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Ommekeergazet november—december 2021

Blijf in uw k(r)ot!
Humoristisch poppentheater voor volwassen van poppentheater Pedrolino
Cultuurhuis Erpe-Mere EMotia, Oudenaardsesteenweg 456, 9420 Erpe-Mere
Maandag 20 december, deuren 19u30, start 20u

Koning Filip komt door onvoorziene omstandigheden op straat te staan. Hij gaat op zoek naar een huis
op de krappe huurmarkt. Volg zijn avonturen in deze confronterende en plezante voorstelling.
Geïnspireerd door verhalen uit welzijnsschakels en door de campagne van Welzijnszorg over wonen en
armoede. Meer info : www.samenarmoedestoppen.org

Ingang : 10 euro / kansentarief : 1 euro 50
Ticket online te verkrijgen op de website van EMotia :
https://www.emotia.be/pedrolino

Meer info of wil je reserveren via mail of sms?
Vervoer nodig?
Mail naar : info@welzijnsschakelommekeer.org of sms naar 0479/ 94.42.71

Open de deur naar betaalbaar wonen!
Naar aanleiding van 17 oktober, de werelddag van verzet tegen armoede,
organiseerde Ommekeer op 21 oktober 2021 de actie ‘Open de deur naar
betaalbaar wonen’ op Steenberg.
Het gemeentebestuur doet inspanningen, maar er is meer
mogelijk! We vragen aan het gemeentebestuur dat er concreet
werk wordt gemaakt van 3 symbolische sleutels die de deur openen
naar betaalbaar wonen.

We vragen aan de gemeente voor de toekomst een ambitieus gemeentelijk sociaal
woonplan te maken met meer sociale woningen dan het voorziene minimum. In
Vlaanderen heeft een gemeente gemiddeld 6% sociale huurwoningen. We vragen
dat de gemeente het aantal sociale woningen verhoogt van nu bijna 3% of 350
sociale huurwoningen naar 6% of 700 sociale huurwoningen.
We vragen de helft van de sociale woningen toe te
wijzen aan kwetsbare huurders. We vragen voorrang voor gezinnen waarvan 50%
of meer van het beschikbaar inkomen naar huur gaat. Voorrang voor eenoudergezinnen en voorrang indien het gezin dakloos is of gebruik maakt van de
nachtopvang of noodwoning.

We vragen dat de gemeente investeert in de mensen op de wachtlijst. De gemeente kan
o.a. vanuit de middelen van de leegstandsbelasting een huurbegeleider aanstellen. De
huurbegeleider kan intensief kwetsbare huurders ondersteunen in het zoeken naar een
betaalbare en degelijke woning.
Schepen van Wonen Reinold De Vuyst (N-VA) wees op de stappen die al werden gezet. “We voerden het conformiteitsattest in om de kwaliteit van de woningen te garanderen en begeleiden eigenaars om aan deze voorwaarden te voldoen. Er staan een paar nieuwe woonprojecten in de steigers en daarenboven wil het gemeentebestuur op korte termijn twee noodwoningen realiseren om mensen tijdelijke opvang te voorzien indien nodig”, beklemtoont hij. “De op til staande fusie tussen het Sociaal Verhuurkantoor en de Sociale Huisvestingsmaatschappijen is zeker ook een stap in de goede richting.”
Voor onze vereniging is het zeer waardevol te kunnen deelnemen aan het lokaal woonoverleg. Het lokaal bestuur vindt het belangrijk dat mensen in armoede ook een stem krijgen in het sociaal woonbeleid. We zijn dan ook tevreden dat schepen De Vuyst met ons in
dialoog wil gaan rond de opmaak van de visienota sociaal wonen van Erpe-Mere. We zijn er
van overtuigt dat alle partners van het woonoverleg de ambitie hebben meer mensen in
armoede toegang te geven tot een degelijke betaalbare woning, tot een menswaardig
leven.

Kunstwerk ‘Huizen op overschot’ te bezichtigen aan de bib
De afgelopen twee jaar hebben we met Ommekeer gewerkt rond
het recht op wonen. Via groepsbijeenkomsten en huisbezoeken
hebben we ervaringen rond wonen verzameld bij mensen in
armoede. Met een groep van 10 mensen hebben we keramische
huisjes gemaakt, die verwekt werden in een kunstwerk met als titel
‘Huizen op verschot’.
De berg huisjes zijn een symbool voor de honderden huurders die
wachten op een sociale woning. De sleutels zijn de mensen in volle
verwachting van de sleutel op de deur van een volwaardige gezonde
en betaalbare woning, maar ook van een beter en menswaardig
leven.
Met dit kunstwerk roepen we het Vlaams en lokaal beleid op tot een
ambitieus sociaal woonbeleid waarbij we op termijn de situatie
omkeren van mensen op de wachtlijst naar sociale woningen op de
wachtlijst.
Het kunstwerk staat tot eind 2021 opgesteld aan de ingang van de
bib. Ga zeker eens een kijkje nemen!

Koffie & papieren
Je moet papieren regelen voor bv. de mutualiteit, OCMW of aanvraag 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. Ondertussen drinken we samen een koffie.
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 .

Heb je een UiTPAS aan kansentarief?
Dan kunnen de kinderen dit jaar GRATIS naar de jeugdbeweging!
Heb je een UiTPAS aan kansentarief? En zijn je kinderen lid van een
jeugdbeweging (bv. Chiro of scouts)? Of willen je kinderen graag naar
een jeugdbeweging?

Dan kan dit jaar GRATIS! Zowel het inschrijvingsgeld,
uniform als het kamp zijn gratis.

Wat moet je doen? Ga naar de jeugdbeweging en toon de UiTpassen van de kinderen aan de verantwoordelijke.
De jeugdbeweging regelt alles verder. In ieder dorp van Erpe-Mere kan je een jeugdbeweging vinden. Dus dicht
bij de deur!

Wil je graag in contact komen met een jeugdbeweging, maar je weet niet goed hoe? Wil je graag een UiTPAS
aan kansentarief aanvragen?
Maak een afspraak bij koffie & papieren. Samen met een vrijwilliger zetten we de nodige stappen. Bel of sms
voor een afspraak : 0470/68.68.16 of mail naar hulpbijpapieren@gmail.com.

11.Brunch Erpe-Mere
Nieuwe locatie : Sint Annazaal, Bambruggedorp 44, Bambrugge
Zondag 28 november van 10 tot 14 uur
De gekende 11.brunch van Erpe-Mere kan na een jaartje onderbreking
opnieuw doorgaan. Zondag 28 november verwachten we jullie vanaf
10u in Zaal Sint-Anna in Bambrugge. De keukenploeg en de vele vrijwilligers vergasten jullie opnieuw op (h)eerlijke koude en warme
gerechten. De opbrengst gaat naar de 11.11.11 actie.

ENKEL VOOR LEDEN VAN OMMEKEER : volwassenen : 4 euro / kinderen tot 12 jaar : 2 euro. De kaarten zijn
beperkt en te verkrijgen tijdens onze activiteiten en via mail of sms (0479/94.42.71)

Ik wil me graag vaccineren, maar ik weet niet hoe!
Hoe kan ik een afspraak maken in het vaccinatiecentrum?
Welke vaccin zal ik krijgen?
Hoe regel ik vervoer?
Ik heb vragen over het vaccin.

Maak een afspraak bij koffie & papieren. Samen met een vrijwilliger zetten we de nodige stappen. Bel of sms
voor een afspraak : 0470/68.68.16 of mail naar hulpbijpapieren@gmail.com.

Activiteiten kalender november
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/
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Activiteiten kalender december
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/
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