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Dag van de armoede
(Foto: Gemeente Brasschaat)
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Een bloemeke

1 op 7 haalt de meet niet
Met de campagne van 2017 ”1 op 7
haalt de meet niet” zoomt Samen
Tegen Armoede in op één domein uit
het armoedeweb: “inkomen”. Een
leefbaar inkomen voor iedereen geeft
de kans om de toekomst te plannen
en stappen te ondernemen om uit de
armoede te ontsnappen. Hoe zuinig
mensen in armoede ook leven, ze
stellen telkens opnieuw vast dat hun
budget voor het einde van de maand
op is. Het is niet mogelijk de
maanden in te korten, maar onze
samenleving kan wel voor iedereen
een leefbaar inkomen garanderen.

Voor de quiz werd de film “Armoede
in België” over het armoedeweb
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.
Tevens waren er twee tafelrondes
over deze thema’s: puzzelen om het
verband tussen vier woorden te
zoeken en de juiste bevoegdheid bij
zes ministers van de Vlaamse
regering plaatsen.

Gevarieerde, originele quiz
Presentator Gert Paulussen vuurde
de opdrachten af in de vorm van
geluidsfragmenten, vragen over
prijzen, aantallen en procenten, wist-
je-datjes en sociale actualiteit. De
praktische proeven omvatten:
schatten van de hoeveelheid geld in
een pot, “Huisje prik”, bootje
vouwen, stripfiguur Robby juist
kleuren, hoeveelheid vitamine C in
fruit of groente rangschikken en
een woordzoeker.

Ook een lokale ronde met
meerkeuzevragen over de werking
van beweging.net deed de
deelnemers nadenken over
kansarmoede. Deze ronde was
beslissend voor de einduitslag. Vooral
de laatste vraag speelde een cruciale
rol: “Negen verenigingen en
dienstverleners die als
partnerorganisatie deel uitmaken van
beweging.net, het netwerk van vele
sociale organisaties, zijn in Brasschaat
actief. Welke?” In alfabetische
volgorde zijn dit: ACV, CM,
Familiehulp, Femma, kwb, OKRA,
Samana, Welzijnsschakels en
Wereldsolidariteit.

Enthousiaste deelnemers
De ploeg OCMW Weetjes behaalde de
eerste plaats met 67 punten, voor
CD&V met 66 en De Elfjes met 63
punten. Brasschaat 2012 scoorde 61
punten en Sanseveria, Sociale
Kruidenier en Wereldwinkeliers alle
drie 60. Met kleine verschillen
volgden de andere teams: Salva Mea,
VVV, Enrique, Femma Centrum, De
Haezelaren, Geschift, OKRA Bethanie
en Perron Noord. Aan iedereen van
harte dank voor de deelname en het
enthousiasme!

Alle 15 ploegen ontvingen een
passende prijs onder de vorm van
waardebonnen van de Kringwinkel,
de Wereldwinkel en Perron Noord,
waterkaraffen van Pidpa of groenten
van Votubra. Mensen van Kabas
zorgden met succes voor een lekkere
‘Soep op de stoep’. Beweging.net
Brasschaat schonk een mooie cheque
aan Kabas en aan Welzijnszorg.

Op vrijdag 29 september organiseerde beweging.net Brasschaat in zaal Drieheem voor de eerste keer de
‘Armwoedekwis’, met als thema “Samen Tegen Armoede”. Deze originele quiz met zeer gevarieerde vragen
en ludieke opdrachten bezorgde iedereen een gezellige avond. Toch was een belangrijke doelstelling de
aanwezigen bewust te maken van de ernst van het armoedeprobleem.
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Geslaagde Armwoedekwis

Aanwezigen bewust maken van de
ernst van de armoedeproblematiek

Originele quiz met gevarieerde
vragen en ludieke opdrachten
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Indicatoren
“Armoede is niet in cijfers te vatten. We kunnen
niet zeggen hoeveel mensen in onze gemeente
onder de armoedegrens leven. Hooguit zijn er
enkele indicatoren:
- jongeren (18 tot 25 jaar) die een leefloon
krijgen in afwachting van het vinden van werk,
met soms meerdere problematieken;
- het stijgend aantal dossiers bij de dienst
schuldbemiddeling waarbij het erop aankomt
het uitgavenpatroon te beheersen;
- het toch wel hoge aantal dossiers van
huurachterstal of uithuiszetting;
- een stijgend aantal gezinnen of personen dat
regelmatig een voedselpakket krijgt;
- onze 7 noodstudio’s voor crisisopvang zijn op
jaarbasis voor 80% in gebruik.”
aldus OCMW-voorzitter Bart Brughmans.

