 
die weinig tot geen contact hadden met de school. 
Persoonlijk contact en vertrouwen opbouwen zijn 
voor gezinnen in armoede zo belangrijk. 

Is Welzijnsschakel Ommekeer jullie nog niet bekend?  
Lees dan zeker verder.
Wie zijn we?
We zijn een vereniging van mensen met en zonder 
armoede die samen in wederzijds respect op weg 
gaan en armoede structureel willen stoppen in de 
regio van Erpe-Mere. We werken daarvoor samen 
met de gemeente, het sociaal huis, de scholen en 
alle inwoners van de gemeente.
We werken hoofdzakelijk met een groep van ge-
dreven vrijwilligers.
Armoede kunnen we niet alleen aanpakken.  We 
zijn lid van twee koepels : Het Netwerk tegen Ar-
moede en Welzijnsschakels.  

Wat doen we ? 
Heb je soms ook het gevoel dat je er alleen voor 
staat? Dat je, doordat je weinig geld hebt, moet 
opboksen tegen de anderen die het beter hebben? 
Dat je moet kiezen tussen verwarming en eten, 
tussen naar de dokter gaan of schulden afbetalen, 
of je zelf of je kinderen eens een pleziertje gun-
nen... Durf dan de stap te zetten naar Ommekeer. 
Vervoer nodig? We zorgen voor gratis vervoer. Je 
bent niet alleen en we staan aan jouw kant!

‘Het Klokhuis’ - Groenten- en fruitver-
koop: We kopen samen betaalbare verse 
groenten en fruit en er is tijd voor een bab-
bel. Iedere tweede zaterdag van de maand. 

‘Soepbabbel’: Een babbel bij een verse 
tas soep. De kinderen kunnen spelen en 
knutselen. Iedere eerste en derde woens-
dag van de maand. 

‘Ontspannende groepsactiviteiten’: sa-
men in een kleine groep naar een concert 
of voorstelling aan een betaalbare prijs. 

‘Oudergroep’: In groep armoede-ervarin-
gen delen rond onderwijs, wonen en hulp-
verlening.  We zoeken samen oplossingen. 
Elke maand een bijeenkomst overdag. 

‘Samen armoede stoppen’: Met onze voor-
stellen tot oplossing gaan we samen naar 
de scholen, OCMW of gemeentebestuur, 
... om zo samen armoede te stoppen.

Door de corona crisis zijn onze activiteiten anders 
georganiseerd? Meer info vinden jullie op: www.
samenarmoedestoppen.org

Wat kan jij doen?
Veel, want elkaar helpen om te ontsnappen uit 
de armoedespiraal is een zaak van iedereen!

1. Herken je jezelf in onze verhalen? Durf dan de 
stap te zetten naar Ommekeer. Stuur ons een 
sms’je (0479 94 42 71). We nemen zelf contact 
met je op. Vraag steun aan vrienden, familie of 
een hulpverlener om samen de stap te zetten.

2. Kijk met een open blik naar mensen in ar-
moede, wees je bewust van vooroordelen. 
Behandel ons niet als slachtoffer maar met 
alle respect en luister naar ons verhaal. 

3. Durf te praten over armoede binnen je gezin, 
op het werk of in je vereniging! Durf vragen te 

stellen: Waarom komen er in onze vereniging 
geen mensen in armoede over de vloer? Zijn 
we toegankelijk genoeg? Wat kunnen we doen 
om mensen in armoede te betrekken? 

4. Is armoede voor jou een onrecht en wil je 
samen met ons armoede stoppen? Heb je 
voorstellen die armoede bij de wortel kunnen 
aanpakken in Erpe-Mere? Laat het ons weten. 
Like ons op facebook en volg onze activiteiten.

5. Word medestander en steun ons met 5 euro 
per maand via een bestendige opdracht. Je 
gift is fiscaal aftrekbaar. Het formulier voor 
een bestendige opdracht kan je hier vinden:  
https://samenarmoedestoppen.org/steun-ons/

6. Zin in vrijwilligerswerk? Wil je samen op weg 
gaan met mensen in armoede? We zoeken sa-
men naar een invulling die bij jouw past. Neem 
gerust contact op voor meer info.

Welzijnsschakel Ommekeer vzw
Kloosterstraat 7, 9420 Erpe-Mere

0479 94 42 71

info@welzijnsschakelommekeer.org
www.samenarmoedestoppen.org
https://www.facebook.com/samenarmoedestoppen

Rekeningnummer: BE54-3630350130-97

Waarom deze krant?
We worden allemaal getroffen door corona, maar mensen in armoede maken extra moeilijke tijden mee. Ook 
mensen die hun job verliezen door deze crisis, lopen een groot risico om in de armoede terecht te komen. Corona legt 
de ongelijkheid in onze samenleving bloot. Armoede en corona zijn harde noten om te kraken! Laat ons deze 
mensen niet vergeten! Wat doet corona met mensen in armoede en hoe kunnen we samen die harde noten kraken? 

Tijdens de corona crisis bleven we in contact met 120 kwetsbare gezinnen uit Erpe-Mere. We deden dit via 
meer dan 240 telefoongesprekken, 500 voordeur bezoeken, met een bevraging rond onderwijs bij 40 gezinnen 
en met corona-proof groepsbijeenkomsten. Tijdens de lockdown bleven we gezinnen ondersteunen met 
maaltijdcheques en laptops. Momenteel zorgen we voor een corona-proof werking.  

We laten met dit krantje mensen in armoede graag aan het woord. Onze voorstellen van aanpak leggen we op 
15 oktober voor aan het lokale beleid.
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Een krant van 

ARMOEDE EN CORONA… Harde noten kraken, 
dat doen we samen!

2
€

3
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?Wist je dat?

14% van de eenoudergezinnen in België 
heeft geen computer in huis. 

Bron: Knack 16/09

?Wist je dat?

13% van de leerlingen uit Erpe Mere in 
het secundair onderwijs hebben een moe-
der zonder diploma secundair onderwijs. 

