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Beste lezer, 

Het  jaarverslag van onze vereniging brengt een overzicht van wat er in het voorbije jaar met, voor, 

door en tussen mensen gebeurd is. Het  is een bondige samenvatting van heel veel inzet van 

vrijwilligers en medewerkers.                                                                                                                                                         

Een jaarverslag wordt niet louter geschreven om alleen in het archief op te slaan maar ook altij d  

voor iemand (zoals jij nu): een bestuurslid, een student, een journalist, een stagiair, een sponsor, een 

geïnteresseerde, een vrijwilliger, een medewerker, een…  

Maandelijks ontvangen heel wat mensen en diensten de SIVI-nieuwsbrief, elektronisch, per post of 

op de werkplek. Minstens 4 bladzijden om aan al onze medewerkers en netwerken te laten weten 

waarmee onze vereniging dagdagelijks bezig is. Interesse: geef je naam op via info@vzwsivi.be 

Eens per jaar worden alle boeken bovengehaald en wordt de som gemaakt van de sociale  kruidenier, 

van de dienstverlening maar ook een overzicht van de werking met mensen in armoede: de 

themasamenkomsten, de 80/20 regeling in verband met vrije tijdsparticipatie, projecten zoals 

“wroeten”, “goeie goeste”, “wonen” en “Gent geniet gezond”.  Letters en cijfers op papier om te 

laten weten hoe de vereniging gewerkt heeft.  

Wat er gebeurde in 2011 door, voor en met mensen  ‘een 1e blik’ 

 De opening van de schitterende retro-hoek in de tweedehandswinkel in februari 

 De werking rond geestelijke gezondheidszorg 

 de kunstwerken van de wroeters in het Clubhuis Krekelberg 

 het samen nadenken rond racisme 

 de medewerking aan de erfgoeddag en de open-deurdag tijdens de week tegen 

armoede 

 de  vrijwilligers die gestart zijn en diegenen die gestopt zijn in 2011 

 de culturele uitstappen,  vrijetijdsactiviteiten en de vakantie in Alle-sur-Semois 

 de samenkomsten van de Boei en de opvoedingsondersteuning ism de gezinsbond 

 Gent geniet gezond met veel fruit en groenten tijdens de samenkomsten 

 De start van het woonproject Community Land Trust afgekort CLT  

 De magnifieke tentoonstelling van de “sterke armen”  (photovoice project) op 9 

december  

 De sterke armen van de vele medewerkers ivm de voedselbank Oost-vlaanderen, 

De voortdurende inzet van de medewerkers in de tweedehandswinkel, onthaal en 
sociale kruidenier. 

 Het opstarten van de website en aangepaste mailadressen 

 Naast het geschreven woord hebben we de naakte cijfers van de boekhouding die 

zeggen hoe het met de portemonnee van de vereniging gesteld is. Deze resultaten   

worden neergelegd bij  de Kamer van Koophandel. 
 Wie erin het voorbije jaar gekomen en gegaan is als groepswerker, als OTC –werker,  

als stagiair.  

 Lees nu verder…….  

mailto:info@vzwsivi.be
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Met grote dank aan alle vrijwilligers en medewerkers  voor wat we bereikt hebben in 2011 en  een 

knipoog naar de ondersteuners.  

Odette Soens  
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1. IDENTIFICATIEGEGEVENS 

 

VZW SIVI werd gesticht op 16 juni 1995.  De statuten hiervan verschenen in het 

belgische Staatsblad op 9 oktober 1995. Op 1 januari 1996 werd zij door de Vlaamse 

Regering erkend als autonome vrijwilligersorganisatie.  

Ondernemingsnummer : 0456 158 930 

 

VOORZITTER :      Jos Remy 

 

Afgevaardigd beheerder :    Odette Soens 

 

Secretaris penningmeester   Thierry Boone 

 

      Anne Van Renterghem 

      De Cruynaere Elke 

      Henri Hemelsoet 

      Hubert De Vos 

Leden van de Raad van Bestuur :         Lieve Vermaercke 

      Marianne Lorio 

      Miek De Deurwaerder 

      Oscar Reynebeau 

      Piet Cramer 

 

Algemene vergadering :    Mieke Windels 

      Jean-Louis Boone 

      Kris vandenmeerschaut 

      Renilde Grimonpon 

      Pol Morel 

Namens Sint-Vincentius 

Provinciale Raad Oost-Vlaanderen :  Aster Vereecken 

 

Boekhouder :      Eric Melis 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Activiteitenverslag 2011 

ORGANIGRAM VZW SIVI - ‘T VINDCENTJE 
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2. GROEPSWERKING – SIVI ALS VERENIGING 

 

Als vereniging waar armen het woord nemen werken wij vanuit de 6 criteria die de overheid oplegt 

om structureel aan armoede te werken.  

 

De zes criteria werden bij het ontstaan van het Vlaams Netwerk, in 2003, geformuleerd door de 

mensen in armoede zelf. De zes criteria vormen een krachtig geheel en menselijk proces.  

Ze maken niet alleen mensen in armoede sterker; ze zijn ook een unieke formule in de structurele 

bestrijding van armoede.  

 

1.  Armen verenigen met als doelstelling mensen uit hun isolement te 

halen door een netwerk met elkaar en vrijwilligers uit te bouwen en 

te ondersteunen.  

 

2.  Armen het woord geven door van hen te leren wat armoede 

betekent, kennis rond armoede verzamelen en hen een stem geven 

in de maatschappij.  

 

3. Werken aan maatschappelijke emancipatie van armen.  Door 

samen te komen worden de mensen sterker vanuit de ervaringen 

van de ander.  Door de uitwisseling krijgen zij  meer greep op 

hun situatie en voelen zich gesteund en aangemoedigd om stappen 

te zetten. 

 

4. Werken aan maatschappelijk structuren door de drempels naar de 

dienstverlening te verlagen en signalen te sturen omtrent hun 

leefwereld. 

 

5. Dialoog en vorming door te leren van elkaars kennis en ervaringen 

en dit over te brengen in de samenleving.  

 

6. Armen blijven zoeken doet men door voortdurende aandacht te 

hebben om nog meer mensen te bereiken en zo de groep uit te 

breiden. 

 

Dit zijn de grondfundamenten van  elke vereniging 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Activiteitenverslag 2011 

 

2.1. Praatgroep 
 

Algemeen 
 

Elke maandagnamiddag (14u - 16u30) vindt er een open ontmoetingsmoment plaats in de Jos 

Verdegemstraat 19, 9040 Sint-Amandsberg. Tijdens deze bijeenkomsten staat in eerste instantie 

‘ontmoeting’ centraal. Mensen krijgen de kans anderen te ontmoeten en uit hun isolement te 

treden. We voorzien ook telkens een warme kop koffie en een hapje, wat de sfeer extra aangenaam 

maakt.  

Deze praatnamiddagen bieden ook de kans om rond bepaalde laagdrempelige thema’s, op vraag en 

maat van de groep te werken. Zo werken we in clusters van 4 à 6 bijeenkomsten rond hetzelfde 

thema. We trachten telkens een erg gevarieerd aanbod (naai-atelier onder begeleiding van een 

regentes, actieve of creatieve bijeenkomst, informatieve samenkomst, uitstap, …) aan te bieden 

zodat iedereen zijn wensen en behoeften aan bod komen.  

Tijdens de praatgroep komen, net als in de themawerking, de grondrechten aan bod. De inhoudelijke 

uitwerking van de grondrechten blijft binnen de praatgroep echter beperkt tot het signaleren van 

knelpunten en het zoeken naar oplossingen op individuele basis of in de vorm van een 

doorverwijzing. Dit in tegenstelling tot de thematische werking, waar we dieper ingaan op collectief 

ervaren problemen en drempels; structurele oplossingsvoorstellen trachten te formuleren en 

dusdanig het beleid pogen te beïnvloeden.  

Aantal 'praatgroep'-bijeenkomsten 

(2010) 

34 

Gemiddeld aantal aanwezigen  
- doelgroep 

- werkers 

13 
- 12 

- 1 

Aantal personen uit de doelgroep die 
minstens één keer deelnamen  

35 

Aantal nieuw bereikte personen uit 
de doelgroep via de praatgroep 

4 

 

De thema's waarrond we werken is afhankelijk van de wensen van de groep. Op de 2 jaarlijkse 

planningsdag gaan we dieper in op de wensen en behoeften van de deelnemers. Het is eveneens de 

bedoeling dat iedereen zijn hart kan luchten over de bestaande werking en na t e gaan hoe en waar 

verbetering mogelijk is.  

Thematische opsplitsing van de praatgroep 

 Gezondheid 

 Op de koffie 

 Budget 

 Project Kunst(h)art in Vzw SIVI 
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 Project ‘Goeie Goeste’ 

 Bloemstukjes 

 Warm 

 Krantenmaandag 

 Naai-atelier 

 

2.2. Themawerking '(geestelijke) gezondheid' 
 

Gezondheid 

Geestelijke Gezondheid 

In het jaar 2011 staat het thema ‘geestelijke gezondheid’ centraal binnen onze themawerking. In het 

najaar van 2010 hadden aan de hand van de methodiek ‘Goed-gevoel-stoel’ een eerste reeks 

praatsessies opgebouwd rond dit thema.  

Vanuit deze praatsessies werd de keuze gemaakt om verder te werken rond het thema Geestelijke 

Gezondheid.  

In een volgende fase stond het uitwisselen van informatie en het samenbrengen van knelpunten 

centraal. Alle deelnemers (6) van de themagroep deden hun verhaal. Er was een zekere (h)erkenning 

van de problematiek en vooral het niet-alleen-staan bood veel houvast.  

De volgende fase had tot doel de ervaringen te verbreden en verruimen: dialoog met partners en 

andere verenigingen. De eerste stap naar verbreding werd als volgt gezet:   

- We trokken naar “Bazar Bizar” (Stad Gent) om andere voorzieningen te leren kennen die iets 
doen in Geestelijke Gezondheid. Onze deelnemers kenden echter alle aanwezige exposanten 
op de Bazar! 