Open Huis Kabas
Het Open Huis Kabas aan de Augustijnslei 115-
117 bestaat inmiddels al 25 jaar en richt zich op
mensen van alle leeftijden, geslachten,
gezinssamenstellingen, culturele achtergronden,
religie, etc. Hierdoor worden vandaag ongeveer
250 gezinnen bereikt waarvan de helft op zeer
regelmatige basis (maandelijks) langskomt voor
verschillende diensten.

Ongeacht hun verschillen dragen de cliënten
van Kabas een rugzak met zich mee met een
hele hoop problemen die zich uitstrekken over
diverse domeinen (opleiding, huisvesting,
arbeid, gezondheid, welzijn, financiën, …). Kabas

definieert armoede zoals prof. Jan Vranken van
UAntwerpen dat doet: “Armoede is een netwerk
van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over
meerdere gebieden van het individuele en
collectieve bestaan. Het scheidt de armen van
de algemeen aanvaarde leefpatronen van de
samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op
eigen kracht overbruggen.”

“Vandaag bewijst deze dienst meer dan ooit zijn
nut en doorbreekt het de klassieke clichés over
armoede. Het ondersteunen en begeleiden van
jonge gezinnen en het vermijden van sociaal
isolement staan centraal bij de werking. Ook de
sociale kruidenier is inmiddels niet weg te
denken in Brasschaat. We zijn trouwens op zoek
naar een nieuwe locatie zodat we de
Kabaswerking en de sociale kruidenier samen
kunnen huisvesten”, vertelt Bart Brughmans.

Ieder speelt een rol
Armoedebestrijding heeft alles te maken met
preventie en met kansenbeleid: aan iedereen -
inwoner of bezoeker- dezelfde mogelijkheden
bieden als het gaat over wonen, werken, weten,
welzijn en ontspanning. Iedereen heeft daar
een rol in op te nemen (overheid, hulpverleners,
scholen, verenigingen en iedere burger) en
ieder kan zijn steentje bijdragen.
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Subsidie voor
renovatie-audit

Het gemeentebestuur van Brasschaat geeft een subsidie
aan iedereen die een audit laat uitvoeren met het oog op
een energiezuinige renovatie van een bestaande woning.
“Met de renovatie-audit wordt het voor onze inwoners
eenvoudig om hun woning op een goede en duurzame
manier te renoveren” zegt schepen van milieu Dirk de Kort
(CD&V).

Witte lakens brengen dag van de
armoede onder de aandacht
Dinsdag 17 oktober werd ook in Brasschaat stilgestaan bij de dag van de armoedebestrijding. Aan het gemeentehuis en
het OCMW hingen witte lakens om voorbijgangers te sensibiliseren. Met de actie “Soep op de stoep” vroeg het
kansarmoedeproject Kabas op een leuke manier aandacht. Heel wat voorbijgangers hielden halt voor een lekkere,
gezonde kom pompoensoep.

De klimaatdoelstellingen moeten behaald worden als
we onze planeet willen redden, zoveel is duidelijk.
Daarbij moeten we allemaal ons steentje bijdragen:
door vaker de fiets te nemen in plaats van de auto,
elektrisch te gaan rijden, mee te doen aan autodelen
of door onze woning energievriendelijker te maken.
Waar de gemeente Brasschaat voor die eerste drie
punten al verschillende acties heeft ondernomen
(delen van elektrische wagens van de gemeente via
Partago, fietsvriendelijk beleid, …), gaat ze nu ook
inzetten op energiezuinige renovaties met een
subsidie voor een renovatie-audit.

Dirk de Kort geeft toelichting : “Ter ondersteuning van
ons gemeentelijk energiebeleid en het
klimaatactieplan biedt intercommunale IGEAN de
uitvoering van renovatie-audits in privéwoningen aan.

Dat betekent dat er een energiedeskundige
langskomt voor een controle. Hij bekijkt onder meer
de isolatie van uw woning en de manier waarop u
verwarmt en warm water produceert. U krijgt dan een
verslag waarin de deskundige mogelijke
energiebesparende maatregelen zal voorstellen.”

