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Wat gaan we doen? 

Mensen van Ommekeer brengen getuigenissen en geven drie symbolische 

sleutels aan de schepenen die toegang geven tot betaalbaar wonen.  

Officiële voorstelling van ons kunstwerk  aan het schepencollege en het brede 

publiek in teken van de nood aan betaalbaar wonen.  Mensen uit onze groep 

hebben een kunstwerk met keramische huisjes gemaakt. 

Waarom doen we dit?  

Een betaalbare goede woning is een belangrijke springplank om uit de armoede te     

geraken en verlaagt het risico op armoede met 40%.  Daarom vragen wij dat de          

gemeente werk maakt van : 

• Een ambitieus gemeentelijk woonplan met meer sociale woningen dat het       

voorziene minimum. 

• Een onmiddellijke bescherming van kwetsbare huurders door een                         

gemeentelijke maandelijkse huursteun voor huurders die wonen in         

Erpe-Mere en op de wachtlijst staan voor een sociale woning. 

• Een systeem van intense huurbegeleiding voor kwetsbare huurders op zoek naar een  betaalbare        

kwalitatieve huurwoning, zeker in geval van ongeschikt of onbewoonbaarverklaring van de      

woning.  

Wil je onze voorstellen voor de gemeente steunen?  Kom dan zeker naar onze actie op 21 oktober 



Via de sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek of het sociale verhuurkantoor            
Zuid Oost-Vlaanderen heb je mogelijks recht op een sociale huurwoning.   

Na inschrijving kom je op een wachtlijst terecht.  

 

Belangrijkste voorwaarden?  

Je hebt een maximum netto inkomen in 2021 van : 

• Alleenstaande : 25.557 euro 

• Alleenstaande met handicap : 27.698 euro 

• Koppel : 38.335 euro (+2.143 euro per persoon ten 
laste) 

Je mag geen eigen woning hebben.   

 

Waar aanvragen?  SHM Denderstreek :https://www.shm-denderstreek.be/                                                          
SVK ZO Vlaanderen: https://www.svkzovl.be/. Ommekeer kan je helpen bij de aanvraag. 

 

Heb je recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en gas?  Dan kan je zien op je                   
energiefactuur.  Zo Ja, dan kan je bij netbeheerder Fluvius een kortingsbon van 150 euro   
aanvragen voor de aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast. 

 

 

Waar aanvragen?  Online via de website van Fluvius of    

Ommekeer kan je een aanvraagformulier bezorgen en/of 

samen de aanvraag doen.  

Voor meer info of de online aanvraag? Ga naar: 

https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/kortingsbon-bij-

de-aankoop-van-een-energiezuinige-wasmachine-of-

koelkast 

Heb ik recht op een sociale woning? 

Kortingsbon voor de aankoop van een energiezuinige                                          
wasmachine of koelkast 

https://www.shm-denderstreek.be/
https://www.shm-denderstreek.be/
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/kortingsbon-bij-de-aankoop-van-een-energiezuinige-wasmachine-of-koelkast
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/kortingsbon-bij-de-aankoop-van-een-energiezuinige-wasmachine-of-koelkast
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/kortingsbon-bij-de-aankoop-van-een-energiezuinige-wasmachine-of-koelkast


Wanneer kan ik komen? 

Vrijdag 11 of zaterdag 12 september tussen 10u tot 13u.       
We nemen contact met je op voor een afspraak. 

Wat kan ik kopen? 

Je kan drie soorten groenten en fruit kopen naar keuze. 

Welke groenten en fruit kan ik kopen?  

Enkele dagen voor het klokhuis kan je op onze website www.samenarmoedestoppen.org en op facebook: 
www.facebook.com/samenarmoedestoppen vinden wat er wordt aangeboden.  

Is er ook ontmoeting?  

Er is tijd voor een babbel bij een tas koffie of soep.  Je kan vrij samenzitten bij de personen die je wil.  Je hoeft 
geen afstand meer te houden.  Enkel als je rondloopt is een mondmasker nog verplicht. Er zijn vrijwilligers aan-
wezig waar je kan mee praten of vragen stellen. Wist je dat... de groenten en fruit aangekocht worden bij een 
groothandel en dat Ommekeer de groenten en fruit verkoopt met een korting van 50%!   

‘Het klokhuis’ vanaf nu steeds op een vrijdag en zaterdag 

Hulp bij het regelen van papieren?  

Je moet papieren regelen voor bv. de mutualiteit, OCMW of aan-

vraag sociale woning, enz., maar je weet niet goed hoe daar aan te 

beginnen? Doe het samen met een vrijwilliger 

van Ommekeer.    Samen doen we de nodige aanvragen op papier 

of via de computer. 

Interesse? Je kan langskomen op de eerste en derde donderdag van de 

maand in ons lokaal tussen 10u en 12u.   

Maak wel een afspraak! Bel naar onze vrijwilliger Cecile op het nummer 0470/68.68.16 (dinsdag tot vrijdag      

tussen 9u en 17u) of mail naar hulpbijpapieren@gmail.com.  Cecile zal je in contact brengen met een  vrijwilliger 

die samen met jou afspreekt in het lokaal van Ommekeer. De ondersteuning is volledig gratis. 

Wat breng je mee? 

De vrijwilliger bespreekt eerst samen met jou via de telefoon welke documenten je meebrengt op je afspraak. 

Breng alvast je identiteitskaart mee.  Indien nodig kan je samen met de vrijwilliger bellen of mailen naar             

diensten om documenten op te vragen. 

Ik moet papieren regelen via internet?  

In ons lokaal is er een laptop, internet en printer aanwezig.  Je mag ook je eigen laptop meebrengen. 