Bron: provincie in cijfers

“Tijdens de Lockdown en het einde van 

het schooljaar heeft de school uit zichzelf 

contact met mij opgenomen. De juf is zelf 

bij ons aan huis de taken komen binnen 

steken. Dat persoonlijk contact apprecieer 

ik enorm, de school heeft echt meer 

inspanningen gedaan dan voordien. De juf 

zat er echt mee in. De leerkrachten hebben 

echt het beste van zichzelf gegeven!”

“Ik had geen persoonlijke gesprekken met 

de school. Alles liep via smartschool. Het 

werkte niet altijd goed of soms zelf niet. 

Ik heb ook echt moeite om mijn weg te 

vinden in die smartschool. Ik had vaak 

het gevoel dat ik er alleen voor stond.”

‘Hoe gaan ze die achterstand op school inhalen?’
‘Thuisonderwijs was heel 
moeilijk. Ik ben bang dat de 
achterstand blijft’
Ondanks de inspanningen van scholen en leer-
krachten is het thuisonderwijs voor veel van de ge-
zinnen in kansarmoede moeilijk verlopen. Moeite 
met het helpen bij de taken en het geven van de 
structuur die nodig is, zeker bij het verwerken van 
nieuwe leerstof, kwam duidelijk naar voren.

De scholen van Erpe-Mere hebben laptops uitge-
leend aan de leerlingen tijdens de lockdown, maar 
86% van de leerlingen secundair lopen school bui-
ten Erpe-Mere. De meeste gezinnen hebben maar 
één laptop om te delen met het hele gezin en een 
grote groep van ouders kunnen er niet goed mee 
werken. Bij sommige kinderen was de corona de 
laatste druppel om af te haken op school. 

Meer info kan je hier vinden: 

https://samenarmoedestoppen.org/onderwijs

‘Continue stress geeft 
spanningen binnen het gezin’
Leven in armoede geeft continue stress. Niet naar 
school kunnen, steeds maar moeten motiveren, 
zelf weinig kunnen helpen … geeft aanleiding tot 
extra stress en spanningen binnen het gezin.

‘De school blijft te duur, zeker 
in september’
We blijven herhalen dat de school te duur is, zeker 
als je meerdere kinderen hebt in een beroepsop-
leiding.

“Ik heb het gevoel dat mijn kinderen een 
achterstand hebben opgelopen omdat er weinig 
praktijklessen waren. Mijn ene dochter volgt 
haartooi en kon geen proefklanten vinden.”
“De motivatie ging weg en mijn dochter 
had uiteindelijk geen goesting meer om 
haar taken te maken. Op het einde van 
het jaar kregen we de boodschap dat ze 
moet blijven zitten. Ik heb daar veel 

moeite mee. Ik heb het gevoel dat ze mijn 
kind opgegeven hebben.”

“We hebben ons proberen bezig te houden 

in de vakantie. Ik heb met de kinderen 

gespeeld met het materiaal dat ik gekregen 

heb van het Huis van het Kind en we zijn 

ook veel gaan wandelen. Mijn kinderen 

zijn niet naar de speelpleinwerking of 

een kamp geweest. We hebben ook geen 

uitstappen gedaan. Dat is allemaal te 

duur voor mij en ik was ook bang voor 

besmettingen. We hebben ons vaak 

opgesloten gevoeld.”

“Als alleenstaande moeder met twee 
kinderen was het moeilijk. Al die taken 

heeft ons extra stress gegeven. Hoe langer 
het duurde, hoe moeilijker het werd. 
Mijn zoon speelde heel de tijd op zijn 

PlayStation, ging laat slapen en stond laat 
op. Altijd moeten motiveren, altijd zelf 

taken moeten verbeteren, er altijd moeten 
achter zitten geeft op den duur nog meer 

spanning.” 
“Het ging al heel moeilijk met mijn zoon 

op school. Er was weinig en moeilijk 
contact met de school. Door de corona 
heeft hij helemaal afgehaakt. Hij gaat 

nu proberen zijn secundair te behalen via 
volwassenenonderwijs.”

Hoe kunnen we samen  
die harde noten kraken? 

Wat gaat goed?
• De meeste scholen hebben extra inspan-

ningen gedaan om tijdens de corona in 
contact te blijven met kwetsbare ouders. 
Investeren in meer persoonlijk contact blijft 
belangrijk, ook als er geen corona meer is, 
zeker in de secundaire scholen. 

• De vertrouwenspersonen van de scho-
len staan regelmatig met het hele team 
stil rond betaalbaar onderwijs en gelijke 
onderwijskansen.

• De Katrolwerking zorgt voor huistaak 
-en opvoedingsondersteuning aan huis 
bij kwetsbare ouders en wordt uitgebreid 
naar leerlingen secundair.

Wat kan beter?
• Het thuisonderwijs is voor veel kwetsbare 

gezinnen verre van evident. We vragen dat 
iedere school zorgklassen of zorg op maat 
aanbiedt als thuisonderwijs moeilijk loopt. 

• We vragen structurele inspanningen 
aan de gemeente en de scholen zodat 
iedereen, ook de leerlingen secundair 
die school lopen buiten Erpe-Mere, een 
laptop heeft en dat ook ouders kunnen 
werken met de computer en internet. 

• Secundair onderwijs blijft niet betaal-
baar voor gezinnen in armoede. We 
vragen (al jaren) de invoering van een 
maximumfactuur. Aan de scholen vragen 
we te werken met een gespreide factuur 
voor alle leerlingen. 

• Een vertrouwensband opbouwen met 
kwetsbare gezinnen is de basis van alles. 
We vragen dat de gemeente werkt maakt 
van de invoering van brugfiguren op school. 

• De UiTPAS aan kansentarief maakt de 
uitstappen via de school toegankelijk 
maar tijdens de vakanties veel minder. 
Wij vragen de speelpleinwerking, vaak de 
enige ontspanning die er is, betaalbaar-
der en toegankelijker te maken. 



