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Het Kapittel
en verder

Leerrijke armwoedekwis
Vrijdag 5 oktober organiseerde beweging.net Brasschaat in zaal d’Ouwe Kerk voor de
tweede keer de ‘Armwoedekwis’, met als thema “Samen tegen armoede” en met
bijzondere aandacht voor de campagne 2018 “1 op 5 loopt school in de buitenbaan”. Deze
originele quiz met gevarieerde vragen en enkele ludieke opdrachten bezorgde iedereen
een gezellige avond.
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Een bloemeke

"Bijkluswet, kostwinnersmodel
en mobipunt zijn geen
onbekende meer"
Vandaag krijgen 500.000 kinderen
onvoldoende onderwijskansen door
armoede. Kinderen uit gezinnen in
armoede hebben meer kans op
slechtere schoolresultaten, op
zittenblijven en op schoolmoeheid.
Ze moeten dikwijls meer afstand
afleggen dan kinderen in de
binnenbaan. Zo laten we veel talent
verloren gaan. Daarom moeten we
samen werk maken van gelijke
kansen en ijveren voor kwaliteitsvol
onderwijs, en een toekomst zonder
armoede.
Gevarieerde opdrachten
Voor de quiz werd de campagnefilm
vertoond. Eén vraag uit elke ronde
was gelinkt aan deze film. De quiz
bestond uit zes rondes met telkens
acht vragen over inkomen,
huisvesting, vrije tijd, onderwijs,
gezondheid, arbeid en
tewerkstelling. Ook een lokale ronde
met meerkeuzevragen deed de
deelnemers nadenken over
plaatselijke initiatieven in die context.
Drie tafelrondes zorgden voor
afwisseling: puzzelen om het
verband tussen vier woorden te
zoeken, de juiste ministers met
bepaalde uitkeringen verbinden en

opzoekingsvragen uit Het Kapittel
om uiteindelijk het woord
‘solidariteit’ te vormen.
Moeilijk, maar verrijkend
Presentator Gert Paulussen vuurde
de opdrachten af in de vorm van
geluidsfragmenten, vragen over
prijzen en aantallen, wist-je-datjes en
sociale actualiteit. Uit de reacties
van de deelnemers bleek dat de quiz
werd ervaren als moeilijker dan
verwacht, maar vooral als leerrijk en
zeer verrijkend. Alle ploegen wisten
dat ‘Bjorn en Benny’ de mannelijke
leden van Abba zijn, dat een arts die
volgens de officiële tarieven werkt
‘geconventioneerd’ is en dat
‘Sterrenkadees’ de naam is van de
kinderopvang in het Sterrenhuis.
Anderzijds zullen velen voortaan
onthouden dat de M in ‘M-decreet’
staat voor ‘Maatregelen’. Ook
begrippen als bijkluswet,
kostwinnersmodel, lokale
diensteneconomie, mobipunt en
wijkgezondheidscentra zijn voortaan
geen onbekende meer.

"Bijleren belangrijker
dan puntenresultaat"

Koper en ijzer
De “koper- en de ijzerspecialist” van
elk team stonden eveneens voor een
moeilijke opgave. Het raden van een
bedrag van een hele hoop muntjes
in een glazen bokaal leidde tot zeer
uiteenlopende antwoorden. Het
proeven van drie “ijzerbommen” om
te rangschikken van het minste naar
het meeste ijzergehalte leverde geen
punten op, vermits tot ieders
verbazing het juiste antwoord
‘broccoli –spinazie – basilicum’ was.
Zoals steeds was deelnemen en
bijleren echter belangrijker dan het
puntenresultaat.
De ploeg van de Sociale Kruidenier
behaalde de eerste plaats met 58
punten, voor Brasschaat 2012 met
56 en Wereldwinkeliers met 55.
CD&V Brasschaat scoorde 52 punten,
Familie Claessens en CD&V Jongeren
beide 50. Met kleine verschillen
volgden de andere teams: Ramses,
VVV, DiaSol, OKRA Bethanie, OKRA
Driehoek, Femma Centrum en OKRA
Centrum. Alle leden van de 13
ploegen ontvingen een passende
prijs, onder meer onder de vorm van
waardebonnen van de Kringwinkel,
Perron Noord en de Wereldwinkel.
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De mobiliteit van de

toekomst
Op 19 september, tijdens de week van de
mobiliteit die dit jaar in het teken stond van
duurzame mobiliteit, organiseerde beweging.net
Brasschaat in Garage De Kort een boeiend event
rond de mobiliteit van de toekomst. Op deze
unieke locatie spraken we over hoe we ons in de
toekomst gaan verplaatsen en hoe wij kunnen
bijdragen aan duurzame mobiliteit.