- We hebben deelgenomen aan de “Té Gek karavaan”. Dit kan zeker tellen als stap in het 
“accepteerbaar maken van”. Tijdens deze happening waren ook heel wat hulpverleners en 
werkers uit de sector aanwezig wat mogelijkheid bood tot het leggen van contacten.  

- Twee mensen uit de themagroep brachten een getuigenis rond hun ervaringen op de “Dag 
tegen Armoede” aan de Steen.  

- Tenslotte bood de maandelijkse organisatie van Shiatsu massages een welkome afwisseling 
doorheen de vele gesprekken ikv dit zwaar beladen thema.  
 

De themawerking rond geestelijke gezondheid werd noodgedwongen afgesloten omdat we in het 

najaar van start gingen met een andere themawerking rond wonen. Ter afsluiting gebeurden er 

individuele evaluatiegesprekken met het oog op een eventuele continuering binnen enkele jaren.  
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  Omnio 

Al geruime tijd hebben we het idee om rond het Omnio-statuut een actie te organiseren. Zo zouden 

we op het grondgebied Sint-Amandsberg graag de diverse mutualiteiten samenbrengen op één 

middag en mensen hier actief naar toe te leiden met al hun vragen omtrent Verhoogde 

Tegemoetkoming en hen eveneens de kans te bieden om met de desbetreffende mutualiteit een 

afspraak te maken.  

Vooraleer we beleidsstappen zullen ondernemen, zullen we eerst een onderzoek uitvoeren naar de 

bekendheid van het OMNIO-statuut. In het najaar van 2010 hebben we een vragenlijst uitgewerkt 

waarmee we in 2011 op stap zullen gaan.  

 Gent Geniet Gezond 

In 2011 werd Vzw SIVI gangmaker bij GentGenietGezond (Gezondheidsdienst - Stad Gent). Dit 

betekent dat gezonde voeding en bewegen een rode draad vormt doorheen onze werking. Dit kwam 

als volgt tot uiting:  

- Organiseren van infosessies tijdens de wekelijkse praatgroep rond gezonde voeding, 
betaalbaarheid, … 

- Stimuleren van water, groenten en fruit tijdens de wekelijkse praatgroep. 
- Serveren van gezonde hapjes tijdens de nieuwjaarsdrink, de tentoonstelling ‘wroeten’, het 

vrijwilligersfeest en de kerstreceptie.  

- Het introduceren van activiteiten tijdens de wekelijkse praatgroep die ons stimuleren om 
meer te bewegen.  

- Als initiatiefnemer van ‘Goeie goeste’ trachten we opnieuw te leren koken met zoveel 

mogelijk verse, gezonde en seizoensgebonden producten.  
- Het buurtontbijt dat we één keer per maand organiseren in het buurtcentrum uitbreide met 

een portie fruit.  
- In de sociale kruidenier extra aandacht besteden aan gezonde voeding door 

kookdemonstraties te organiseren in samenwerking met het wijkgezondheidscentrum De 

Sleep.  
- Binnen de werking meer ontspannende activiteiten voorzien zoals het project ‘kunst(h)art in 

Vzw SIVI’, de shiatsu massages, enzovoort.  
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 Opvoeden 

Project opvoedingsondersteuning ‘opvoeden, beschermen en loslaten’  

Elke ouder maakt zich wel eens ongerust of zit met vragen over de opvoeding van de kinderen. Heb 

ik die situatie wel goed aangepakt, … ? Daarnaast bouw je als ouder ook een pak ervaring op. Vzw 

SIVI wou met dit project aan ouders de mogelijkheid geven om hun ervaringen uit te wisselen.  

In samenwerking met De Gezinsbond (en studenten van de Arteveldehogeschool) werden er 5 

opvoedingsbijeenkomsten georganiseerd waarbij mensen uit een kwetsbare situatie in beperkte 

groep (max 12 personen) zijn/ haar ervaringen kon uitwisselen rond het thema ‘beschermen en 

loslaten’. Er werd gewerkt aan de hand van beeldmateriaal, situaties, verhalen, … Er werd stil gestaan 

bij vragen en problemen, maar er was ook veel aandacht voor succesverhalen en tips. De 

bijeenkomsten volgden elkaar nauw op en gingen telkens door van 9u30 tot 12u. 

Om het project bekend te maken binnen SIVI en bij mensen van andere organisaties werd een folder 

gemaakt en verspreid bij verschillende sociale organisaties. Daarnaast werden vele sociale 

organisaties gebeld en gemaild met de vraag het project voor te stellen aan hun doelgroep en 

geïnteresseerden toe te leiden. Zo werd er contact opgenomen met De Sloep, De Zuidpoort, Dien 

Centrum Gent-Noord, Sint-Antoniuskring, Welzijnszorg – Welzijnsschakels, sociale dienst Brugse 

Poort, Huize Nieuwpoort, Toontje, Geraarke, Kind en Gezin, Buurtwerk, Uilenspel, Brede school, De 

beweging, OCMW, scholen in de buurt, … 

 

Oudergroep De Boei 

De Boei is een gesloten themagroep, die zijn plaats vindt binnen de werking van Vzw SIVI.  

Wederzijdse steun van kansarme ouders bij het verzorgen van hun relatie met hun (geplaatste) 

kinderen staat binnen deze groepswerking centraal. Het doel is dat ouders elkaar ondersteunen om 

echt ouder te kunnen zijn, vertrekkend vanuit de gegeven omstandigheden, en zo de relatie met hun 

kinderen versterken en hun welzijn bevorderen.  

De Boei brengt zes tot twaalf ouders in de kansarmoede samen in maandelijkse 

groepsbijeenkomsten. Ouders wisselen ervaringen uit van het dagelijkse leven (de ‘vertelronde’).  

De uitwisseling als centraal gegeven wordt versterkt en aangevuld door passende nevenactiviteiten 

(prettige activiteiten, eventueel samen met de kinderen, vorming over thema’s die uit de 

groepsgesprekken komen zoals ‘ADHD’ en ‘schulden op school’, individuele contacten met de 

begeleiding, kansen tot uitbreiding van netwerk en integratie).  

De stuurgroep is de plaats waar met deskundigen uit de sector gereflecteerd wordt over de werking 

van De Boei en de toekomstperspectieven. Dit jaar werd veel aandacht besteed aan het herwerken 
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van de basisdocumenten van De Boei: visietekst, wervingsbrief naar diensten en verwijzers, brief van 

ouders aan ouders, folder, affiche… 

Wonen 

Woonproject – CLT 

In het najaar van 2011 ging Vzw SIVI in samenwerking met Samenlevingsopbouw Gent van start met 

een themawerking rond wonen. Het project kreeg de naam CLT, wat de afkorting is voor Community 

Land Trust of wooncoöperatie.  

CLT is een democratisch en vernieuwend model om woningen tegen betaalbare prijzen op 

gemeenschapsgrond aan te realiseren of om bestaande eigendommen kwalitatief , duurzaam en 

gezond te renoveren voor mensen uit kwetsbare groepen.  

In het voorjaar van 2012 zal dit project gelanceerd worden in de wekelijkse praatgroep. In het najaar 

van 2011 gebeurde er alvast heel wat werk achter de schermen:  

 er vond heel wat overleg plaats tussen de verschillende partners (Samenlevingsopbouw Gent 

en Vzw SIVI) ikv de planning, begroting, draagvlak en bekendmaking van het CLT-project; 

  intern werd er heel wat overleg gepleegd om het project op maat van de doelgroep verder 

uit te werken en op rails te zetten binnen onze eigen werking;  

 er vond een bezoek plaats aan de volksvergadering van het Platform Community Land Trust 

te Brussel; 

 tenslotte werd ook bekeken welke rol studenten zouden kunnen opnemen in dit project.    

 

2.3. Kookpret 
 

Kookpret 

Elke 2de dinsdag van de maand organiseert vzw SIVI in het buurtcentrum Gent-Dampoort een 

kookactiviteit: Kookpret. Dit is een sociaal moment: mensen ontmoeten elkaar en bereiden samen 

een maaltijd voor om nadien samen gezellig te tafelen.  

Verder is het uitdrukkelijk de bedoeling om mensen ook zelf in het koken van gezonde en betaalbare 

voeding een stuk op weg te helpen. De deelnemers worden telkens betrokken bij het ganse proces 

zowel inhoudelijk (bepalen van het menu) als praktisch (aankopen doen, tafelschikking, enzovoort).  

Tenslotte omvat deze activiteit ook telkens verschillende leeraspecten op het vlak van (sociale) 

vaardigheden als organisatorische vaardigheden.  

Tot eind 2009 werd de Kookpret begeleid door een vrijwilliger. Doordat deze begeleider haar 

engagement niet langer kon opnemen, groeide het idee om deze kookactiviteit te laten dragen door 

de  deelnemers van de groep. Dit gebeurt door met de groep te gaan werken rond kennis en 

vaardigheden rond gezonde en evenwichtige voeding en sociale en organisatorische vaardigheden.  



12 

 

Activiteitenverslag 2011 

'Goeie Goeste' 

Het project 'Goeie Goeste' omvat 2 modules. De eerste module bestond uit  het opfrissen én het 

aanleren van alle noodzakelijke kennis en vaardigheden om budgetvriendelijk, lekker en gezond te 

koken. Tegelijkertijd werden de deelnemers op deze manier bewust van het eigen voedingspatroon,  

Dit gaat van warenkennis, prijs- en kwaliteitsvergelijking, plannen van maaltijden, het organiseren 

van zo efficiënt mogelijk de inkopen te doen, hygiëne in de keuken, het samen (en alleen) koken en 

eten tot opruimen.  

Tussen mei en juni 2011 organiseerden we in samenwerking met een diëtiste van LOGOGent  6 

workshops met een uurtje theorie (voedingsdriehoek, productenkennis,…), een gezamenlijk 

kookmoment en samen eten.  