‘Ik moet met veel minder rondkomen’

?Wist je dat?

12% van onze inwoners heeft 
verhoogde tegemoetkoming en leeft in 
bestaansonzekerheid. 

Bron: provincie in cijfers

?Wist je dat?

Het aantal werklozen is tijdens de 
corona crisis met 9,2% gestegen in 
Erpe-Mere. 

Bron: VDAB april 2020

?Wist je dat?

Basisproducten in de winkels worden 
duurder: groenten +5%, fruit +10% 
duurder, vlees +3,3%. 

Bron: statbel 09/20

“Winkelen is altijd al puzzelen, ik moet 

nu nog meer op de prijzen letten. Ik voel 

door de corona dat ik met mijn 50 euro 

minder kan aankopen. Groenten, fruit,… 

het is allemaal duurder geworden.  

Hoe lang gaat dat nog duren? Hoe lang 

hou ik dat nog vol?”

“We hebben ons de laatste maanden nog 

meer opgesloten gevoeld. Vooral tijdens 

de vakantie was het voor de kinderen 

heel moeilijk. Ze hebben maanden binnen 

gezeten en uitstappen kunnen we niet 

betalen. Ik probeer er voor te zorgen dat 

er zo weinig mogelijk verwachtingen zijn 

bij de kinderen, we moeten ze zo vaak al 

ontgoochelen.” 

‘Mijn droomhuis is droog en warm’

“Mijn vorig huis was slecht geïsoleerd. 

We hadden een dubbel raam in de living, 

de rest van de ramen waren enkel glas. 

Ik kreeg mijn woning, zeker als het 

vroor, niet warm genoeg. Er waren ook 

vochtproblemen in een slaapkamer. Ik 

denk dat er een waterlek was via het dak. 

Ik verwarmde enkel onze living met een 

houtstoof. Een van mijn grote werken 

was zorgen voor voldoende droog hout. 

Gelukkig heb ik een remorque en kon ik 

hier en daar houtafval ophalen.” 

“Ik ben alleenstaande. Ik heb één kindje en 

mijn tweede is op komst. Ik sta op het punt 

te verhuizen, maar alles is misgelopen. Het 

contract is al getekend en de borg heb ik 

al betaald. De gemeente heeft ondertussen 

het huis ongeschikt verklaart. De huisbaas 

zegt dat hij het huis gaat slopen. Ik heb 

ondertussen wel al de opzeg gegeven van 

mijn oude huurwoning. Binnen drie weken 

moet ik er buiten en ik heb geen huis!”

?Wist je dat?

183 gezinnen staan op de wachtlijst voor 
een sociale woning bij SHM Dender en 
huren momenteel een private woning in 
Erpe-Mere. 

Bron: SHM Dender, 08/20

?Wist je dat?

Het risico op armoede zakt met 40% op 
het moment dat een gezin kan wonen in 
een sociale woning. 

Bron: vvh

?Wist je dat?

Erpe-Mere engageert zich tegen 2025 
minimum 140 extra sociale woningen ter 
beschikking te hebben. 77 woningen zijn 
behaald, 16 woningen zijn op komst. Nog 
33% (47 woningen) te gaan! 

Bron: 05/20, woonoverleg Erpe-Mere

“Ik heb nu wel een woning maar er zijn 

veel mankementen aan. Het is een echt 

tochtgat! Enkel glas, WC buiten, geen CV, 

ik heb enkel een gasvuur in de living en 

op één slaapkamer, een afgeleefde keuken 

en badkamer, geen dakisolatie. Ik heb een 

inkomen van 1250 euro en 675 euro gaat 

naar de huur. Dat is de helft van mijn 

inkomen!”

“Ik ben een alleenstaande mama met 

3 kinderen. Door de corona ben ik 

werkloos geworden. Ik moet het met veel 

minder doen, maar mijn hoge huur blijft 

dezelfde. Ik kom met moeite rond. Ik ben 

gestart m
et een opleiding via de VDAB. 

Het is voor ons heel zwaar maar ik ga 

geduld moeten hebben.”

“Door de corona ben ik mijn werk verloren 

en gaat het heel moeilijk. De kosten 

blijven binnenkomen: de schoolkosten van 

september, mijn kind moet naar de logo en 

ik heb mazout moeten aankopen.”

“Het OCMW zei aan mijn dochter dat ze naar de huurdersbond in Gent moest gaan. Uiteindelijk werd haar huis onbewoonbaar verklaart. Ze moest verhuizen maar kon geen huis vinden. Ze heeft dan 4 maand in een caravan geleefd. Ze had geen domicilie, geen rechten meer. 3 maand zonder kindergeld!” 

“Ik ga morgen gaan kijken voor een nieuwe woning in Herzele. Ze vragen 500 euro huur. Ik moet mijn loonstroken van 3 maand ver meebrengen en het bewijs dat ik 3 maand mijn huur betaald heb in mijn huis dat ik nu huur. De huisbaas heeft zichzelf uitgenodigd om bij mij thuis te komen kijken hoe ik woon. Waarschijnlijk om te zien of ik wel proper ben. Ik sta met mijn rug tegen de muur. Ik heb gezegd dat hij welkom is… maar dat gaat toch allemaal te ver?” 

?Wist je dat?

Het leefloon voor een alleenstaande is 
959 euro per maand en ligt onder de 
armoedegrens. 

Door de corona moeten gezinnen in armoede 
nog meer wikken en wegen als ze naar de 
winkel gaan. Alles wordt duurder. Ze hebben 

geen reserves om op terug te vallen. Ze zijn bang 
voor de toekomst.