Zo’n professionele audit kost ongeveer 550 euro. “Als
gemeente willen wij toekomstige verbouwers
stimuleren om toch zo’n audit te laten doen en om de
prijs te drukken, kennen we een subsidie toe. Zo
wordt de drempel om een audit te laten uitvoeren
verlaagd en kunnen we burgers aanzetten om ook
effectief over te gaan tot de uitvoering van
energiebesparende maatregelen.” De gemeentelijke
subsidie bedraagt 100% van de gefactureerde kosten
met een maximum van 500 euro per bestaande

woning. De subsidie wordt uitbetaald wanneer de
voorgestelde werken ook effectief zijn uitgevoerd.

“Deze maatregel is afgestemd op andere
ondersteuningen rond woonbeleid. Wie een renovatie-
audit laat uitvoeren, kan naadloos instappen in het
BENOVEREN-project van EANDIS. Het is nu echt het
moment om je woning duurzamer te maken. Dit is
goed voor je wooncomfort, je budget en voor het
milieu” zegt schepen van wonen Niels de Kort (CD&V).

Meer informatie over de inhoud van de renovatie-
audit en het aanvraagformulier zijn terug te vinden
op de website van IGEAN.

www.milieuenveiligheid.igean.be

Armoedebestrijding heeft te maken
met preventie en kansenbeleid
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Donderdag 19 oktober is
Femma Centrum op bezoek
geweest bij De Vlaspit in
Scherpenheuvel. De Vlaspit is
een sociaal bedrijf dat
mensen tewerkstelt die het
moeilijk hebben, onder meer
na zware ziekte of na
langdurige werkloosheid. Zij
recycleren er kurken stoppen
en maken er
isolatiemateriaal van. Ook
opgebrande kaarsen en
kaarsresten zijn heel welkom,
want in hun atelier maken
zij er prachtige kaarsen van,
zowel voor binnen als voor
buiten. Hierbij doen we een
oproep tot alle
partnerorganisaties en lezers
om kurken stoppen en

kaarsresten te verzamelen.
Elke eerste dinsdag van de
maand vanaf 19 uur mogen
die afgegeven worden in Ons
Middelheem. Info: Monique
Boucquey – 03 651 48 93
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Er valt altijd iets te beleven in Brasschaat

Agenda

Femma ging op bezoek bij

De Vlaspit

Maandagen 11 en 18 december
Handwerk (11/12: ook Patchwork)
Van 13.30 tot 16 uur in De Nobele Donk
Femma Ekeren-Donk: M. Pauwels – 03 645 16 53

Dinsdagen 12 december, 23 januari en 27 februari
Wandelen (12/12: park Brasschaat; 23/1: naar Patio
Donk; 27/2: naar Promenade Kapellen)
Vertrek om 13 uur aan De Eekhoorn
Femma Kaart: H. Vermeiren – 03 664 27 26

Dinsdagen 12 december, 16 januari, 20 februari en
20 maart
Cursus bloemschikken
Om 19.30 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: J. Stessels – 03 651 47 28

Woensdagen 13 december, 17 januari, 21 februari
en 21 maart
Bloemschikken
Om 19 uur in De Eekhoorn
Femma Kaart: V. Free – 03 652 07 98

Donderdagen 14 december, 18 januari en
22 februari
Natuurwandeling
Vertrek: De Nobele Donk om 13 uur
OKRA Ekeren-Donk: T. Delabie – 0474 29 79 82

Donderdagen 14 december, 25 januari en 1 maart
Wandelen (7 à 8 km)
Vertrek (01/03: met auto’s): parking kasteel
om 13.30 uur
OKRA Centrum: L. Beldé – 03 651 96 53

Donderdag 14 december
Kerstknutselen
Om 20 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: A. Van de Velde – 03 652 03 74

Vrijdag 15 december
Daguitstap naar kerstmarkt in Dusseldorf
Femma Centrum: E. Weymeersch – 03 344 07 96

Zondag 17 december
Kerstcafé met muziek, versnaperingen en drankjes
Van 15 tot 19 uur in De Eekhoorn
t.g.v. het “Warm weekend op de Kaart”
OKRA Kaart: J. Van Dijck – 03 652 01 98

Maandag 18 december
Kegelen in Kegelkluis Antwerpen, van 15 tot 17 uur
Vertrek: De Eekhoorn om 13.45 uur
OKRA Kaart: P. Bellens – 03 651 76 62

Dinsdagen 19 december en 16 januari
’t Ateljee met crea
Om 13.30 uur in De Eekhoorn
Femma Kaart: I. Gabriel – 03 651 33 31

Woensdagen 20 december en 21 maart
Bloemschikken
Om 13.30 uur in Emmaüszaal
OKRA Centrum: A. Verschuuren – 03 651 91 53