Mobiliteitsplannen werden toegelicht en verscheidene alternatieven voor Koning
Auto kwamen aan bod. Wie ‘automindert’ en de overstap maakt, ontdekt zelf de
voordelen van stappen of trappen, het openbaar vervoer en autodelen!
Duurzaamheid centraal
Vijf interessante sprekers deelden hun expertise op gebied van mobiliteit en de
nieuwe vormen daarvan, met het enthousiaste publiek. Kris De Kort van Garage De
Kort legde de nadruk op duurzaamheid. De wereld van elektrische auto’s is in
volle evolutie, waardoor we bij begrippen als delen, hergebruik en recycleren
terechtkomen. Die staan ook voorop bij beweging.net, waar het aspect
duurzaamheid centraal staat naast sociaal beleid.
Jan Tytgat van Umicore sprak over de toekomst van elektrische mobiliteit en de
impact hiervan op de batterij-industrie. Umicore is specialist in materialen voor
herlaadbare batterijen, net wat een elektrische auto broodnodig heeft. De spreker
gaf een inkijk in de wereld van het hergebruik en toonde aan hoe de industrie kan
bijdragen aan duurzaamheid.
Elektrische fiets in opmars
Johan De Mulder van B2Bike bevestigde dat de elektrische fiets echt wel in opmars
is en heel wat toekomstperspectieven heeft. B2Bike is het levende bewijs van een
modal shift naar de fiets. Deze onderneming richt zich op de bedrijfswereld,
waarbij werknemers in lease-systemen fietsen aangeboden krijgen voor hun woonwerkverkeer of dienstverplaatsingen. Beweging.net zet al decennialang in op
Koning Fiets als ideaal vervoermiddel, op zijn minst voor verplaatsingen in eigen
gemeente. We doen dat door voortdurende fietspadenacties en door een duidelijke
stem in de gemeentelijke verkeerscel.

Autodelen en fietsdelen
Daarna overtuigde Bram Seeuws van Autodelen.net met zijn pleidooi voor meer
autodelen. Dit concept raakt bekend in Brasschaat, waar de gemeente al enkele
elektrische wagens deelt met haar inwoners. Autodelen en fietsdelen kent meer en
meer succes: het vormt het antwoord op de vraag of het wel noodzakelijk blijft dat
iedereen als particulier een auto of een fiets koopt. Stevig inzetten op dit systeem
is nodig.
Tot slot kwam Alexander de Bièvre meer vertellen over de groene deelfietsen van
Mobit. Brasschaat is trouwens de eerste gemeente die ervoor koos om met Mobit
scheep te gaan. Ook fietsen worden hoe langer hoe meer gedeeld. Voorheen dacht
men dat het enkel zou rollen in een grootstedelijke omgeving, maar een nieuwe
evolutie maakt het ook in gemeenten als Brasschaat mogelijk.
Doorlopend had een interactieve mobiliteitsbeurs plaats. De avond werd afgesloten
met een gezellige receptie waar de zowat 70 aanwezigen vragen aan de sprekers
konden stellen en met elkaar konden napraten. Kortom, het was een zeer
geslaagde en erg leerrijke avond.

"Ontdek de voordelen van
stappen of trappen, openbaar
vervoer en autodelen"