‘Door de corona ben ik mijn 
werk kwijt. Ik moet het met 
veel minder doen, maar mijn 
hoge huur blijft’
Er komt een golf van nieuwe armen (corona-
armen) op ons af. Mensen in armoede met flexi-
bele arbeidscontracten leven in onzekerheid. Hun 
job verliezen betekent minder inkomen met alle 
gevolgen vandien. Mensen die op de rand van de 
armoede leven en die hun job verliezen of men-
sen met technische werkloosheid hebben op hun 
beurt een hoog risico om in de armoede terecht te 
komen. Erpe-Mere zal aan deze nieuwe golf niet 
ontsnappen. 

Mensen in armoede hebben, net zoals iedereen, 
nood aan kwaliteitsvol werk met een volwaardig 
loon. De corona leert ons dat flexibele jobs men-
sen extra kwetsbaar maakt. Zolang dit niet is ge-
realiseerd zijn alle initiatieven om de gevolgen van 
armoede te verzachten welkom - ze zijn echter 
nooit een doel op zich.

‘Ik leef al jaren in mijn kot’
Mensen in armoede blijven al jaren in hun ‘kot’. 
De meesten leven al sociaal geïsoleerd, door de 
corona hebben ze nog minder contacten en komen 
ze nog minder buiten. Vaak zijn ze chronisch ziek 
en bang van de hoge kosten moesten ze ziek wor-
den. Ook de hulpverlening wordt door de maatre-
gelen minder toegankelijk en zo krijgen mensen 
niet altijd op tijd de ondersteuning waar ze recht 
op hebben. 

Meer info kan je hier vinden: 

https://samenarmoedestoppen.org/ 
hulpverlening/

Omdat er te weinig sociale huurwoningen zijn 
in Erpe-Mere moeten mensen in armoede 
huren op de privémarkt. Dat is meestal een 

moeilijke en lange zoektocht. Huurders ervaren 
discriminatie door de huisbaas, vaak omwille van 
hun laag inkomen. 

‘Mijn droomhuis is droog  
en warm’
Mensen betalen te veel huur en komen terecht in 
huurwoningen van slechte kwaliteit. Een te groot 
deel van hun te lage inkomen gaat naar huur en 
hoge energiefacturen. Ze wonen vaak te klein en 
hun kinderen worden vaker ziek.

‘De helft van mijn inkomen 
gaat naar huur’

‘Als ik mijn huurwoning verlies, 
verlies ik alles’
Als gezinnen de problemen doorgeven aan de 
huisbaas, lost dat vaak niets op en zijn ze bang de 
woning te verliezen en voor de zoveelste keer te 
moeten verhuizen en te moeten herbeginnen. In 
deze omstandigheden moeten mensen in armoe-
de de corona crisis doormaken. 

 Meer info kan je hier vinden :

https://samenarmoedestoppen.org/ 
ervaringen-wonen/

Hoe kunnen we samen  
die harde noten kraken? 

Wat gaat goed?
• De opstart van ‘De Scharnier’ vanuit het 

sociaal huis, een ruilwinkel voor kinder-
kledij tot 12 jaar en sociale kruidenier, 
kan mensen uit hun isolement halen en 
in contact brengen met de hulpverlening. 
We juichen dit laagdrempelig initiatief toe. 

• Vanuit de Vlaamse Overheid zal de ge-
meente fondsen aanvragen om het con-
sumptiebudget voor kwetsbare gezinnen 
op te trekken via het systeem van de 
‘Kadobon Erpe-Mere’. Dit systeem komt 
ook de middenstand van Erpe-Mere ten 
goede.

• Tijdens de lockdown was er een grote 
groep vrijwilligers via het platform 
‘Erpe-Mere Helpt’ beschikbaar om men-
sen te helpen. Er kwamen echter weinig 
hulpvragen.   

Wat kan beter?
• We vragen dat het OCMW systematisch 

het leefgeld en aanvullende steun op-
trekt tijdens de corona crisis. 

• Met de armoedeorganisaties vragen we 
al jaren dat de uitkeringen worden op-
getrokken tot de armoedegrens, wat in 
onze ogen een absoluut minimum is.

• We vragen dat het OCMW start met het 
actief opzoeken van de alleenstaande 
ouders in onze gemeente en het aanstel-
len van sociale gidsen die meegaan met 
mensen naar diensten.

Hoe kunnen we samen  
die harde noten kraken? 

Wat gaat goed?
• De gemeente maakt zich sterk tegen 

2025, 140 extra sociale huurwoningen 
te hebben. Er wordt o.a. een halftijdse 
werkkracht aangeworven die huisbazen 
zal opzoeken om sociaal te verhuren via 
het sociaal verhuurkantoor.

• Er komt op Steenberg een meldpunt voor 
discriminatie op de huurmarkt. 

• Een conformiteitsattest (bewijs dat de 
huurwoning van goede kwaliteit is) is 
verplicht voor huurwoningen van 70 jaar 
en ouder. (vanaf 2021, 50 jaar en ouder). 

Wat kan beter?
• Als er tegen 2025, effectief 140 extra 

sociale huurwoningen bij komen dan 
is dat nog maar het minimum. Er blijft 
een tekort aan sociale woningen in onze 
gemeente! 

• Om kwetsbare huurders onmiddellijk 
te beschermen kan de gemeente een 
huurpremie invoeren voor huurders die 
wonen in Erpe-Mere en op de lijst staan 
voor een sociale woning. 

• De gemeente kan een huurbegeleider 
aanstellen die kwetsbare huurders on-
dersteunt in het zoeken naar een betaal-
bare kwalitatieve huurwoning, zeker als 
de huurwoning ongeschikt of onbewoon-
baar wordt verklaart.



‘Ik moet met veel minder rondkomen’

?Wist je dat?

12% van onze inwoners heeft 
verhoogde tegemoetkoming en leeft in 
bestaansonzekerheid. 

Bron: provincie in cijfers

?Wist je dat?

Het aantal werklozen is tijdens de 
corona crisis met 9,2% gestegen in 
Erpe-Mere. 

Bron: VDAB april 2020

?Wist je dat?

Basisproducten in de winkels worden 
duurder: groenten +5%, fruit +10% 
duurder, vlees +3,3%. 