Donderdagen 21 december, 18 januari, 15 februari
en 15 maart
“Grote” wandeling
OKRA Kaart: M. Desmet – 03 652 15 17

Donderdagen 21 december, 18 januari, 22 februari
en 1 maart
Cursus naaisalon
Van 19.30 tot 22.30 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: A. Van de Velde – 03 652 03 74

Dinsdagen 2 januari, 6 februari en 6 maart
“Kleine” wandeling
Vertrek om 9.45 uur aan De Eekhoorn
OKRA Kaart: W. Higgins – 03 651 57 85

Woensdagen 3 en 17 januari, 7 en 21 februari,
7 en 21 maart
Wedstrijdkaarten ‘rikken’ + hobby
Om 13.30 uur in Emmaüszaal
OKRA Centrum: A. Verschuuren – 03 651 91 53

Woensdagen 3 januari, 7 februari en 7 maart
Wandeling ‘Fit blijven’
Samenkomst: Drieheem om 13.30 uur
OKRA Driehoek: A. Van Puyenbroeck – 03 651 98 88

Zaterdagen 6 januari en 3 februari
Wandeling in park en Peerdsbos (ong. 4 km)
Vertrek parking kasteel om 9.45 uur
OKRA Centrum: A. Franssens – 03 651 30 17

Dinsdagen 9 – 23 – 30 januari, 6 – 13 – 27 februari,
6 – 13 – 20 maart
Petanque
Om 13.30 uur aan Ons Middelheem
OKRA Centrum: E. Evers – 0472 36 88 62

Donderdagen 11 januari, 8 februari en 15 maart
Bowling
Om 14 uur in Blue Ball
OKRA Driehoek: A. Vermeiren – 03 651 75 05

Vrijdag 12 januari
Bezoek met gids aan expo “Schitterend verlangen”
in het MAS
Femma Centrum: E. Weymeersch – 03 344 07 96

Vrijdag 12 januari
Bowling
Om 19 uur in Blue Ball
Femma Kaart: H. Vermeiren – 03 664 27 26

Dinsdag 16 januari
Bezige bijtjes (tweewekelijks)
Van 8.30 tot 12 uur in het VTL-lokaal
Femma Centrum: F. Bresseleers – 03 651 58 82

Zondagen 21 januari, 4 februari en 18 maart
Op stap met Annelies in De Inslag
Vertrek: parking Fortsebaan om 9.30 uur
Femma Centrum: A. Rabaey – 03 297 85 50

Donderdagen 25 januari, 22 februari en 22 maart
Bloemschikken: nieuwe cursus
Van 9 tot 12 uur in Residentie Lukas, Hof van
Delftlaan 46
Femma Ekeren-Donk: G. Rosseel – 03 646 80 61

Donderdagen 25 januari, 1 februari en 22 maart
Cursus breicafé
Van 19.30 tot 22 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: Chr. Claes – 0496 69 38 39

Vrijdag 2 februari
Lichtmis: pannenkoeken
Om 15 uur in De Nobele Donk
OKRA Ekeren-Donk: A. Goffin – 0495 16 51 47

Zaterdag 4 februari
Pateekeswandeling te Antwerpen
Vertrek om 14 uur
Femma Kaart: H. Vermeiren – 03 664 27 26

Dinsdagen 20 februari en 20 maart
’t Ateljee: dozen ontwerpen en bekleden met stof
Om 13.30 uur in De Eekhoorn
Femma Kaart: I. Gabriel – 03 651 33 31

Donderdag 22 februari
Daguitstap naar de luchthaven van Melsbroek
OKRA Centrum: A. Verschuuren – 03 651 91 53

Vrijdag 23 februari
Komen eten en verwenkoffie
Van 12 tot 17 uur in De Nobele Donk
OKRA Ekeren-Donk: A. Goffin – 0495 16 51 47

Dinsdag 13 maart
Bezoek aan Romberama Amaryllis te Loenhout
Van 9.30 tot 13 uur
Femma Kaart: H. Vermeiren – 03 664 27 26

Dinsdag 13 maart
Quiz
Om 14 uur in Drieheem
OKRA Driehoek: R. Roofthooft – 0478 30 28 08

Donderdag 15 maart
Daguitstap naar Doornik
Femma Centrum: E. Weymeersch – 03 344 07 96

Donderdag 15 maart
Fietsen (30 à 35 km)
Vertrek: pleintje Van Hemelrijcklei/Bredabaan
om 13.30 uur
OKRA Centrum: L. De Meyer – 03 651 33 68