Brasschaat kiest voor schonere lucht
met groene deelauto's en deelietsen!
Luchtkwaliteit is een belangrijk thema waar veel mensen van wakker liggen. We willen
dat onze kinderen en kleinkinderen gezond opgroeien; daarvoor hebben we propere
lucht nodig. In Brasschaat heeft Dirk de Kort heel wat initiatieven genomen die bijdragen
tot schonere lucht.
Project Stroomversnellers
We zijn meer dan een jaar geleden met autodelen
begonnen vanuit de gemeente, dit in
samenwerking met Partago
(www.brasschaat.partago.be). Zo kunnen burgers
mee één van de drie 100% elektrische wagens van
de gemeente delen. Dirk de Kort: “We willen het
aanbod van deelwagens vergroten, daarom hebben
we ook meegedaan aan het project
Stroomversnellers. Ons streefdoel is één mobipunt
in elke wijk met telkens een 100% elektrische
deelwagen. Met Stroomversnellers willen we twee
extra deelwagens inzetten in Brasschaat. Om
erachter te komen waar we dat best doen, hebben
we de projecten opgesplitst per wijk. Als er
voldoende burgers stemden op de projecten voor
Brasschaat, krijgen we van Vlaanderen één euro
per inwoner. Met 327 Brasschatenaren hebben we
de grens van 311 stemmende burgers
overschreden. De wijken met het meeste stemmen
zijn Kaart en Driehoek. Tegen de zomer van 2019
worden de deelwagens effectief verwacht.”
Om de deelwagens te promoten, organiseerden
we ook buurtavonden, waar werd uitgelegd hoe
Partago werkt en hoe mensen kunnen participeren
om de deelwagens te gebruiken. Een interessant
gegeven is dat je ook je eigen 100% elektrische
wagen in een Partago deelproject kan inschrijven.
Zo maak je de aankoop van de elektrische wagen
meer haalbaar, aangezien je inkomsten krijgt door
je wagen te delen.
Fietsdelen biedt veel kansen
Maar Brasschaat gaat verder dan alleen autodelen.
Dirk de Kort: “We zijn in september ook begonnen
met een fietsdeelproject. Hier heb ik lang voor

gepleit binnen de gemeente, want fietsdelen heeft
niet alleen potentieel in de steden, ook voor
gemeenten zoals Brasschaat biedt het veel
kansen.” Brasschaat werkt samen met Mobit voor
het fietsdeelproject (meer info:
www.brasschaat.be/Actueel/aanbestedingen/
fietsdelen_in_Brasschaat). Veel jongeren maken er
gebruik van: “Ik zie regelmatig Mobit-fietsen bij
ons thuis staan, van mijn kinderen en van hun
vrienden. Het systeem is voor hen ideaal: flexibel,
gemakkelijk en goedkoop! De stad Antwerpen
werkt ook met Mobit; dus je kan gemakkelijk met
de fiets naar de tram in Merksem of naar het
station in Ekeren.”
Mobit-app
Wil je zelf ook gebruik maken van de deelfietsen in
Brasschaat? Download dan de Mobit-app en
registreer je. Laad een bedrag op, dan kan je
meteen een fiets gebruiken. In Brasschaat zijn er
105 fietsen verdeeld over een 60-tal zones. Je kan
de dichtstbijzijnde fiets vinden via de app.
Wanneer je de QR-code op de fiets met de app
scant, springt het slot open en begint de rit te
lopen. De fiets parkeer je na gebruik op een
Mobit-parkeerlocatie. Er zijn vaste fietsenparkings
voor de Mobit-fietsen, maar je ziet via de app wel
waar de parkeerzones zijn. Een ritje kost 0,45 euro
voor de eerste 20 minuten, vervolgens 0,45 euro
per schijf van 20 minuten. Voor korte ritten tot 4
minuten is er een voordeeltarief: slechts 0,29 euro
voor de totale 4 minuten. Een dagpas kost 3 euro
en laat gebruikers toe 24 uur ongelimiteerd te
fietsen. Brasschaatse inwoners moeten geen
waarborg betalen.

"Voor jongeren is
fietsdelen ideaal:
flexibel en goedkoop"

CD&V Brasschaat heeft veel aandacht voor schonere
lucht en het potentieel van de fiets. Shana Claessens:
“Wij hebben een werkgroep rond Koning Fiets,
waarbij we allerlei acties opzetten om de fiets te
promoten in Brasschaat. Een mooi voorbeeld is de
fietsbibliotheek, waar we ouders willen helpen. Jonge
kinderen groeien vlug, waardoor hun fiets snel
vervangen moet worden door een groter exemplaar.
Om mensen te helpen bij deze – vaak dure –
aankopen, zijn we gestart met een fietsbibliotheek,
waar mensen hun fiets kunnen binnenbrengen en die
dan ruilen voor een groter exemplaar of laten
overkopen.” Een mooi voorbeeld van deeleconomie
waarbij de werkgroep Koning Fiets de praktische en
administratieve kant regelt. De fietsbibliotheek is
feestelijk opgestart op Dirk Feest in september. Nu is
de werkgroep het project verder aan het uitwerken.
Voor informatie kunt u Shana contacteren:
shanaclaessens@gmail.com
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AGENDA
Er valt altijd iets te beleven in Brasschaat
Dinsdagen 18 december, 15 januari en 19
februari
’t Ateljee: creanamiddag
Om 13.30 uur in De Eekhoorn
Femma Kaart: I. Gabriel – 03 651 33 31