Bron: statbel 09/20

“Winkelen is altijd al puzzelen, ik moet 

nu nog meer op de prijzen letten. Ik voel 

door de corona dat ik met mijn 50 euro 

minder kan aankopen. Groenten, fruit,… 

het is allemaal duurder geworden.  

Hoe lang gaat dat nog duren? Hoe lang 

hou ik dat nog vol?”

“We hebben ons de laatste maanden nog 

meer opgesloten gevoeld. Vooral tijdens 

de vakantie was het voor de kinderen 

heel moeilijk. Ze hebben maanden binnen 

gezeten en uitstappen kunnen we niet 

betalen. Ik probeer er voor te zorgen dat 

er zo weinig mogelijk verwachtingen zijn 

bij de kinderen, we moeten ze zo vaak al 

ontgoochelen.” 

‘Mijn droomhuis is droog en warm’

“Mijn vorig huis was slecht geïsoleerd. 

We hadden een dubbel raam in de living, 

de rest van de ramen waren enkel glas. 

Ik kreeg mijn woning, zeker als het 

vroor, niet warm genoeg. Er waren ook 

vochtproblemen in een slaapkamer. Ik 

denk dat er een waterlek was via het dak. 

Ik verwarmde enkel onze living met een 

houtstoof. Een van mijn grote werken 

was zorgen voor voldoende droog hout. 

Gelukkig heb ik een remorque en kon ik 

hier en daar houtafval ophalen.” 

“Ik ben alleenstaande. Ik heb één kindje en 

mijn tweede is op komst. Ik sta op het punt 

te verhuizen, maar alles is misgelopen. Het 

contract is al getekend en de borg heb ik 

al betaald. De gemeente heeft ondertussen 

het huis ongeschikt verklaart. De huisbaas 

zegt dat hij het huis gaat slopen. Ik heb 

ondertussen wel al de opzeg gegeven van 

mijn oude huurwoning. Binnen drie weken 

moet ik er buiten en ik heb geen huis!”

?Wist je dat?

183 gezinnen staan op de wachtlijst voor 
een sociale woning bij SHM Dender en 
huren momenteel een private woning in 
Erpe-Mere. 

Bron: SHM Dender, 08/20

?Wist je dat?

Het risico op armoede zakt met 40% op 
het moment dat een gezin kan wonen in 
een sociale woning. 

Bron: vvh

?Wist je dat?

Erpe-Mere engageert zich tegen 2025 
minimum 140 extra sociale woningen ter 
beschikking te hebben. 77 woningen zijn 
behaald, 16 woningen zijn op komst. Nog 
33% (47 woningen) te gaan! 

Bron: 05/20, woonoverleg Erpe-Mere

“Ik heb nu wel een woning maar er zijn 

veel mankementen aan. Het is een echt 

tochtgat! Enkel glas, WC buiten, geen CV, 

ik heb enkel een gasvuur in de living en 

op één slaapkamer, een afgeleefde keuken 

en badkamer, geen dakisolatie. Ik heb een 

inkomen van 1250 euro en 675 euro gaat 

naar de huur. Dat is de helft van mijn 

inkomen!”

“Ik ben een alleenstaande mama met 

3 kinderen. Door de corona ben ik 

werkloos geworden. Ik moet het met veel 

minder doen, maar mijn hoge huur blijft 

dezelfde. Ik kom met moeite rond. Ik ben 

gestart m
et een opleiding via de VDAB. 

Het is voor ons heel zwaar maar ik ga 

geduld moeten hebben.”

“Door de corona ben ik mijn werk verloren 

en gaat het heel moeilijk. De kosten 

blijven binnenkomen: de schoolkosten van 

september, mijn kind moet naar de logo en 

ik heb mazout moeten aankopen.”

“Het OCMW zei aan mijn dochter dat ze naar de huurdersbond in Gent moest gaan. Uiteindelijk werd haar huis onbewoonbaar verklaart. Ze moest verhuizen maar kon geen huis vinden. Ze heeft dan 4 maand in een caravan geleefd. Ze had geen domicilie, geen rechten meer. 3 maand zonder kindergeld!” 

“Ik ga morgen gaan kijken voor een nieuwe woning in Herzele. Ze vragen 500 euro huur. Ik moet mijn loonstroken van 3 maand ver meebrengen en het bewijs dat ik 3 maand mijn huur betaald heb in mijn huis dat ik nu huur. De huisbaas heeft zichzelf uitgenodigd om bij mij thuis te komen kijken hoe ik woon. Waarschijnlijk om te zien of ik wel proper ben. Ik sta met mijn rug tegen de muur. Ik heb gezegd dat hij welkom is… maar dat gaat toch allemaal te ver?” 

?Wist je dat?

Het leefloon voor een alleenstaande is 
959 euro per maand en ligt onder de 
armoedegrens. 

Door de corona moeten gezinnen in armoede 
nog meer wikken en wegen als ze naar de 
winkel gaan. Alles wordt duurder. Ze hebben 

geen reserves om op terug te vallen. Ze zijn bang 
voor de toekomst.

‘Door de corona ben ik mijn 
werk kwijt. Ik moet het met 
veel minder doen, maar mijn 
hoge huur blijft’
Er komt een golf van nieuwe armen (corona-
armen) op ons af. Mensen in armoede met flexi-
bele arbeidscontracten leven in onzekerheid. Hun 
job verliezen betekent minder inkomen met alle 
gevolgen vandien. Mensen die op de rand van de 
armoede leven en die hun job verliezen of men-
sen met technische werkloosheid hebben op hun 
beurt een hoog risico om in de armoede terecht te 
komen. Erpe-Mere zal aan deze nieuwe golf niet 
ontsnappen. 

Mensen in armoede hebben, net zoals iedereen, 
nood aan kwaliteitsvol werk met een volwaardig 
loon. De corona leert ons dat flexibele jobs men-
sen extra kwetsbaar maakt. Zolang dit niet is ge-
realiseerd zijn alle initiatieven om de gevolgen van 
armoede te verzachten welkom - ze zijn echter 
nooit een doel op zich.