De tweede module was het coachen tot “kok” en “gastvrouw” met tegelijkertijd het implementeren 

van de kennis en de vaardigheden die ze in het eerste traject opgebouwd hadden. 

Tussen september kwam de kookploeg 7x samen om te werken aan sociale en organisatorische 

vaardigheden. Alles wat werd geleerd en geoefend, brengen we bij mekaar in een ‘Draaiboek voor de 

Goeie Goeste’ (maart 2012).  

Tijdens deze bijeenkomsten werkten we ook aan een eindproduct,  een ‘Vier seizoenen 

kookkalender’. Deze kalender zal voorgesteld en uitgedeeld worden aan de vrijwilligers tijdens het 

vrijwilligersfeest 2012. 

2.4. Cultuur 
 

Kernnetwerk cultuur  

Het kernnetwerk is het overlegorgaan tussen verschillende Stadspartners, SamenlevingsopbouwGent 

vzw en de 3 Gentse Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt 

feedback gegeven vanuit de Stuurgroep en worden vorderingen omtrent de 80/20 regel en de 

kansenpas besproken, evenals culturele activiteiten. Verder is het ook een klankbord om drempels 

op het vlak van cultuur te bespreken op lokaal niveau.  

Salonvergadering cultuur 

Om de informatie en beslissingen vanuit het 'Kernnetwerk' terug te koppelen naar de doelgroep, 

vervangen we de wekelijkse praatgroep enkele keren per jaar door een informatiebijeenkomst rond 

cultuur, die de naam 'salonvergadering cultuur' kreeg.  

Verder hebben deze bijeenkomsten tot doel het bestaande aanbod omtrent cultuur te overlopen. 

Indien mensen hier individueel gebruik van willen maken, helpen we hen bij de reservatie en/of 

betaling. Want ook hier is het financiële aspect niet de enige drempel. Het is opvallend dat som mige 

mensen hier geen gebruik van maken er nog steeds heel wat sociale, praktische, ... drempels zijn. Om 

al deze drempels het hoofd te bieden, organiseren we ook geregeld groepsactiviteiten. Tenslotte 

kwam er in het voorjaar ook een werker van ‘het fonds vrijetijdsparticipatie’ op bezoek. Zij kreeg de 

opdracht ‘good practices’ op het vlak van cultuur te bundelen. We voerden een gesprek en gaven aan 
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hoe onze cultuurwerking is opgebouwd. Door het jaar heen werden deze salonvergaderingen ook 

hoe langer hoe meer een klankbord voor het in kaart brengen van deze drempels omtrent cultuur.  

 Werkgroep ‘vrije tijd voor iedereen’ 

De werkgroep ‘vrije tijd voor iedereen’ is een dialooggroep van de Stad Gent die in eerste instantie 

tot doel heeft mensen uit kwetsbare groepen kennis te laten maken met het bestaande culturele 

aanbod of tijdelijke projecten. Verder is er ook telkens ruimte om knelpunten of drempels tav deze 

initiatieven te bespreken.  

Activiteiten 

Groepsactiviteiten 

In het jaar 2011stonden er heel wat groepsactiviteiten op het programma. De vraag is en blijft groot 

naar dit soort uistappen. We probeerden niet enkel een gevarieerd aanbod van diverse 

cultuurverstrekkers aan te bieden maar hadden ook steeds meer aandacht voor omkadering 

(productieworkshops, voorbesprekingen, nabesprekingen, tekentaalles, ...) om mensen op een 

andere manier vertrouwd te maken het hele cultuurgebeuren.  

In het kader van deze groepsactiviteiten vond er ook heel wat overleg plaats met de diverse partners 

uit de cultuurwereld: NTGent, Circa Gent, Dienst Kunsten, De Bijloke ... Verder nam één van de 

werkers in tandem met één van de cultuurliefhebbers uit de doelgroep deel aan de publieksjury van 

het NTGent.  

Individueel (80/20 regel) 

Ook het gebruik van de 80/20 regel kwam in het jaar 2011 in een stroomversnelling terecht. In het 

totaal werden er 12 nieuwe intakegesprekken afgenomen. In totaal maakten 39 mensen individueel 

gebruik van deze 80/20 regel. In het totaal werd er zo'n 7210 euro terugbetaald aan mensen uit de 

doelgroep (individueel en groepsactiviteiten) ikv deze 80/20 regel.  

Project ‘Kunst(h)art in Vzw SIVI’ 

Eind 2010 diende Vzw SIVI een projectaanvraag in bij de Stad Gent voor het bekomen van een 

projectsubsidie vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. Het project werd goedgekeurd en met 

de subsidie werd in het voorjaar van 2011 het project ‘kunst(h)art in Vzw SIVI’ uitgewerkt.  

Kunsthart is een creatieve ontmoetingsplaats die bestaat uit 3 kunstateliers. Ondanks de interesse 

zetten mensen uit kwetsbare groepen zelden de stap naar een culturele organisatie met een actief 

aanbod. Sociale, psychologische en praktische drempels zorgen voor angst die mensen weerhoudt 

om in te stappen in dit soort initiatieven. Om deze drempels het hoofd te bieden sloegen Kunsthart 

en Vzw SIVI de handen in elkaar.  

Zo gaf Kunsthart in het voorjaar 5 workshops boetseren tijdens onze wekelijkse praatgroep op 

maandagmiddag. Onze mensen bevinden zich op bekend terrein en krijgen de nodige informatie op 

maat over de activiteiten. Er werd nog een 6de workshop georganiseerd waarbij onze deelnemers een 

bezoek brachten aan Kunsthart.  
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De beeldende werken die resulteerden uit deze workshops werden samengebracht in een 

tentoonstelling. Ter voorbereiding van deze tentoonstelling werden er nogmaals 2 bijeenkomsten 

georganiseerd tijdens de wekelijkse praatgroep om afspraken te maken rond het verloop, de 

affiches, … ikv de tentoonstelling.    

   

Op vrijdag 20 mei werd de tentoonstelling die de naam ‘wroeten’ kreeg geopend (Krekelberg 18). We 

konden op heel wat belangstelling rekenen van deelnemers, sympathisanten, geïnteresseerden, 

naburige organisaties, de media en beleidsmakers.  

     

Het feit dat we eveneens met een naburige organisatie werken, maakt dat mensen in de toekomst, 

eens ze vertrouwd zijn met dit soort workshops, gemakkelijker de stap zullen zetten naar deze 

organisatie wat een duurzame, individuele, actieve, culturele participatie stimuleert.  

Ook omgekeerd kunnen mensen uit Kunsthart toegeleid worden naar de activiteiten van Vzw SIVI. 3 

mensen van Vzw SIVI schreven zich uiteindelijk in bij Kunsthart en volgden er een creatief atelier. 2 

mensen van Kunsthart namen na afloop van het project nog deel aan activiteiten van Vzw SIVI.  

Erfgoeddag ‘armoe troef’  

In 2011 kreeg de erfgoeddag het thema ‘armoe troef’. Vzw SIVI en het NTGent sloegen de handen in 

elkaar en bereidden samen een heuse voorstelling voor die werd gebracht op de erfgoeddag op 1 

mei in het NTGent.  

Aan deze voorstelling ging een lange voorbereiding vooraf. Zo kregen we een rondleidin g in het 

NTGent, bespraken we enkele theaterstukken (waaronder Woyzeck). Uit deze theaterstukken 

werden enkele thematische stukjes gedestilleerd.  

Tijdens de voorstelling zelf verwoordden 6 deelnemers uit de doelgroep in theaterstijl de emoties die 

theater teweeg kan brengen; de (financiële) drempels die ze ervaren; de ervaringen die een 

produktieworkshop teweeg brengt; enzovoort. Deze voorstelling werd de dag zelf 6 keer gebracht 

voor het brede publiek.  
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2.5. Jaarlijkse reis  
 
Niet alleen 'een menswaardige inkomen' en 'een degelijke huisvesting' behoren tot de basisrechten, 
ook 'vrije tijd' is een grondrecht voor iedereen.  

 
Vzw SIVI als vereniging is lid van het Steunpunt Vakantieparticipatie. De leden van de doelgroep 
worden geïnformeerd over de mogelijkheid om met tussenkomst van het 

steunfonds een gezinsvakantie, daguitstap en groepsvakantie voor te bereiden. Verder worden ze 
begeleid bij het boeken van dergelijke vakanties en uitstappen.  

 
Ook hier blijkt dat het financiële aspect niet de enige drempel. Mensen in armoede mankeren niet 
enkel de middelen maar ook vaak de moed om een reis te plannen en organisatorisch tot een goed 

einde te brengen. Daarom gaan we ook jaarlijks in groep op vakantie. Een groepsvakantie drukt niet 
alleen de prijs, maar het zorgt ook voor het nodige gezelschap! Tijdens deze periode staan sport, spel 

en ontspanning centraal en proberen we iedereen te laten genieten van een zorgeloze periode met 
het nodige comfort en een streepje zon.   
 

2.5.1. Vergaderingen vooraf 
Een groepsvakantie vraagt heel wat voorbereiding. Zo moeten er niet alleen knopen doorgehakt 
worden omtrent verblijfplaats, activiteiten, ... maar moeten er ook heel wat organisatorische 

afspraken gemaakt en uitgevoerd worden. Om de inspraak te maximaliseren en iedereen zijn 
steentje te laten bijdragen, organiseerden we 2 informatieve bijeenkomsten.  

 
2.5.2. Vakantie 

Voor onze jaarlijkse vakantie trokken we naar de Bosberg in Limburg. Sport, spel en ontspanning 

stonden centraal! 
 

Data  VAN 

24 augustus 

TOT 

27 augustus 

Aantal aanwezigen  
- doelgroep  

- werkers 

35 
- 32 

- 3 

 

 2.5.3 Nazorg 
Op 9 oktober kwam het overgrote deel van onze vakantiegangers opnieuw samen om een video en 

de vele foto's te bekijken. Deze ontmoeting vormde ook meteen de kans om de reis te evalueren. 
 