Maandagen 7 januari en 11 februari
Opera in Kinepolis (7/1: ‘La Traviata’; 11/2: ‘Carmen’)
Afspraak om 13.30 uur in de hall van Kinepolis
Antwerpen
Femma Centrum: E. Weymeersch – 03 344 07 96

Dinsdagen 18 december, 22 januari, 19 februari
en 19 maart
Cursus bloemschikken
Om 19.30 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: J. Stessels – 03 651 47 28

Dinsdagen 8, 15, 22 en 29 januari
Rummikub
Om 13.30 uur in Drieheem
OKRA Driehoek: L. De Graef – 03 651 66 21

Woensdag 19 december
Bloemschikken
Om 13.30 uur in Emmaüszaal
OKRA Centrum: A. Verschuuren – 03 651 91 53
Woensdagen 19 december, 23 januari,
20 februari en 20 maart
Bloemschikken
Om 19 uur in De Eekhoorn
Femma Kaart: V. Free – 0488 57 07 07
Donderdag 20 december
Winterwandeling in park en Peerdsbos (ong. 7 km)
Vertrek: parking kasteel om 13.30 uur
OKRA Centrum: L. Beldé – 03 651 96 53
Donderdagen 20 december, 10 januari, 7 februari
en 7 maart
Cursus breicafé
Van 19.30 tot 22 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: Chr. Claes – 0496 69 38 39
Zondagen 6 januari en 3 maart
Op stap met Annelies
Vertrek: De Inslag, Fortsebaan om 9.30 uur
Femma Centrum: A. Rabaey – 03 297 85 50
Maandag 7 tot en met vrijdag 11 januari
Gezondheidswandeling
Vertrek om 8.30 uur aan ingang De Inslag
OKRA Driehoek: A. Vermeiren – 03 651 75 05

Woensdagen 9 januari, 5 februari en 5 maart
Wandeling “Fit blijven”
Vertrek om 13.30 uur aan Drieheem
OKRA Driehoek: A. Van Puyenbroeck – 03 651 98 88
Dinsdagen 15 en 29 januari, 12 en 26 februari,
12 maart
Bezige bijtjes
Van 8.30 tot 12 uur in zaal Thijs, cultuurcentrum
Femma Centrum: F. Bresseleers – 03 651 58 82
Dinsdagen 22 januari en 26 februari
Fietstocht (22/1: Gooreind; 26/2: Kapellen)
Vertrek om 13 uur aan De Eekhoorn
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80
Donderdagen 24 januari en 28 februari
Cursus naaisalon
Van 19.30 tot 22.30 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: A. Van de Velde – 03 652 03 74
Donderdag 31 januari
Jeneverwandeling in park en Peerdsbos
Vertrek: parking kasteel om 13.30 uur
OKRA Centrum: L. Beldé – 03 651 96 53
Zondag 3 februari
Wandelen in Westmalle
Vertrek: parking kasteel om 9.30 uur (carpooling)
Femma Centrum: A. Rabaey – 03 297 85 50

Vrijdag 8 februari
Pateekeswandeling te Antwerpen
Vertrek om 12.30 uur aan De Eekhoorn
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80
Donderdag 7 maart
Chocoladewandeling te Antwerpen
Vertrek om 12.30 uur aan De Eekhoorn
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80
Zaterdag 9 maart
Terugkomdag Zwarte Woud en voorstelling reis
2019
Om 19 uur in De Eekhoorn
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80
Donderdag 14 maart
Daguitstap met openbaar vervoer
Bezoek aan de luchthaven van Deurne en aan de
Kringwinkel achter de schermen
OKRA Centrum: Ch. Bogaerts – 03 651 67 73
Dinsdag 19 maart
’t Ateljee: demo schrikkelpapier, met lesgeefster
Om 13.30 uur in De Eekhoorn
Femma Kaart: I. Gabriel – 03 651 33 31
Donderdag 21 maart
Fietsen (start van het seizoen, ong. 35 km)
Vertrek: pleintje Van Hemelrijcklei/Bredabaan om
13.30 uur
OKRA Centrum: A. Franssens – 03 651 30 17

Wereldmeerdaagse Brasschaat
Dinsdag 12 februari 2019 om 20 uur in Theater
Hemelhoeve: “Leven op het land en in het
water, met de mens als erg aanwezige factor”,
lezing door Dirk Draulans. Inkom: vrije
bijdrage. Reservatie: 03 650 03 40 –
cultuurcentrum@brasschaat.be