‘Ik leef al jaren in mijn kot’
Mensen in armoede blijven al jaren in hun ‘kot’. 
De meesten leven al sociaal geïsoleerd, door de 
corona hebben ze nog minder contacten en komen 
ze nog minder buiten. Vaak zijn ze chronisch ziek 
en bang van de hoge kosten moesten ze ziek wor-
den. Ook de hulpverlening wordt door de maatre-
gelen minder toegankelijk en zo krijgen mensen 
niet altijd op tijd de ondersteuning waar ze recht 
op hebben. 

Meer info kan je hier vinden: 

https://samenarmoedestoppen.org/ 
hulpverlening/

Omdat er te weinig sociale huurwoningen zijn 
in Erpe-Mere moeten mensen in armoede 
huren op de privémarkt. Dat is meestal een 

moeilijke en lange zoektocht. Huurders ervaren 
discriminatie door de huisbaas, vaak omwille van 
hun laag inkomen. 

‘Mijn droomhuis is droog  
en warm’
Mensen betalen te veel huur en komen terecht in 
huurwoningen van slechte kwaliteit. Een te groot 
deel van hun te lage inkomen gaat naar huur en 
hoge energiefacturen. Ze wonen vaak te klein en 
hun kinderen worden vaker ziek.

‘De helft van mijn inkomen 
gaat naar huur’

‘Als ik mijn huurwoning verlies, 
verlies ik alles’
Als gezinnen de problemen doorgeven aan de 
huisbaas, lost dat vaak niets op en zijn ze bang de 
woning te verliezen en voor de zoveelste keer te 
moeten verhuizen en te moeten herbeginnen. In 
deze omstandigheden moeten mensen in armoe-
de de corona crisis doormaken. 

 Meer info kan je hier vinden :

https://samenarmoedestoppen.org/ 
ervaringen-wonen/

Hoe kunnen we samen  
die harde noten kraken? 

Wat gaat goed?
• De opstart van ‘De Scharnier’ vanuit het 

sociaal huis, een ruilwinkel voor kinder-
kledij tot 12 jaar en sociale kruidenier, 
kan mensen uit hun isolement halen en 
in contact brengen met de hulpverlening. 
We juichen dit laagdrempelig initiatief toe. 

• Vanuit de Vlaamse Overheid zal de ge-
meente fondsen aanvragen om het con-
sumptiebudget voor kwetsbare gezinnen 
op te trekken via het systeem van de 
‘Kadobon Erpe-Mere’. Dit systeem komt 
ook de middenstand van Erpe-Mere ten 
goede.

• Tijdens de lockdown was er een grote 
groep vrijwilligers via het platform 
‘Erpe-Mere Helpt’ beschikbaar om men-
sen te helpen. Er kwamen echter weinig 
hulpvragen.   

Wat kan beter?
• We vragen dat het OCMW systematisch 

het leefgeld en aanvullende steun op-
trekt tijdens de corona crisis. 

• Met de armoedeorganisaties vragen we 
al jaren dat de uitkeringen worden op-
getrokken tot de armoedegrens, wat in 
onze ogen een absoluut minimum is.

• We vragen dat het OCMW start met het 
actief opzoeken van de alleenstaande 
ouders in onze gemeente en het aanstel-
len van sociale gidsen die meegaan met 
mensen naar diensten.

Hoe kunnen we samen  
die harde noten kraken? 

Wat gaat goed?
• De gemeente maakt zich sterk tegen 

2025, 140 extra sociale huurwoningen 
te hebben. Er wordt o.a. een halftijdse 
werkkracht aangeworven die huisbazen 
zal opzoeken om sociaal te verhuren via 
het sociaal verhuurkantoor.

• Er komt op Steenberg een meldpunt voor 
discriminatie op de huurmarkt. 

• Een conformiteitsattest (bewijs dat de 
huurwoning van goede kwaliteit is) is 
verplicht voor huurwoningen van 70 jaar 
en ouder. (vanaf 2021, 50 jaar en ouder). 

Wat kan beter?
• Als er tegen 2025, effectief 140 extra 

sociale huurwoningen bij komen dan 
is dat nog maar het minimum. Er blijft 
een tekort aan sociale woningen in onze 
gemeente! 

• Om kwetsbare huurders onmiddellijk 
te beschermen kan de gemeente een 
huurpremie invoeren voor huurders die 
wonen in Erpe-Mere en op de lijst staan 
voor een sociale woning. 

• De gemeente kan een huurbegeleider 
aanstellen die kwetsbare huurders on-
dersteunt in het zoeken naar een betaal-
bare kwalitatieve huurwoning, zeker als 
de huurwoning ongeschikt of onbewoon-
baar wordt verklaart.



“September blijft een moeilijke maand. Ik 

heb twee kinderen die een beroepsopleiding 

volgen in Technigo Aalst. Drie 

voorschotfacturen, drie keer boeken en 

drie keer materiaal en kleren aankopen. 

Ik kom uit op meer dan 400 euro per 

kind. Ik heb minder geld over omdat in de 

winkel alles duurder is door de Corona. 

Ik moet andere facturen laten liggen. 

Gelukkig kan ik dat in schijven betalen, 

maar je moet het wel zelf durven vragen.” 

‘Mijn kinderen zijn heel de 
vakantie thuis geweest’
Voor de meeste van onze kinderen was er deze va-
kantie ook geen speelpleinwerking, kamp, uitstap 
of reis. Onze kinderen, en ook wij ouders, zijn dan 
ook superblij dat de scholen terug open gingen in 
september

‘Ik had vaak het gevoel dat ik 
er alleen voor stond’
Tijdens de Lockdown was de aanpak tussen de 
scholen verschillend. Er zijn scholen die extra 
inspanningen gedaan om in contact te blijven met 
de leerlingen en ouders. Maar er zijn ook ouders 
die weinig tot geen contact hadden met de school. 
Persoonlijk contact en vertrouwen opbouwen zijn 
voor gezinnen in armoede zo belangrijk. 