2.6. Ontbijt 
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In de wijk Sint-Amandsberg staan verschillende organisaties en diensten (Buurtwerk, 
SamenlevingsopbouwGent vzw, Vzw SIVI, ...) in voor de organisatie van een wekelijks ontbijtmoment 

op donderdagvoormiddag. De nadruk ligt op ontmoeting; iedereen uit de buurt is welkom. Eén keer 
per maand staat 1 vrijwilliger (met ervaring in armoede) van vzw SIVI in voor het buurtontbijt.  
 

Dagen, tijdstip en plaats:  
Elke 3de donderdag van de maand van 9u tot 12u30 
Buurtcentrum Sint-Amandsberg 

 

2.7. Photovoice - sterke armen 
 
 2.7.1. Doel van het project  
'Photovoice' is een project uitgewerkt door SamenlevingsopbouwGent Vzw in samenwerking met 2 

Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen 'Vzw SIVI' en 'De Kring' in Eeklo. 
 

Deelnemers aan dit fotoproject krijgen de kans om aan de hand van diverse methodieken (telkens op 
basis van fotomateriaal) op een creatieve manier na te denken over de sterktes en de uidagingen 
binnen hun eigen gezin en gemeenschap op het vlak van hun grondrechten.  

 
Een fototentoonstelling biedt hen de mogelijkheid om aan het brede publiek en het beleid een 

realistisch beeld te brengen van wat het betekent om in armoede te leven. In het verlengde van deze 
sensibiliserende werking, kunnen we het beleid ertoe bewegen structurele en armoedebe strijdende 
maatregelen te nemen.  

 
 2.7.2. Verloop van het project  
In het voorjaar van 2010 ging Vzw SIVI van start met dit project. Vzw SIVI zit ook in de stuurgroep die 

de denktank vormt achter het ganse project.  
 

Aanvankelijk vonden alle bijeenkomsten in het kader van dit fotoproject plaats tijdens de wekelijkse 
praatgroep. Vooraleer mensen te laten beslissen of ze al dan niet wilden instappen in het project, 
wilden we hen kennis laten maken met de beginselen van de fotografie. Tot dan toe was dit voor de 

meesten onder hen een ongekende wereld. 
 
Eens deze activiteiten afgerond werden, konden mensen beslissen of ze al dan niet in het project 

zouden stappen. Vanaf dan nam het project ook een eigen wending los van de praatgroep. 
Uiteindelijk schreven 9 mensen zich in.  

Tijdens de zomermaanden kregen de deelnemers diverse opdrachten ('trek foto's in je omgeving 
over zaken die beter kunnen'; 'trek foto's in je omgeving over zaken waarvan je erg tevreden bent'; 
...). De resultaten van deze opdrachten werden besproken in individuele of groepsgesprekken.   

 
In het najaar van 2010 werkte deze groep toe naar de fototentoonstelling van 10 december 'de 
internationale werelddag van de mensenrechten'. Op die dag werden in het NTGent de eerste 

resultaten van het project getoond aan Gentse beleidsmedewerkers en de pers.  
 

 

Aantal bijeenkomsten (2010) 6 

Gemiddeld aantal aanwezigen  
- doelgroep  

- werkers 

11 
- 10 

- 1 
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2.8. Sensibiliseren 
 

 2.8.1. Getuigenissen 
In het kader van armoedebestrijding zien we voor onszelf ook een sensibiliserende taak weggelegd in 
de zin van getuigenissen. Zo brengen we getuigenissen voor scholen, externe partners, organisaties 

en op speciale gelegenheden zoals 17 oktober.  
 

2.8.2. Studenten en werkers 
Ook naar scholen, organisaties en verenigingen toe trachten we een sensibiliserende taak op te 
nemen. Zo kunnen studenten en werkers bij ons terecht voor rondleidingen, getuigenissen, 

gesprekken en stages op maat. Elke vorm van begeleiding vergt heel wat tijd en energie. Vooral de 
omkadering (begeleidende gesprekken, evaluaties, ...) slorpen heel wat tijd op. Desalniettemin zien 
we deze taak als een must! 

 
We vragen ook een zeker engagement van de deelnemende scholen, organisaties of verenigingen. 

Ons vormingsaanbod moet ook deel uitmaken van een pro ject, lessenpakket, actie, … op school.  
 
 

2.8.3. Bijdrage studiedagen 
Op de studiedag 'ongelijk gezond, een lokale aanpak' georganiseerd door de VVSG, bracht één van 

onze werkers een workshop omtrent de sociale kruidenier en het charter opgesteld voor de 
huisartsen.  
 

 2.8.4. Bijdrage artikels 
Naar aanleiding van 'het armoederapport 2010' (Cel Armoedebestrijding Stad Gent), schreef één van 
onze medewerkers een artikel omtrent cultuur 'culturele participatie: van overbodige luxe tot 

miskend grondrecht?' 
 

2.9. Praatgroep 'De Boei' 

'De Boei' is een praatgroep die al vele jaren bestaat, eerst in CAW De Visserij, later in de Zuidpoort. 
De werkgroep had een nieuwe gastvereniging nodig en dit werd Vzw SIVI.  

De groep, die maandelijks samenkomt, is er voor ouders die elkaar willen steunen, om de band met 
hun kinderen sterker te maken, in wat voor omstandigheden ze ook leven. De ouders wisselen 

ervaringen uit, steunen elkaar bij de opvoeding en krijgen van de begeleidsters Sabine en Hilde een 
veilig kader en tips aangereikt.  

 

3. INDIVIDUELE ONDERSTEUNING 

 

 

Naast de groepswerking wil vzw SIVI - ’t Vindcentje ook stilstaan bij de actuele problemen van 

mensen in armoede.   

 

3.1. Sociale hulpverlening 
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Tijdens de individuele hulpverlening  wordt er vooral geluisterd naar de mensen hun verhaal. Dit 

verhaal is de uitvalbasis voor verdere hulpverlening, zoals doorverwijzing, administratieve 

ondersteuning, verstrekken van informatie of toeleiden naar de activiteiten van de vereniging.  

 

Tenslotte is er ook een nauwe samenwerking met de partners die mensen toeleiden naar de sociale 

hulpverlening: OCMW, werkgroep vluchtelingen, Udep (vereniging van mensen zonder papieren), 

straathoekwerk, CAW, KRAS, Kind en gezin, ... 

Openingsuren: 

Dinsdag- en dondernamiddag van 14u. tot 16u.  

 

Op dinsdag- en donderdagnamiddag zijn de sociale hulpverlening en sociale kruidenier 

tegelijk open.  Dit om onnodig geloop te vermijden.  

 

Wie zijn de hulpvragers ? 

Mensen die leven van een vervangingsinkomen zoals een leefloon, 

werkloosheidsuitkering, overlevingspensioen, ... 

Weinig mensen hebben een inkomen door arbeid.  

 

Jongeren met of zonder kinderen die overspoeld worden door financiële problemen 

 

Mensen zonder papieren / uitgeprocedeerden / illegalen 

 

EU-burgers vooral Bulgaren en Slovaken. 

  

De vraag naar de primaire behoeften (eten,kleding, meubelen) doet mensen de stap 

zetten naar VZW SIVI- 't Vindcentje als de min-nulde dienstverlening. 

Het is een keuze van VZW SIVI -'t Vindcentje om geintegreerd te werken in de wijk en 

alle mensen  die er wonen te ondersteunen. 

 

Het aantal gezinnen die begeleid werden tijdens de sociale hulpverlening is ongeveer 

hetzelfde gebleven.  In 2009 werden 422 gezinnen begeleid in 2010 waren dat 419 

gezinnen. We bereikten dus ongeveer evenveel gezinnen in 2009 en 2010.  

 

 

Jaar aantal gezinnen jaar  aantal gezinnen 

1996  2004 252 

1997  2005 212 

1998  2006 250 

1999 392 2007 293 

2000 477 2008 334 

2001 338 2009 422 

2002 285 2010 419 
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2003 251   

 

In 2010  bereikte vzw SIVI  419 gezinnen of  1156 mensen.  

Waarvan 338 mannen, 368 vrouwen en 450 kinderen onder de 18 jaar. 

 

In 2010 werden 287 nieuwe dossiers geopend  en  waren er nog 131 dossiers lopende 

van de vorige jaren.  

Het is het derde jaar op rij dat er meer nieuwe dossiers zijn dan dossiers die nog lopen 

van de vorige jaren. 

 

Hoelang hebben gezinnen ondersteuning nodig ? 

 

Hoelang hebben gezinnen ondersteuning nodig? aantal gezinnen aantal gezinnen 

Minder dan 6 maanden 143 199 

6 maanden - 1 jaar 125 90 

1 jaar - 2 jaar 73 48 

2 jaar - 3 jaar 30 30 

3 jaar - 4 jaar 10 16 

+ 4 jaar 41 36 

 

In 2010 is er een  stijging van het aantal gezinnen die maar een hele korte periode gebruik maakten 

van de sociale hulpverlening. Het gaat hier vooral om Intra Europese Migranten (IEM’s).  

Door de gewijzigde aanpak (zie verder project “Wegwijs in Gent, doorverwijzingssysteem nieuwe EU-

burgers in Gent) en de consequente opvolging hiervan, kunnen niet alle gezinnen uit de wijk  nog 

beroep doen op de sociale kruidenier.  Hierdoor doen deze gezinnen maar eenmalig beroep op de 

sociale hulpverlening. 

Let wel! Ook als gezinnen geen beroep kunnen doen op de sociale kruidenier, kunnen zij met vragen, 

problemen, … altijd terecht bij de sociale hulpverlening.  

Hulpvraag 

 

Hulpvraag 2008 2009 2010 

1. Sociale kruidenier 

2. Financiële ondersteuning 

3. vrijwilligerswerk 

4.  vwahwn 

5. opvolging 

332 

5 

10 

8 

Niet geteld 

421 

3 

21 

31 

90 

411 

1 

17 

49 

63 

 

De vraag naar voedselondersteuning blijft zeer hoog.  Alle  cliënten die aankloppen bij 

VZW SIVI-'t Vindcentje komen in eerste instantie naar de sociale kruidenier. 
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Vooral bij  mensen zonder papieren en nieuwe EU-burgers is een bezoek aan de sociale 

kruidenier van VZW SIVI -'t Vindcentje de enigste vorm van hulpverlening die kan 

geboden worden.  