Reis naar Kent
Femma Brasschaat Centrum maakte
van 1 tot en met 5 oktober een
fantastische reis naar Kent. We
bezochten er prachtige kastelen,
mooie romantische tuinen en
pittoreske dorpjes. Tevens maakten
we een tochtje met een stoomtrein
door Oost-Sussex. Ook genoten we
van een typische afternoon tea met
een overvloed aan hartige en zoete
lekkernijen.
Op het programma stonden onder
meer bezoeken aan het oude

havenstadje Rye; het huis, het
atelier en de tuin van Winston
Churchill; Sissinghurst met het
kasteel, de gebouwen om hop te
drogen en de mooie tuinen met
verschillende ‘kamers’ en talrijke
fruitbomen; de Scotney Castle
Gardens, een romantisch park met
een ruïne; het majestueuze Leeds
Castle, waar je de sfeer van Hendrik
VIII kan opsnuiven, en het
uitgestrekte park; de stad
Canterbury met de wereldbefaamde
anglicaanse kathedraal.

Herfstfeest Samana Donk
Wat was 18 oktober een mooie
zonnige dag om herfstfeest te vieren
met Samana Ekeren-Brasschaat-Donk!
Tegen 12 uur werd iedereen verwacht
in “ Ons Middelheem “. De mooie zaal
en de ruime keuken met alle
voorzieningen waren ideaal voor zulk
feest. Veel blije gezichten bij het
terugzien na een warme, hete zomer!
Voorzitster Els vertelde bij aanvang van
het feest een mooie parabel over twee
bomen, de schoonheid en de
vergankelijkheid van het leven. Een
smakelijk middagmaal met, zoals de
traditie het wil, een zelfgemaakte
pompoensoep en als hoofdschotel
hesp met witloof, liet zich goed
smaken.
Hilde Taymans, ervaren vrijwilligster bij
CM, verwelkomde iedereen op een
gezellige en speelse manier voor een

sportieve namiddag van zitdansen op
muziek. Alle spieren kwamen aan bod
en iedereen deed enthousiast mee. Het
programma werd onderbroken voor
een lekker dessert met koffie. Nadien
ging iedereen er weer tegenaan met
zittend jodelend dansen op vele leuke
liedjes.
Nog een laatste babbel voor ieder
weer blijgezind naar huis werd
gebracht na een deugddoende
namiddag. Aan alle helpers hartelijk
dank voor jullie inzet.
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Een bloemeke voor
de vrijwilligers van
bewegingspunt Brasschaat
en partnerorganisaties
In de aanloop naar het nieuwe jaar is het zeker gepast alle vrijwilligers van
beweging.net Brasschaat, en van haar actieve partnerorganisaties (Femma, kwb,
OKRA en Samana), te bedanken voor hun inzet met een mooi figuurlijk bloemeke.

Bijzondere mensen
Vrijwilligers zijn bijzondere mensen, zij maken het verschil. Je komt ze tegen in alle
geledingen van de maatschappij. Ze zijn erg belangrijk in de werking van een
organisatie omdat ze voor een groot deel de continuïteit verzekeren. Vrijwilligers
zijn gemotiveerde mensen die zich plichtsbewust inzetten voor de goede werking.
Hun bezieling werkt aanstekelijk. In een wereld van geldgewin en fenomenale
bonussen zijn zij een lichtpunt van dienstbaarheid. Maar hun werk wordt helaas
niet altijd gewaardeerd. Zonder vrijwilligers zou de samenleving er anders uitzien,
armer en harder. Het aantal vrijwilligers neemt gestaag af en het is bang afwachten
wat de toekomst zal brengen, want hun rol is uiterst belangrijk. Toch moeten we
blijven geloven in de kracht van het vrijwilligerswerk.
Onbetaalbaar engagement
Op lokaal vlak dragen beweging.net en haar partnerorganisaties bij tot een bezield,
sociaal en zorgzaam Brasschaat. Ze hebben volop aandacht voor het
samenbrengen en verbinden van mensen, met oog voor een warme, hartelijke
maatschappij. Het verenigingsleven, waar het sociaal contact onder elkaar

primordiaal is, helpt mensen om zich goed te voelen. Daarvoor springen tal van
vrijwilligers in de bres, elk met zijn eigen gaven en talenten. Niemand kan immers
alles doen, maar iedereen kan wel iets doen. Af en toe iets voor niets doen, verrijkt
trouwens je leven. Engagement is onbetaalbaar, maar verdient heel veel respect en
waardering. Oprechte dankbaarheid van mensen waarvoor men iets doet of
organiseert, is de grootste stimulans om vol te houden. Heel hartelijk bedankt en
gefeliciteerd, vrijwilligers!