Is Welzijnsschakel Ommekeer jullie nog niet bekend?  
Lees dan zeker verder.
Wie zijn we?
We zijn een vereniging van mensen met en zonder 
armoede die samen in wederzijds respect op weg 
gaan en armoede structureel willen stoppen in de 
regio van Erpe-Mere. We werken daarvoor samen 
met de gemeente, het sociaal huis, de scholen en 
alle inwoners van de gemeente.
We werken hoofdzakelijk met een groep van ge-
dreven vrijwilligers.
Armoede kunnen we niet alleen aanpakken.  We 
zijn lid van twee koepels : Het Netwerk tegen Ar-
moede en Welzijnsschakels.  

Wat doen we ? 
Heb je soms ook het gevoel dat je er alleen voor 
staat? Dat je, doordat je weinig geld hebt, moet 
opboksen tegen de anderen die het beter hebben? 
Dat je moet kiezen tussen verwarming en eten, 
tussen naar de dokter gaan of schulden afbetalen, 
of je zelf of je kinderen eens een pleziertje gun-
nen... Durf dan de stap te zetten naar Ommekeer. 
Vervoer nodig? We zorgen voor gratis vervoer. Je 
bent niet alleen en we staan aan jouw kant!

‘Het Klokhuis’ - Groenten- en fruitver-
koop: We kopen samen betaalbare verse 
groenten en fruit en er is tijd voor een bab-
bel. Iedere tweede zaterdag van de maand. 

‘Soepbabbel’: Een babbel bij een verse 
tas soep. De kinderen kunnen spelen en 
knutselen. Iedere eerste en derde woens-
dag van de maand. 

‘Ontspannende groepsactiviteiten’: sa-
men in een kleine groep naar een concert 
of voorstelling aan een betaalbare prijs. 

‘Oudergroep’: In groep armoede-ervarin-
gen delen rond onderwijs, wonen en hulp-
verlening.  We zoeken samen oplossingen. 
Elke maand een bijeenkomst overdag. 

‘Samen armoede stoppen’: Met onze voor-
stellen tot oplossing gaan we samen naar 
de scholen, OCMW of gemeentebestuur, 
... om zo samen armoede te stoppen.

Door de corona crisis zijn onze activiteiten anders 
georganiseerd? Meer info vinden jullie op: www.
samenarmoedestoppen.org

Wat kan jij doen?
Veel, want elkaar helpen om te ontsnappen uit 
de armoedespiraal is een zaak van iedereen!

1. Herken je jezelf in onze verhalen? Durf dan de 
stap te zetten naar Ommekeer. Stuur ons een 
sms’je (0479 94 42 71). We nemen zelf contact 
met je op. Vraag steun aan vrienden, familie of 
een hulpverlener om samen de stap te zetten.

2. Kijk met een open blik naar mensen in ar-
moede, wees je bewust van vooroordelen. 
Behandel ons niet als slachtoffer maar met 
alle respect en luister naar ons verhaal. 

3. Durf te praten over armoede binnen je gezin, 
op het werk of in je vereniging! Durf vragen te 

stellen: Waarom komen er in onze vereniging 
geen mensen in armoede over de vloer? Zijn 
we toegankelijk genoeg? Wat kunnen we doen 
om mensen in armoede te betrekken? 

4. Is armoede voor jou een onrecht en wil je 
samen met ons armoede stoppen? Heb je 
voorstellen die armoede bij de wortel kunnen 
aanpakken in Erpe-Mere? Laat het ons weten. 
Like ons op facebook en volg onze activiteiten.

5. Word medestander en steun ons met 5 euro 
per maand via een bestendige opdracht. Je 
gift is fiscaal aftrekbaar. Het formulier voor 
een bestendige opdracht kan je hier vinden:  
https://samenarmoedestoppen.org/steun-ons/

6. Zin in vrijwilligerswerk? Wil je samen op weg 
gaan met mensen in armoede? We zoeken sa-
men naar een invulling die bij jouw past. Neem 
gerust contact op voor meer info.

Welzijnsschakel Ommekeer vzw
Kloosterstraat 7, 9420 Erpe-Mere

0479 94 42 71

info@welzijnsschakelommekeer.org
www.samenarmoedestoppen.org
https://www.facebook.com/samenarmoedestoppen

Rekeningnummer: BE54-3630350130-97

Waarom deze krant?
We worden allemaal getroffen door corona, maar mensen in armoede maken extra moeilijke tijden mee. Ook 
mensen die hun job verliezen door deze crisis, lopen een groot risico om in de armoede terecht te komen. Corona legt 
de ongelijkheid in onze samenleving bloot. Armoede en corona zijn harde noten om te kraken! Laat ons deze 
mensen niet vergeten! Wat doet corona met mensen in armoede en hoe kunnen we samen die harde noten kraken? 

Tijdens de corona crisis bleven we in contact met 120 kwetsbare gezinnen uit Erpe-Mere. We deden dit via 
meer dan 240 telefoongesprekken, 500 voordeur bezoeken, met een bevraging rond onderwijs bij 40 gezinnen 
en met corona-proof groepsbijeenkomsten. Tijdens de lockdown bleven we gezinnen ondersteunen met 
maaltijdcheques en laptops. Momenteel zorgen we voor een corona-proof werking.  

We laten met dit krantje mensen in armoede graag aan het woord. Onze voorstellen van aanpak leggen we op 
15 oktober voor aan het lokale beleid.
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Een krant van 

ARMOEDE EN CORONA… Harde noten kraken, 
dat doen we samen!

2
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?Wist je dat?

14% van de eenoudergezinnen in België 
heeft geen computer in huis. 

Bron: Knack 16/09

?Wist je dat?

13% van de leerlingen uit Erpe Mere in 
het secundair onderwijs hebben een moe-
der zonder diploma secundair onderwijs. 