Maar ook bij autochtonen zien we dat de meeste mensen vragen naar of doorverwezen 

zijn voor materiële hulp. 

De sociale kruidenier garandeert de laagdrempeligheid van de dienst.   

De vraag : “mijn geld is op, kan ik wat eten krijgen ?” is een relatief eenvoudige vraag.  

Bij een tweede of derde bezoek gaan we in de sociale hulpverlening op zoek naar de 

oorzaak van het geldprobleem. 

 

Hoe vinden mensen onze dienst ? 

 

Doorverwijzende dienst 2008 2009 2010 

OCMW 

CAW 

andere KRAS-diensten 

werkloosheidsinstelling 

brugfiguur school 

K&G 

Straathoekwerk  

andere 

vrienden, familie, buren,  

onbekend 

91 gezinnnen 

6 gezinnen 

7 gezinnen 

1 gezin 

5 gezinnen 

4 gezinnen 

4 gezinnen 

13 gezinnen 

171 gezinnen 

32 gezinnen 

 

86 gezinnen 

8 gezinnen 

3 gezinnen 

2 gezinnen 

2 gezinnen 

5 gezinnen 

10 gezinnen 

8 gezinnen 

295 gezinnen 

3 gezinnen 

117 gezinnen 

3 gezinnen 

6 gezinnen 

1 gezin 

/ 

3 gezinnen 

11 gezinnen 

10 gezinnen 

267 gezinnen 

1 gezin 

Naar wie verwijzen we door ? 

 

Doorverwijzen naar … 2008 2009 2010 

OCMW 

OCMW Offerlaan 

Huis van het Nederlands/kom-pas 

mutualiteit 

buurtwerk 

andere krasdiensten 

andere  

geen doorverwijzing 

9 gezinnen 

 

13 gezinnen 

- 

- 

7 gezinnen 

25 gezinnen 

     278 gezinnen 

103 gezinnen 

 

93 gezinnen 

1 gezin 

- 

12 gezinnen 

4 gezinnen 

302 gezinnen 

 

17 gezinnen 

182 gezinnen 

181 gezinnen 

/ 

/ 

42 gezinnen 

11 gezinnen 

184 gezinnen 

 

Bij elk nieuw EU-burger-gezin dat zich aanmeldt bij de sociale hulpverlening wordt nagegaan of ze 

geregistreerd zijn bij het OCMW-Offerlaan, ze Nederlandse les volgen of volgden en of de kinderen 

regelmatig naar school gaan. Is dit niet het geval, dan worden deze mensen naar de betreffende 

diensten doorverwezen. Dit verklaart de spectaculaire stijging naar OCMW-Offerlaan en het Het huis 

van het Nederlands/kom-pas en de daling van het aantal gezinnen dat niet werd doorverwezen naar 

andere diensten of organisaties.    
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Huisvesting 

 

Huisvesting 2008 2009 2010 

Huur huis, appartement, studio of kamer 

Huur sociale woning 

Eigendom huis, appartement 

Dakloos/bij vrienden  

275 gezinnen 

28 gezinnen 

6 gezinnen 

25 gezinnen 

373 gezinnen 

18 gezinnen 

8 gezinnen 

23 gezinnen  

355 gezinnen 

19 gezinnen 

6 gezinnen 

39 gezinnen 

 

De meeste gezinnen die VZW SIVI- ’t Vindcentje  helpt leven in een particuliere 

huurwoning.  Grote gezinnen leven vaak in piepkleine huisjes.  Huisjes die slecht 

onderhouden worden (dak lekt, versleten ramen en deuren, elektriciteit is niet orde, 

vocht en schimmelproblemen).  Leven in dergelijke huisvesting geeft medische 

problemen, maar ook op sociaal vlak zien we problemen : mensen schamen zich, 

durven geen vrienden uitnodigen .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomen 

 

Inkomen 2008 2009 2010 

Inkomen door arbeid 

OCMW leefloon 

werkloosheidsuitkering 

andere vervangingsinkomens 

(invaliditeit, pensioen, ...) 

geen inkomen (vluchtelingen) 

12 gezinnen 

78 gezinnen 

29 gezinnen 

22 gezinnen 

 

193 gezinnen 

8 gezinnen 

129 gezinnen 

39 gezinnen 

28 gezinnen 

 

218 gezinnen 

31 gezinnen 

127 gezinnen 

41 gezinnen 

35 gezinnen 

 

185 gezinnen 

 

Vzw SIVI bereikt meer gezinnen waarvan minstens 1 van de gezinsleden werkt. 

Verhouding autochtonen en allochtonen 

 

In 2009 deden 73 % allochtonen en 27 % autochtonen beroep op de diensten van VZW 

SIVI-'t Vindcentje 

 

Gedurende vele jaren hielp VZW SIVI - ’t Vindcentje ongeveer evenveel allochtone als 

autochtone gezinnen. Vanaf 2007 helpen we meer allochtone als autochtone gezinnen.  

Vooral Bulgaarse mensen vragen hulp bij VZW SIVI - ’t Vindcentje. 
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Wie zijn die allochtone mensen ? 

 

Land Aantal 

gezinnen 

2008 

Aantal 

gezinnen 

2009 

Aantal 

gezinnen 

2010 

Land Aantal 

gezinnen 

2008 

Aantal 

gezinnen 

2009 

Aantal 

gezinnen 

2010 

Bulgarije 2 142 203 191 Albanië 7 1 - 4 

Slowakije 3 19 46 44 Turkije 8 9 6 7 

Rusland 4 5 5 5 Irak 9 1 1 2 

Hongarije 5 - 3 10 Algerije 1

0 

3 2 4 

ex-

yoegoslavië 

6 14 12 8 Andere 1

1 

21 30 25 

 

 

In het totaal bereikte vzw SIVI-’t Vindcentje 33 nationaliteiten. 

 Project  'Wegwijs in Gent’ ( doorverwijssysteem voor Nieuwe EU-burgers in Gent) 

 
  Basisuitgangspunt 
 

VZW SIVI wordt overspoeld door nieuwe EU-burgers (Bulgaren en Slovaken = 48% van de cliënten) 
Dit leidt tot heel specifieke problemen: 

 

 Communicatieproblemen , vele van deze mensen praten geen Nederlands , Frans, Engels, …  

 Veel Kinderen gaan niet naar school ze vinden geen school, ouders weten niet hoe  

ze dit moeten aanpakken.  

 Gezinnen zijn niet geïnformeerd over hun basisrechten, het aanbod voor deze groep, kortom 
ze vinden hun weg niet in de dienst- en hulpverlening.  

 
Daarom wil VZW SIVI deze gezinnen informeren, gericht door te verwijzen naar de juiste diensten en 

registreren.  
 
Als nieuwe EU-burgers zich nu aanmelden  bij de sociale hulpverlening g wordt nagegaan of ze 

geregistreerd zijn bij het OCMW Offerlaan, ze Nederlandse les volgen of volgden en of de kinderen 
regelmatig naar school gaan. Is dit niet het geval, dan worden deze mensen naar de betreffende 
diensten doorverwezen. De gezinnen krijgen allemaal  een werkboekje “Wegwijs in Gent” . Dit boekje 

is enerzijds een instrument voor de hulpverleners. Anderzijds bevat het boekje heel veel informatie 
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over het verblijf in Gent, basisrechten, …. En dit in de taal van het gezin (Nederlands/Bulgaars en 
Nederlands/Slovaaks)  

 
*Partners: OCMW, Kompas, Dienst inburgering, Straathoekwerk, Wijkgezondheidscentrum, Cel 
armoedebestrijding Stad Gent, Contactpunt Integratie, Intercultureel netwerk, Huurdersbond, 

basisscholen 
 
Ondersteuning studietoelagen 

In 2010 konden mensen in de sociale dienst eveneens terecht voor een administratieve 
ondersteuning bij het invullen van studietoelagen. Een werker van Vzw SIVI draaide aanvankelijk een 

middag mee in naburige school, De Toverberg, om deze administratieve ondersteuning onder de knie 
te krijgen. Nadien konden naburige scholen ouders doorverwijzen naar onze sociale dienst mbt dit 
soort administratieve ondersteuning.  

Vrijwilligers 

Het afgelopen jaar hebben ook enkele vrijwilligers zich ingezet tijdens de sociale dienstverlening. Om 
deze vrijwilligers te begeleiden organiseerden we naast individuele gesprekken ook 4 keer per jaar 

een informatievergadering met als informatie en ervaringen uit te wisselen en nieuwe afspraken te 
maken. 
 

Aantal bijeenkomsten (2010) 4 

Gemiddeld aantal aanwezigen  
- vrijwilligers 
- werkers 

4 
- 2 
- 2 

 

 

 
 
3.2. Sociale kruidenier 
 
Mensen die honger hebben kunnen altijd terecht bij VZW SIVI - 't Vindcentje. 

Als gezinnen de eerste keer komen krijgen ze altijd voeding.  Ook als ze niet in de wijk 
wonen.   
Daarna worden de mensen doorverwezen naar de sociale hulpverlening voor een 

gesprek en de samenstelling van hun dossier.  
Wanneer komen mensen in aanmerking voor de sociale kruidenier?  

 

 Worden mensen doorverwezen , dan vertrouwen we op de beslissing van de 
hulpverlener van de doorverwijzende dienst. Er zal geen financieel onderzoek 
gebeuren. 

 Gaat het om mensen zonder papieren  of EU-burgers dan wordt er ook geen 
financieel onderzoek gedaan. Bij de EU-burgers vragen we een bereidheid tot 

integratie. Concreet :  
We willen dat:  

o Mensen zich inschrijven in het OCMW-vluchtelingen en een 

medische kaart aanvragen.  
o Mensen zich inschrijven voor  Nederlandse les.  
o Dat de kinderen regelmatig naar school gaan.  