"Vrijwilligers zijn het cement
van onze samenleving"

Nieuw woonzorgdecreet legt focus
op goede interactie met de buurt
Het nieuwe woonzorgdecreet zal de levenskwaliteit van mensen met een zorgvraag,
zowel in de thuiszorg als in de residentiële ouderenzorg, versterken.
Het decreet gaat uit van enkele basiswaarden voor zorg
en ondersteuning van kwetsbare mensen, zoals respect
voor de menselijke waardigheid en integriteit, eerbied
voor de persoonlijke levenssfeer, de persoonlijke
autonomie en de sociale context. Opvallend in het
voorontwerp is de uitdrukkelijke keuze voor zorgzame
buurten en de verbindende, faciliterende rol die een
lokaal dienstencentrum hierbij moet spelen.
Nieuwe opdrachten dienstencentrum
De opdrachten van een lokaal dienstencentrum worden
in het nieuwe decreet geactualiseerd: ze stroken meer
met de veranderende maatschappelijke context. Het
dienstencentrum zal daarom vertrekken vanuit een
buurtanalyse die sterktes en hiaten van buurten in kaart
brengt. Op basis van deze analyse - die samen met lokaal
bestuur en lokale actoren tot stand komt – zal het
dienstencentrum informatie bieden, noden en problemen
in de buurt signaleren, ontspanning en ontmoeting
aanbieden, de krachten van de buurt benutten en
versterken, waar nodig een bemiddelende rol opnemen,
burenhulp stimuleren en faciliteren, en tevens de
competenties en talenten van de gebruikers benutten
met het oog op sociale waardering. Het centrum zal
voortaan op verschillende locaties kunnen inspelen op de
noden in een gemeente. Deze verbindende aanpak legt
de focus op een goede interactie tussen dienstencentra
en de buurt.
Zorgzaam Brasschaat
Meer dan een vijfde van de Brasschaatse inwoners is
ouder dan 65 jaar. De gemeente Brasschaat was één van
de eerste oprichters van een dienstencentrum: Maria-

ter-Heidehove. Ondertussen zijn er drie dienstencentra
die zich als echte ontmoetingsplaats ook richten op het
stimuleren van contacten tussen buurtbewoners. Senioren
kunnen er deelnemen aan verschillende activiteiten,
tegen democratische prijzen een gezonde maaltijd eten,
en ze kunnen er terecht met allerlei hulpvragen.
Senioren uit hun sociale isolatie helpen is één van de
speerpunten van het OCMW-beleid.

Gezocht
Vrijwilligers voor de
Wereldmeerdaagse
De Wereldmeerdaagse, van 4 tot en met
19 februari 2019 in de Ruiterhal in
Brasschaat, wil alle leerlingen uit de
eerste graad secundair onderwijs uit de
regio Brasschaat-Noorderkempen in een
mondiaal bad dompelen. Zo’n evenement
organiseren is een hele klus. Daarom
zoeken we gemotiveerde vrijwilligers die
mee stands kunnen animeren.
Heb je wat tijd vrij tijdens de schooluren
en ga je graag met jongeren om? Heb je
een hart voor de wereld en zin om te
komen helpen? Je kiest zelf hoeveel tijd je
eraan wilt besteden. Wij voorzien al het
materiaal en je krijgt vooraf een
uitgewerkt scenario. In ruil voor je
vrijwillige hulp ontvangt de organisator
van de Wereldmeerdaagse, of een
organisatie die jij kiest en door ons is
goedgekeurd, 7,50 euro per halve dag
dat je komt helpen. Een fijne manier om
een extraatje te verdienen voor jouw
organisatie of een ander goed doel!

"Krachten van de
buurt bundelen en
versterken"

Wil je meer info of je meteen
inschrijven als vrijwilliger? Neem dan
contact op met Nadine Acke –
nadine.acke@skynet.be – 0470 22 80 15,
of ga naar www.mundio.be.

Colofon
Meer info over beweging.net Brasschaat krijg je bij
Carina Verster-Rotthier, Verhoevenlei 18, 2930 Brasschaat – 03 295 63 40
Adreswijzigingen, correcties, opmerkingen en aanvragen om Het Kapittel gratis te ontvangen: m.van.roey@telenet.be