Bron: provincie in cijfers

“Tijdens de Lockdown en het einde van 

het schooljaar heeft de school uit zichzelf 

contact met mij opgenomen. De juf is zelf 

bij ons aan huis de taken komen binnen 

steken. Dat persoonlijk contact apprecieer 

ik enorm, de school heeft echt meer 

inspanningen gedaan dan voordien. De juf 

zat er echt mee in. De leerkrachten hebben 

echt het beste van zichzelf gegeven!”

“Ik had geen persoonlijke gesprekken met 

de school. Alles liep via smartschool. Het 

werkte niet altijd goed of soms zelf niet. 

Ik heb ook echt moeite om mijn weg te 

vinden in die smartschool. Ik had vaak 

het gevoel dat ik er alleen voor stond.”

‘Hoe gaan ze die achterstand op school inhalen?’
‘Thuisonderwijs was heel 
moeilijk. Ik ben bang dat de 
achterstand blijft’
Ondanks de inspanningen van scholen en leer-
krachten is het thuisonderwijs voor veel van de ge-
zinnen in kansarmoede moeilijk verlopen. Moeite 
met het helpen bij de taken en het geven van de 
structuur die nodig is, zeker bij het verwerken van 
nieuwe leerstof, kwam duidelijk naar voren.

De scholen van Erpe-Mere hebben laptops uitge-
leend aan de leerlingen tijdens de lockdown, maar 
86% van de leerlingen secundair lopen school bui-
ten Erpe-Mere. De meeste gezinnen hebben maar 
één laptop om te delen met het hele gezin en een 
grote groep van ouders kunnen er niet goed mee 
werken. Bij sommige kinderen was de corona de 
laatste druppel om af te haken op school. 

Meer info kan je hier vinden: 

https://samenarmoedestoppen.org/onderwijs

‘Continue stress geeft 
spanningen binnen het gezin’
Leven in armoede geeft continue stress. Niet naar 
school kunnen, steeds maar moeten motiveren, 
zelf weinig kunnen helpen … geeft aanleiding tot 
extra stress en spanningen binnen het gezin.

‘De school blijft te duur, zeker 
in september’
We blijven herhalen dat de school te duur is, zeker 
als je meerdere kinderen hebt in een beroepsop-
leiding.

“Ik heb het gevoel dat mijn kinderen een 
achterstand hebben opgelopen omdat er weinig 
praktijklessen waren. Mijn ene dochter volgt 
haartooi en kon geen proefklanten vinden.”
“De motivatie ging weg en mijn dochter 
had uiteindelijk geen goesting meer om 
haar taken te maken. Op het einde van 
het jaar kregen we de boodschap dat ze 
moet blijven zitten. Ik heb daar veel 

moeite mee. Ik heb het gevoel dat ze mijn 
kind opgegeven hebben.”

“We hebben ons proberen bezig te houden 

in de vakantie. Ik heb met de kinderen 

gespeeld met het materiaal dat ik gekregen 

heb van het Huis van het Kind en we zijn 

ook veel gaan wandelen. Mijn kinderen 

zijn niet naar de speelpleinwerking of 

een kamp geweest. We hebben ook geen 

uitstappen gedaan. Dat is allemaal te 

duur voor mij en ik was ook bang voor 

besmettingen. We hebben ons vaak 

opgesloten gevoeld.”

“Als alleenstaande moeder met twee 
kinderen was het moeilijk. Al die taken 

heeft ons extra stress gegeven. Hoe langer 
het duurde, hoe moeilijker het werd. 
Mijn zoon speelde heel de tijd op zijn 

PlayStation, ging laat slapen en stond laat 
op. Altijd moeten motiveren, altijd zelf 

taken moeten verbeteren, er altijd moeten 
achter zitten geeft op den duur nog meer 

spanning.” 
“Het ging al heel moeilijk met mijn zoon 

op school. Er was weinig en moeilijk 
contact met de school. Door de corona 
heeft hij helemaal afgehaakt. Hij gaat 

nu proberen zijn secundair te behalen via 
volwassenenonderwijs.”

Hoe kunnen we samen  
die harde noten kraken? 

Wat gaat goed?
• De meeste scholen hebben extra inspan-

ningen gedaan om tijdens de corona in 
contact te blijven met kwetsbare ouders. 
Investeren in meer persoonlijk contact blijft 
belangrijk, ook als er geen corona meer is, 
zeker in de secundaire scholen. 

• De vertrouwenspersonen van de scho-
len staan regelmatig met het hele team 
stil rond betaalbaar onderwijs en gelijke 
onderwijskansen.

• De Katrolwerking zorgt voor huistaak 
-en opvoedingsondersteuning aan huis 
bij kwetsbare ouders en wordt uitgebreid 
naar leerlingen secundair.

Wat kan beter?
• Het thuisonderwijs is voor veel kwetsbare 

gezinnen verre van evident. We vragen dat 
iedere school zorgklassen of zorg op maat 
aanbiedt als thuisonderwijs moeilijk loopt. 

• We vragen structurele inspanningen 
aan de gemeente en de scholen zodat 
iedereen, ook de leerlingen secundair 
die school lopen buiten Erpe-Mere, een 
laptop heeft en dat ook ouders kunnen 
werken met de computer en internet. 

• Secundair onderwijs blijft niet betaal-
baar voor gezinnen in armoede. We 
vragen (al jaren) de invoering van een 
maximumfactuur. Aan de scholen vragen 
we te werken met een gespreide factuur 
voor alle leerlingen. 

• Een vertrouwensband opbouwen met 
kwetsbare gezinnen is de basis van alles. 
We vragen dat de gemeente werkt maakt 
van de invoering van brugfiguren op school. 

• De UiTPAS aan kansentarief maakt de 
uitstappen via de school toegankelijk 
maar tijdens de vakanties veel minder. 
Wij vragen de speelpleinwerking, vaak de 
enige ontspanning die er is, betaalbaar-
der en toegankelijker te maken. 