Mensen worden hierbij begeleid.  
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 Mensen bieden zich spontaan aan en behoren niet tot de voorgaande groepen. 
Dan wordt er wel een financieel onderzoek gedaan en wordt gevraagd om 

bewijsstukken mee te brengen. Tijdens dit financieel onderzoek wordt hun 
“leefgeld” berekend (inkomsten - vast uitgaven=leefgeld). Is dit leefgeld lager 
dan €5 per persoon per dag, dan kan men beroep doen op de sociale kruidnier.  

 
Aanbod - EU-producten 

- Producten van de voedselbank  

- Aangekochte producten in de colruyt.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Prijs 

Mensen betalen een solidariteitsbijdrage van 5, 10 of 15 €, naargelang de samenstelling 
van het gezin. 
Ze krijgen dan een winkelbon. Deze bon is 6 weken geldig. Gedurende die 6 weken 

kunnen mensen 3 keer komen winkelen.  
Wanneer de mensen komen, mogen ze zelf bepalen. We merken dat de meeste 
mensen om de 14 dagen komen. 

 
 

Organisatie  
De sociale kruidenier is ingericht als een kleine kruidenierswinkel met winkelrekken, 
diepvriezers en koelkast met glazen deur.  

De winkel bestaat uit 2 delen: het gratis gedeelte en het betalende gedeelte. 
 
Het gratis gedeelte bestaat uit  producten die we krijgen via de voedselbank.  

Mensen kunnen deze gratis producten meenemen naar behoefte. 
Om een volwaardig assortiment te kunnen garanderen, worden naast de gratis 

producten ook aankopen gedaan in de Colruyt.  
Deze producten staan georganiseerd per prijs. Deze prijzen benaderen de werkelijke 
winkelprijs. Naast voeding worden er verzorgingsproducten aangeboden.  

2xper maand gaan vrijwilligers producten ophalen bij de Voedselbank Oost-
Vlaanderen. Als er EU-producten beschikbaar zijn, dan is er een extra ophaling.  
Minstens 1x per maand gaan deze vrijwilligers naar de Colruyt. 

 
Tijdens het winkelen krijgen mensen de hulp van vrijwilligers. Ze helpen bij 

samenstellen van hun boodschappen en het optellen van hun winkelbedrag.  
 
Openingsuren 
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Dinsdag : 14u00 tot 16u00 
Donderdag : 14u00 tot 16u00 

Vrijdag : 9u30 - 12u00 
 
Emancipatorisch werken  

“zelfstandigheid” en “zelfredzaamheid” staan voorop. Je moet de mensen de kans 
bieden zelf hun inkopen te doen, zelf te beslissen wanneer ze komen winkelen en 
welke producten ze kopen. In die zin is de sociale kruidnier eerder een buurtwinkel.  

 

Type voedselbon   aantal 2008 aantal 2009 Aantal 2010 

Gratis bon 163 125 228 

Bon 5 EURO  474 627 555 

Bon 10 EURO  183 321 299 

Bon 15 EURO  9 21 9 

 
Aangekochte en ontvangen producten voor de sociale kruidenier.  

 
 Ontvangen producte (voedselbank) 
 

Goederen afgehaald Voedselbank : 19 490 kg 
Geschatte waarde :            27 085 € 
 

Goederen door Eeg geleverd   :      16 494 kg 
Geschatte waarde :            15 809 € 

 

Product EEG- eenheid Hoeveelheid Geschatte waarde in € 

Patisseriebloem - kg 2500 1250 

Roomrijst - blik 1716 2574 

Rijst - kg 1790 1074 

Suiker - kg 3073 2612 

Melk - liter 2268 1361 

Ravioli met kip - blik 1123 2246 

Spaghetti - kg 2072 2072 

Chocolademelk - liter 1200 660 

Sweet Hippers (cornflakes) - doos 272 299 

Couscous - blik 480 1661 

   

TOTAAL  15 809 

  

Aankopen Colruyt 

Goederen aangekocht bij Colruyt 
Waarde  :  15 084 EUR 
 

Product - eenheid Hoeveelheid Waarde in € 

Toiletpapier – 6 rollen 889 1087 

Zakdoekjes – 150 stuks 264 129 
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Huishoudrollen – 4 rolle, 789 607 

Huisvuilzakken – 10 stuks 35 525 

Afwasmiddel - liter 874 462 

Shampoo – 300ml 313 272 

Waspoeder - doos 67 481 

Vloeibare zeep – 500 ml 306 173 

Vloeibare zeep – 500ml 269 - 104  

Allesreiniger 2 liter 231 134 

Toiletzeep  - 6 x 150g 48 131 

Douchegel – 300ml 319 106 

Wegwerpscheermesjes – 20 stuks 119 113 

Frituurolie – 2 liter 600 962 

Zonnebloemolie – 1 liter 517 629 

Smeerkaas – 140g 1296 673 

Weens worstjes – 180g 1230 497 

Makreelfilets – 125g 707 325 

Tonijn – 200g 360 253 

Sardines – 125g 255 214 

Jonge kaas – 4,6 kg 33 244 

Melk – 1 liter 420 218 

Bolognaise saus 830g 150 209 

Pastasaus – 500g 240 129 

Tomatenketchup – 730g 186 113 

Boter – 250g 549 166 

Appelsap – 1 liter 276 128 

Aardbeidrank – 1 liter 108 121 

Koeken Choco – 250g 267 161 

Koeken Sprits – 400g 210 117 

Krieken zonder pit – 680g 135 113 

Maïskorrels – 340g 288 111 

Spinazie – 660g 167 106 

Halve perzikken – 820g 153 104 

Rode kool – 560g 187 95 

Choco – 400g 182 100 

TOTAAL  15 084 

 

Het assortiment aangekochte goederen worden in overleg met de cliënten samengesteld.  

Toiletpapier en afwasmiddel zijn de snelst groeiende producten.  

 

Totaal ontvangen en aangekochte goederen: 27 085 + 15 809 + 15 084 = 57 978€ 

 
Vrijwilligers 
3 keer per jaar organiseren we een informatievergadering voor de mensen die zich vrijwillig inzetten 

voor de sociale kruidenier. Het uitwisselen van ervaringen en het maken van nieuwe afspraken staan 
hierbij centraal. 
 

Aantal bijeenkomsten 3 
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Gemiddeld aantal aanwezigen  
- vrijwilligers uit de doelgroep  
- vrijwilligers 

- artikels 60 
- werkers 

18 
- 5 
- 10 

- 2 
- 1 

 

 
 

 
 
 

 
Voorbereiding project nav een modelontwikkeling omtrent de sociale kruideniers  op Gents niveau  
 

In het jaar 2010 ging SamenlevingsopbouwGent vzw van start met een sociale kruidenier in de 
Pannestraat. Vanuit Vzw SIVI werd het idee gelanceerd om 4 sociale kruideniers, in de 4 

windrichtingen, te openen in Gent. Ondanks het feit dat elke kruidenier zijn eigenheid behoudt, zal er 
een model ontwikkeld worden waarbij gemeenschappelijkheden zoals visie, opslagplaats, ... in kaart 
worden gebracht. Dit idee werd mee ondersteund door SamenlevingsopbouwGent. Zij waren bereid 

om dit idee mee verder uit te denken en dossiers in te dienen om de nodige financiële ondersteuning 
te kunnen garanderen.  
 

In 2010 vond hier heel wat voorbereidend overleg rond plaats. In eerste instantie tussen Vzw SIVI en 
SamenlevingsopbouwGent Vzw om het idee uit te denken en subsidies aan te vragen.  

 
 
 

 

3.3. Onthaal tijdens de sociale hulpverlening en sociale kruidenier  

 

Vrijwilligers staan in om de mensen die naar de sociale kruidenier en/of de sociale 

hulpverlening komen te ontvangen met een tas koffie en een glimlach.  

Elk van deze vrijwilliger tracht het vertrouwen te krijgen van de mensen.  Voor de 

bezoekers is hij of zij een niet-hulpverlener, maar een koffiemadam die luistert naar 

wat zij vertellen.  

 

Als ze binnenkomen krijgen de mensen een volgnummer dat bepaalt wanneer je bij de 

sociale kruidenier en sociale hulpverlening terecht kan.  

Met een tas koffie en babbel met één van de onthalers gaat de tijd vlugger voorbij.  Het 
onthaalmoment is eveneens een ontmoetingsmoment. Sommigen komen alleen maar 
voor de tas koffie en een babbel en niet voor de sociale kruidnier en/os sociale 

hulpverlening .   
Het onthaal heeft ook een informatieve functie. Mensen worden aangesproken over 
de  activiteiten binnen de vereniging, gebeurtenissen in de buurt, ….  Hoewel we 

regelmatig affiches ophangen en flyertjes uitdelen is het vooral belangrijk om de 
mensen persoonlijk aan te spreken en aan te moedigen om naar de activiteiten te 

komen. 
De vrijwilligers hebben ook een signaalfunctie die de werking ten goede komt. 
Zij zijn de schakel tussen de VZW en de cliënten. 
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Dagen, tijdstip en plaats:  
Elke dinsdag en donderdag van 14u tot 17u 

Elke vrijdag van 9u tot 12u 
Heilig Hartplein 2, 9040 Sint-Amandsberg 

 
vrijwilligers 
2 keer per jaar organiseren we een informatievergadering voor de mensen die zich vrijwilli g inzetten 

voor het onthaal. Het uitwisselen van ervaringen en het maken van nieuwe afspraken staan hierbij 
centraal. 
 

Aantal bijeenkomsten 3 

Gemiddeld aantal aanwezigen  
- vrijwilligers uit de doelgroep  

- werkers 

6 
- 5 

- 1 

 

Warm onthaal 

Warm onthaal is een project bij de Koning Boudewijn Stichting. 