Is dit vertrouwelijk? De vrijwilliger is discreet. Er wordt geen informatie doorgegeven zonder jouw toestemming. 



Wordt lid van de gezinsbond voor €8,40  

Heb je recht op een UiTPAS aan kansentarief? Dan kan je voor €8,40 lid worden 
van de gezinsbond. Indien je nog geen lid bent, kan je het eerst jaar gratis 
lid worden.   

Wat moet ik doen? Mail naar contact@gezinsbond.be met vermelding van je   
UiTPASnummer (kan je terugvinden op de UiTPAS). 

Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap van de gezinsbond? 

Je kan deelnemen aan ontmoetingsmomenten en leuke ontspannende activiteiten voor gezinnen. Je krijgt      
korting op tweedehandsbeurzen voor kinderspullen. Je kan gebruik maken van de kinderopvangdienst. De     
Gezinsbond werkt dagelijks aan kortingen en voordelen voor gezinnen: bij musea, pretparken, musicals,         
Kinepolis, De Lijn én winkels. Je krijgt toegang tot info-momenten om ouders te ondersteunen bij de                     
opvoeding en  je krijgt gratis juridisch advies van experts. 

 

Boek een uitstap met iedereen verdient vakantie! 

Iedereen verdient af en toe een uitstap of vakantie om te ontspannen. Een 
leuk moment hebben met het gezin of vrienden kan deugd doen. Via     
Ommekeer kan je een goedkope uitstap of vakantie boeken via iedereen 
verdient vakantie. Ga alvast eens kijken op de                                                                           
website :  www.iedereenverdientvakantie.be.   

Ik wil meer info of  boeken. Wat moet ik doen? 

Maak je reservatie via onze vrijwilliger Cecile 0470/68 68 16 (Tussen 9u 
en 17u, dinsdag tot vrijdag) of mail naar hulpbijpapieren@gmail.com. Hou je rijksregisternummer en                
e-mailadres bij de hand.  Maak de reservatie ten minste 1 week voor je uitstap. 

Tot einde december krijg je eenmalig een tussenkomst van Ommekeer van 10 euro per gezinslid indien je een 
uitstap boekt. 

Er samen eens op UiT? 

Ga je mee in groep? Tovenaar Nicholas ‘In Alle Eerlijkheid’, Vrijdag 15 oktober, 19u30 aan ons 
lokaal of om 20u in EMotia (Steenberg) 

Een voorstelling waarin hij af en toe een tip van de sluier licht, ja zelfs uitlegt hoe 
hij je om de tuin leidt, om je dan alsnog met verstomming te slaan. Verbazingwek-
kende acts waarvoor u niet alleen geen verklaring heeft, maar waarvan u rots van 
overtuigd bent dat er helemaal geen verklaring voor kàn bestaan. Geen toeters, 
geen bellen, geen rookgordijnen, geen dubbele bodems, gewoon puur Nicholas : 
groots in zijn eenvoud, ongeëvenaard in zijn vak.  

Kansentarief : 1euro50 / Tussentarief: 3 euro (PLAATSEN ZIJN BEPERKT) 

Interesse? Sms naar 0479/94.42.71 of mail naar                                                                                                                        
info@welzijnsschakelommekeer.org 



 

Activiteiten kalender september 

Vragen of inschrijvingen: Bel of sms naar 0479/94.42.71 

Afspraak hulp bij papieren of boeking uitstap:                                                                                                                                                                                              
Bel of sms naar 0470/68.68.16 (van dinsdag tot vrijdag tussen 9u en 17u)  

 

Meer info? Ga naar: www.samenarmoedestoppen.org of www.facebook.com/samenarmoedestoppen/ 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

  1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10 tot 12u in ons lokaal: 
Hulp bij papieren           

 (Op afspraak) 

 

   

6 7 8 9 10 11 12 

    10u tot 13u in ons lokaal: 

Groenten en fruitverkoop 
‘Het Klokhuis’ 

10u tot 13u in ons lokaal: 

Groenten en fruitverkoop 
‘Het Klokhuis’ 

 

13 14 15 16 17 18 19 

   10 tot 12u in ons lokaal: 
Hulp bij papieren           

 (Op afspraak) 

 

   

20 21 22 23 24 25 26 

   19u in ons lokaal: 
infomoment voor onze 
vrijwilligers brugfiguren  

   

27 28 29 30    

       

 



Activiteiten kalender oktober 

Vragen of inschrijvingen: Bel of sms naar 0479/94.42.71 

Afspraak hulp bij papieren of boeking uitstap:                                                                                                                                                                                              
Bel of sms naar 0470/68.68.16 (van dinsdag tot vrijdag tussen 9u en 17u)  

 

Meer info? Ga naar: www.samenarmoedestoppen.org of www.facebook.com/samenarmoedestoppen/ 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

    1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

10u in ons lokaal: 
Voorbereiding actie 
wonen 

 10 tot 12u in ons lokaal: 
Hulp bij papieren           

 (Op afspraak) 

 

 

10u tot 13u in ons lokaal: 

Groenten en fruitverkoop 
‘Het Klokhuis’ 

10u tot 13u in ons lokaal: 

Groenten en fruitverkoop 
‘Het Klokhuis’ 

 

11 12 13 14 15 16 17 

    20u, Steenberg, EMotia:   
Tovenaar Nicolas 

  

18 19 20 21 22 23 24 

 10u in ons lokaal: 
Voorbereiding actie 
wonen 

 10 tot 12u in ons lokaal: 
Hulp bij papieren   

(Op afspraak) 

19u, Steenberg:            
Actie wonen 

   

25 26 27 28 29 30 31 

       

 