Donderdag 15 maart
Fietsen
Vertrek: De Nobele Donk om 13.30 uur
Femma Ekeren-Donk: M. Verlinden – 03 664 27 26
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Colofon
Meer info over beweging.net Brasschaat krijg je bij
- Carina Verster - Rotthier
Verhoevenlei 18, 2930 Brasschaat – 03 295 63 40

- Marcel Schenk
Brechtsebaan 76, 2930 Brasschaat – 03 663 21 91

Adreswijzigingen, correcties, opmerkingen en aanvragen
om Het Kapittel gratis te ontvangen:
m.van.roey@telenet.be
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Een bloemeke voor

Nellie Van Laerhoven

Bezigheidsclub Samana
Nellie is reeds meer dan 40 jaar actief in bezigheidsclub Samana. Tweewekelijks op
donderdagnamiddag komen leden van Samana uit heel Brasschaat en bewoners
van het dienstencentrum bijeen in een lokaal van Maria-ter-Heidehove. Daar
houden zij zich bezig met handwerk (breien, naaien, haken), doen een leuke babbel
en drinken een tas koffie. Op deze wijze blijven zij anderen ontmoeten en wordt
mogelijk isolement vermeden. Op het kerstfeest, paasfeest en de
ontspanningsnamiddagen zijn er telkens een twintigtal aanwezigen. Een jongere
zus van Nellie en haar dochter helpen mee om de groep recht te houden, maar de
nood aan opvolging is groot.

MS-liga
Vanaf de start van de MS-liga in december 1986, reeds 31 jaar dus, werkt Nellie
met veel inzet en enthousiasme voor deze vereniging. Wekelijks op
dinsdagnamiddag komen zowat 30 leden bijeen in zaal Born van de Hemelhoeve.
Ze worden begeleid door zes medewerkers, die allen reeds op leeftijd zijn en voor
een zware opgave staan, vermits deze mensen veel zorg nodig hebben. Bingo en
een quiz zijn populaire activiteiten, maar gewoon gezellig babbelen valt ook in de
smaak. In de zomervakantie worden enkele uitstappen van een halve dag
georganiseerd naar niet te verre bestemmingen zoals Westmalle en Planckendael.
Om te wandelen is er een groot tekort aan duwers, want niet alle rolwagens zijn

elektrisch. Hoewel men beroep kan doen op het OCMW-busje, is vervoer toch een
probleem. Gelukkig kan de MS-liga rekenen op sponsoring. De jaarlijkse Veloclassic
in Mariaburg is een mooi voorbeeld daarvan.

KVG
Nellie was ook bestuurslid van de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten, maar
de lokale KVG-afdeling is eind 2015 noodgedwongen gestopt bij gebrek aan
medewerkers. Op herhaalde oproepen voor hulp was er immers geen enkele
respons gekomen. Hoewel het de zwaarste opgave van de drie was omwille van de
grote zorgbehoefte, vindt ze dit bijzonder jammer. De vereniging telde veel leden,
waarvan meer dan 50 actieve leden, die zeer dankbaar waren en grote waardering
hadden voor het geleverde werk.

Met hart en ziel
Men moet dit vrijwilligerswerk met hart en ziel doen om het te kunnen volhouden.
Zich optrekken aan dankbare reacties en zien dat mensen deugd beleven aan de
ontmoetingen is een noodzaak, maar ook een stimulans. De grote wens van Nellie
is vanzelfsprekend jongere mensen vinden om mee te helpen en om het daarna
over te nemen. Zij verdient in elk geval een prachtig boeket voor haar
bewonderenswaardige inzet voor de medemensen gedurende reeds zo ontzettend
veel jaren! Hopelijk kan haar wens snel in vervulling gaan.

Als meisje van tien jaar verhuisde Nellie van
Hoboken naar Brasschaat, waar zij als bijna
tachtigjarige nog steeds in de Ploegsebaan
woont. In 1958 heeft zij Chiro Bethanie
gesticht, waar ze hoofdleidster werd. Zij was
ook gewestleidster en haalde diverse brevetten
zoals dat van hoofdmonitrice. Chiro Bethanie,
al lang gemengd ondertussen, bestaat nog
steeds, maar daarnaast is OKRA de enige nog
actieve vereniging in de wijk Bethanie.

Zich kunnen optrekken aan
dankbare reacties is nodig

Wil je helpen?

Neem dan contact op met

Nellie Van Laerhoven – 03 663 17 59 – 0496 46 02 89
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