  Basisuitgangspunt 

De onthaalmomenten verliepen vaak zeer chaotisch.  

Naar aanleiding van dit project hebben we  deze onthaal momenten geëvalueerd samen met een 
student ervaringsdeskundige in de armoede (in functie van zijn stageopdracht) op de 5B’s:  

We kwamen tot de volgende conclusies  

 Bereikbaarheid: door het grote bereik van de doelgroep (+/- 100 personen per week) 

gaan we er vanuit dat de organisatie goed bereikbaar is en laagdrempelig is.  
Vzw SIVI – ’t Vindcentje lig in het centrum van het werkingsgebied, we zijn bereikbaar 

met het openbaar vervoer,…  

 Beschikbaarheid: Door de heterogene groep (taal en cultuurverschillen) merken we dat 

er wrevel is bij de mensen. Ze begrijpen elkaar letterlijk niet, er zijn misverstanden, …. 
Aan dit punt moet er gewerkt worden.  

 Betaalbaarheid: Het onthaal is gratis. We werken met vaste vrijwilligers die meewerken 
op vaste dagen, zodat de mensen niet meer moeten investeren in het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie.  

 Bruikbaarheid: door het grote bereik van de doelgroep, de vele vragen die aan de 
vrijwilligers gesteld worden, is het doel van het onthaal gekend bij de doelgroep.  

 Begrijpbaarheid: door de vele communicatieproblemen, het niet naleven van de 

afspraken, de vele misverstanden, kortom het vaak chaotische verloop van de 
onthaalmomenten kunnen we besluiten dat er aan de begrijpbaarheid van de afspraken 

moet gewerkt worden.  
Op basis van deze gegevens werkten we in dit project werken aan: 

 De begrijpbaarheid van het onthaal vergroten door meer te gebruik maken 
pictogrammen, eventueel afspraken te vertalen in verschillende talen, opzoek gaan naar 
meertalige vrijwilligers.  

 Mensen beter informeren door de vrijwilligers voortdurend te informeren over 
activiteiten, diensten, een ruim aanbod van folders voorzien, aanwezigheid van kranten, 
tijdschriften en een computer met internetaansluiting. 

 Regelmatig informatiesessies op maat van de doelgroep.  

 De ruimte gezelliger maken door een kinderhoek te voorzien met speelgoed, de ruimte 

regelmatig aan te kleden rond diverse thema’s.  
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 Vorming communicatievaardigheden op maat voor de vrijwilligers. Deze 
vorming gaat door in oktober 2011. 

 

4. KLEDINGWINKEL - VESTIAIRE 

 
2 tot 3 maal per week kan iedereen terecht in de Vestiaire terecht voor het aankopen van 2de 
handskledij, schoenen, dekens, ... aan zeer democratische prijzen. Iedereen kan hier terecht, maar in 

hoofdzaak bereiken we mensen die in armoede leven.  
 

Een 15-tal vrijwilligers zetten zich wekelijks in om de winkel in goede banen te leiden. Ze staan in 
voor het sorteren van de kledij, de aankleding van de winkel en de verkoop in de winkel.  
 

Dagen, tijdstip en plaats: 
Elke woensdag en vrijdagmiddag van 14u tot 17u 
Elke eerste zaterdag van de maand van 10u tot 12u 

Jos Verdegemstraat 19, 9040 Sint-Amandsberg 
 

Overleg vrijwilligers  
Een 3tal keer per jaar organiseren we een informatievergadering voor de mensen die zich vrijwillig 
inzetten voor de vestiaire. Het uitwisselen van ervaringen en het maken van nieuwe afspraken staan 

hierbij centraal. 
 

Aantal bijeenkomsten (2010) 3 

Gemiddeld aantal aanwezigen  
- vrijwilligers 
- vrijwilligers uit de doelgroep  

- werkers 

15 
- 11 
- 4 

- 1 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Weggeefdag 
Minstens 2 keer per jaar organiseren we op het einde van het zomer- en winterseizoen een 
weggeefdag, waarbij we alle kledij in de winkel gratis aanbieden aan mensen die het met erg weinig 

moeten stellen. Hiervoor doen we niet enkel beroep op onze eigen sociale dienst, maar ook op 
diensten en organisaties uit die buurt die geregeld in contact komen met mensen in armoede. De 
diensten, organisaties printen de nodige doorverwijzingbonnen  uit, waarmee mensen de toelating 

krijgen om kledij mee te nemen op de jaarlijkse weggeefdagen. Deze nauwe samenwerking stelt ons 
meteen ook in staat nieuwe mensen toe te leiden naar de werking van de Vereniging.  



30 

 

Activiteitenverslag 2011 

 

Aantal weggeefdagen (2010) 2 

Gemiddeld aantal aanwezigen  

- vrijwilligers uit de doelgroep  
- vrijwilligers 
- werkers 

- gezinnen die recht hadden op 
gratis kledij 

136 

- 3 
- 2 
- 2 

- 129 

 
Nieuw labelsysteem en voorbereiding retro-afdeling 
In het jaar 2010 werd ook heel wat tijd geïnvesteerd in de 2de handskledingwinkel met als doel een 

nieuw sorteersysteem in te voegen op basis van labels. Dit bracht een nieuw sorteerproces op gang 
waarbij elk kledingstuk voorzien wordt van een label waarop de prijs en de week waarin het 

kledingstuk in de winkel komt genoteerd worden. Dit zorgt voor een grotere doorstroming van kledij 
en dus een verruiming en vernieuwing van het aanbod op een meer gecontroleerde en regel matige 
basis.  

 

Verder werd er ook heel wat energie geïnvesteerd in de voorbereidingen voor een nieuwe afdeling in 

de 2de handskledingwinkel: een retro-hoek die we feestelijk zullen openen in het jaar 2011.  

 

 

 

 

5. Begeleiding vrijwilligers  

De sociale hulpverlening en een groot deel ander activiteiten van de vereniging worden grotendeels 

gedragen vrijwilligers, met de nodige ondersteuning van de werkers. Tenslotte vraag vrijwilligerswerk 
heel wat begeleiding (kennismakingsgesprekken, evaluaties, ...).  
 

De vrijwilligers ondertekenen een afsprakennota met rechten en plichten. Voor hun bewezen 
diensten, krijgen ze jaarlijks een aankoopbon van 15 euro die ze kunnen spenderen in de 2de hands 
kledingwinkel. Er is ook aandacht voor verjaardagen, de week van de vrijwilliger, feestdagen, ... die 

telkens gepaard gaan met een kleine attentie. 2 keer per jaar organiseren we een 
vrijwilligersbijeenkomst waarop we de werking, afspraken en regels bespreken en indien nodig 

aanpassen. Gesprekken nieuwe vrijwilligers  
 

Aantal gesprekken (2010) 16 

Omtrent vrijwilligerswerk 

- vestiaire 
- sociale kruidenier 

- onthaal 
- Kookpret 
- Secretariaat  

 

- 5 
- 4 

- 3 
- 1 
- 3 

Nieuwe vrijwilligers (2010) 12 
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Vrijwilligersfeest 
Om al onze vrijwilligers te bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet en engagement organiseren 

we jaarlijks een vrijwilligersfeest. Dit is in eerste instantie een ontspannende moment. Verder maken 
we van de gelegenheid gebruik om telkens een activiteit te organiseren die onze vrijwilligers 
stimuleert elkaar beter te leren kennen. Verder zetten we ex-vrijwilligers nog eens extra in de 

bloemetjes. Tenslotte trachten we ook telkens een jaaroverzicht te geven aan de hand van een 
powerpoint als weerslag van het inhoudelijk en financieel jaarverslag.  
 

Dit vrijwilligersfeest ging door in het buurtcentrum van Sint-Amandsberg.  
 

Datum (2010) 13 maart 

Gemiddeld aantal aanwezigen  
- vrijwilligers uit de doelgroep 
- vrijwilligers  

- werkers 

58 
- 18 
- 36 

- 4 

 

Ontspannende vrijwilligersactiviteit 
Jaarlijks organiseren we eveneens een ontspannende activiteit voor al onze vrijwilligers. Op 24 

september konden al onze vrijwilligers genieten van een etentje in het Lepelblad  en het concert van 
de Tallis Scholars in het kader van het Festival van Vlaanderen.  
 

 

Datum (2010) 24 september 

Gemiddeld aantal aanwezigen  
- vrijwilligers uit de doelgroep 

- vrijwilligers  
- werkers 

43 
- 18 

- 22 
- 3 

 

6. INTERN OVERLEG (vrijwilligers, personeel) 

 

 Algemene Vergadering en Raad van bestuur 4 x per jaar 
 

Aantal bijeenkomsten (2010) 4  

Gemiddeld aantal aanwezigen  11 

 
o Inspraak en participatie in de VZW : analyse en mogelijke pistes  
o Nieuwe locatie in de Doornakkerstraat 54  
o BIRB en OCMW : boetes, overname en toezicht 
o Afscheid van Oscar als lid van de Raad van Beheer, hij blijft vrijwilliger in de sociale 

kruidenier 
o Tewerkstelling personeel / stagiaires / vrijwilligers  
o Modelontwikkeling sociale kruidenier in samenwerking met samenlevingsopbouw 

Gent 
o Dikke pluim voor de nieuwsbrieven !  
o Energie- en distributiekosten Eandis en parochiale werken  
o Oprichting van een Dagelijks bestuur in samenspraak met de Raad van Beheer  
o Bezoek van schepen Reynebeau in de verschillende locaties en gesprek met 

medewerkers, gasten, vrijwilligers.  
o taak om als een  goede huisvader te zorgen voor de gebouwen  

 

 team 
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Aantal bijeenkomsten (2010) 26 

Gemiddeld aantal aanwezigen  

- student ervaringsdeskundige  
- werkers 
- coördinator 

5 

- 1 
- 3 
- 1 

 

 Artikel 60 - OTC  
 

Naast de 2 vaste betaalde werkkrachten, hebben we ook telkens iemand van het Opleidings -en 
TewerkstellingsCentrum van de Stad Gent in dienst. Deze persoon werkt volgens het artikel 60-
traject en staat vooral in voor het algemeen onderhoud.  

Daarnaast kan hij/zij ook participeren aan het bepaalde groepsprocessen om zo leerkansen te 
vergroten.  

 
Deze tewerkstelling vereist volgende opvolging: 

- Afspraken met het OTC en de art. 60 

- Opvolging op de werkvloer en taakbegeleiding vanuit de vereniging 
- evaluatie samen met de 3 partijen 

 

 

7. EXTERN OVERLEG op regelmatige basis/ of op mindere frequente basis  

 Gentse OverlegTafel (GOT) + cel armoedebestrijding 

Overleg tussen de 3 Gentse Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen (Vzw SIVI, De 
Zuidpoort, De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen) en SamenlevingsopbouwGent 
vzw  

In de loop van het jaar 2010 werd de Cel Armoedebestrijding toegevoegd aan dit overleg.  
 

Aantal bijeenkomsten (2010) 4 

Gemiddeld aantal aanwezigen  
- werkers 

2 
- 2 

 

 Buurtteam 

Alle diensten, organisaties, scholen, crèches, ... uit de buurt Sint-Amandsberg.  
 

Aantal bijeenkomsten (2010) 10 

Gemiddeld aantal aanwezigen  

- werkers 

1 

- 1 

 
Verder hebben een voorstel gedaan tot samenwerking rond het thema 'gezondheid' en de vorming 
van een G-ploeg in het kader van GentGenietGezond (Gezondheidsdienst Stad Gent). Dit zal 

waarschijnlijk navolging krijgen in 2011.  
 

 Huisteam 
Alle diensten en organisaties die onderdak vinden in het Welzijnsbureau van  
Sint-Amandsberg: buurtwerk, OCMW, Kind en Gezin, Woonwinkel, Woonbegeleiding, Vzw 

SIVI, ING, OCMW thuislozenzorg 
 

Aantal bijeenkomsten (2010) 4 
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Gemiddeld aantal aanwezigen  
- werkers 

1 
- 1 

 

 Overleg en samenwerking Krasdiensten 

Overleg tussen alle diensten en organisaties die materiële hulpverlening  
voorzien in Gent.  
 

Aantal bijeenkomsten (2010) 5 

Gemiddeld aantal aanwezigen  
- werkers 

1 
- 1 

 

We stimuleren de mensen uit onze doelgroep ook deel te nemen aan de diverse KRAS-
activiteiten zoals het jaarlijkse KRAS-feest, gratis behandelingen (pedicure, haartooi, ...) 
 

 Welzijnsoverleg 
Overleg tussen alle diensten en organisaties van het werkingsgebied Sint  
Amandsberg, Oostakker en Gent-Dampoort 

 

Aantal bijeenkomsten (2010) 4 

Gemiddeld aantal aanwezigen  

- werkers 

1 

- 1 
 

 

 Stuurgroep 'sterke armen' 
 

Aantal bijeenkomsten (2010) 2 

Gemiddeld aantal aanwezigen  

- werkers 

1 

- 1 

 
Zorgregio 

Overleg tussen alle Gentse Verenigingen Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen (Vzw 
SIVI, De Zuidpoort, De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen), De Kring in Eeklo en De 
Vrolijke Kring in Ronse. 

 
Intervisie 

Aantal bijeenkomsten (2010) 2 

Gemiddeld aantal aanwezigen  

- groepswerkers 

3 

- 3 

 
Stuurgroep 

Aantal bijeenkomsten (2010) 2 

Gemiddeld aantal aanwezigen  
- werkers 

1 
- 1 

 

 Brede school 

Netoverschrijdend overleg op wijkniveau met scholen en welzijnsorganisaties  
 

Aantal bijeenkomsten (2010) 3 
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Gemiddeld aantal aanwezigen  
- groepswerkers 

1 
- 1 

 

 Overleg nav de huisvesting van Vzw SIVI in de Doornakkerstraat 52 - 54 

 

Aantal bijeenkomsten (2010) 2 

Gemiddeld aantal aanwezigen  

- groepswerkers 

1 

- 1 

 

 Vlaams Netwerk werkgroep gezondheid 
 

Aantal bijeenkomsten 2010 6 

Gemiddeld aantal aanwezigen 
-groepswerker 

2 
-1 

 

 Provinciaal overleg Oost-Vlaanderen  
Met de provincie-afgevaardigden.  
 

Aantal bijeenkomsten 2010 2 

Gemiddeld aantal aanwezigen 
-groepswerker 

1 
-1 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

7. Extern overleg - eenmalig / op minder frequente basis 

 Overleg Gebiedsgerichte werking (Stad Gent) 

Ter kennismaking met de gebiedsgerichte werking hielden we een verkennend gesprek met als doel 
in de toekomst een nauwe samenwerking te realiseren.  
  

Aantal bijeenkomsten (2010) 1 

Gemiddeld aantal aanwezigen  
- werkers 

1 
- 1 

 

 Overleg CIRCA (Stad Gent) 

Ter kennismaking met de werking van CIRCA hielden we een verkennend gesprek met als doel in de 
toekomst een nauwe samenwerking te realiseren en mensen toe te leiden naar de activiteiten van 

CIRCA. Zo organiseerden we 2 groepsactiviteiten naar respectievelijk 'Dansen in 't park' en 'het 
Koorts-festival' (zie ook 1.4.3.)   
  

Aantal bijeenkomsten (2010) 1 

Gemiddeld aantal aanwezigen  
- werkers 

1 
- 1 
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 Overleg Gezondheidsdienst Stad Gent 

In het voorjaar van 2011 wordt Vzw SIVI gangmaker bij GentGenietGezond. Om ons hierop voor te 
bereiden zaten we alvast samen met de gezondheidsdienst van de Stad Gent om een startmeting op 
te maken en mogelijke acties te bespreken.  

 

Aantal bijeenkomsten (2010) 1 

Gemiddeld aantal aanwezigen  
- werkers 

1 
- 1 

 

 Overleg medewerker 'tiens tiens' 
Er gebeurden verscheidene interviews met werkers en mensen uit de doelgroep, dit naar aanleiding 

van enkele artikels in het tijdschrift 'tiens tiens'.  
 

Aantal bijeenkomsten (2010) 3 

Werkers aanwezig 1 

 

 Overleg katrol 
Katrol zet zich in voor huistaakbegeleiding. Af en toe is er overleg om afspraken te maken rond 

doorverwijzingen, ... 
 

Aantal bijeenkomsten (2010) 1  

Werkers aanwezig 1 

 

 Vormingplus  
In het kader van een nieuw project omtrent gezondheid ‘croque gezond’ dat we in 2011 zullen 

realiseren hadden we alvast enkele overlegmomenten met Vormingsplus. 
 
 

Aantal bijeenkomsten (2010) 1  

Werkers aanwezig 1 

 

 Overleg Integratiedienst Stad Gent 
In het kader van het ontwerp van een nieuwe folder nav sluikstorten uitgewerkt door IVAGO, op 

maat van allochtone inwoners, organiseerden we een overleg met de Stedelijke Integratiedienst.  
 

Aantal bijeenkomsten (2010) 1  

Werkers aanwezig 1 

 

 

8. Vorming 

 
Vorming werkers 
 

Aantal vormingen (2010) 7 

Gemiddeld aantal aanwezigen  
- werkers 

1 
- 1 
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Activiteitenverslag 2011 

Het betreft volgende vormingen  
- Voor het eerst naar het theater (Vormingplus) 

- GoedGevoelStoel (Vigez en Cedes) 
- Interne vorming besluitvorming (Stad Gent en OCMW Gent)  
- Tekentaalles (NTGent) 

- Beleidsbeïnvloedend werken (Vlaams Netwerk) 
- ‘Armoede en participatie’ (Universiteit Gent) 
- Studiedag ‘Intra-Europese Migratie’ (Integratiedienst Stad Gent) 

 
Personeelsbezetting 2010 : gemiddeld 1,9 VTE 

 
 

9. Communicatie 

 
Nieuwsbrief 
Onze belangrijkste bron van informatieverspreiding is onze maandelijkse nieuwsbrief. In mei 

maakten we de overgang van een summier krantje naar een uitgebreide nieuwsbrief. Hierin blikken 
we kort terug op voorbije activiteiten en kondigen we het programma voor de komende maa nd aan. 

Geregeld staan er ook weetjes en nieuwtjes in. Mensen uit de doelgroep worden ook telkens 
gemotiveerd om zelf artikels te schrijven. Deze nieuwsbrief verspreiden we via onze bestaande 
deelwerkingen en organisaties en diensten in de buurt. Maandelijks ontvangt ook een uitgebreid 

adressenbestand (doelgroep, vrijwilligers, beleidswerkers, organisaties, diensten, ...) deze 
nieuwsbrief via mail.  

 
 Folder 
 In het jaar 2010 brachten we 2 nieuwe folders uit ('basishulpverlening' en 'verenigingsactiviteiten' ) 

om onze werking meer bekendheid te geven. 
 
 Krantje 'Uit in je Buurt' (Stad Gent)  

Verder verspreiden we eveneens informatie via het krantje 'Uit in je buurt' van de stad Gent.  
 

 Andere informatiekanalen 
Een belangrijk informatiekanaal is mond aan mond reclame.  
Bij speciale gelegenheden en activiteiten maken we aparte flyers, die we verspreiden via onze 

deelwerkingen.  
Verder trachten we onze werking ook meer kenbaarheid door interviews te geven (zoals voor het 
tijdschrift TiensTiens) of door zelf bijdragen te leveren aan publicaties (zoals het artikel omtrent 

cultuur voor het 'armoederapport 2010'). 
 

 
 
 

     dank 
Met dank aan Ann, Nathalie en Tine voor het verslag 2010 
Met dank aan de vele vrijwilligers voor het mee-dragen van onze organisatie in de bestrijding van 

kansarmoede in 2010. 
 

 

 


