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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 altijd  

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 
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2. ORGANIGRAM VZW SIVI - ‘T VINDCENTJE 
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3. 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 
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3.1. 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 te gaan hoe en waar 

verbetering mogelijk is.  

Thematische opsplitsing van de praatgroep 

 

 Gezondheid 

 Op de koffie 

 Budget 
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 Project Kunst(h)art in Vzw SIVI 

 Project ‘Goeie Goeste’ 

 Bloemstukjes 

 Warm 

 Krantenmaandag 

 Naai-atelier 

 

3.2. Themawerking  
 

Gezondheid 

Geestelijke Gezondheid 

In het jaar 2011 stond 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 het kader van 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 toeleiden met al hun vragen omtrent Verhoogde 

Tegemoetkoming en hen eveneens de kans 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 beweging een rode draad vormen 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’  proberen om opnieuw te leren koken met zoveel 

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

 

    

 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. 
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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 

van de basisdocumenten van De Boei: visietekst, wervingsbrief naar diensten en verwijzers, brief van 

ouders aan ouders, folder, affiche… 
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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 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.    

 

3.3. 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 2010 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.  
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'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. 

3.4. 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 sommige 

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 
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opdracht ‘good practices’ op het vlak van cultuur te bundelen. We voerden een gesprek en gaven aan 

hoe onze cultuurwerking is opgebouwd. 

 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 en 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. Zo bevonden onze mensen zich op bekend terrein en kregen ze 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 werkten, maakte dat mensen in de toekomst, 

eens ze vertrouwd waren met dit soort workshops, gemakkelijker de stap zouden zetten naar deze 

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

konden 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 rondleiding 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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3.5. 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.   

 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.  

Vakantie 

Voor onze jaarlijkse vakantie trokken we van 11 tot 15 juli met 25 deelnemers naar de Ardennen 

(Alle-sur-Semois). Sport, spel en ontspanning wisselden elkaar af! We werkten hiervoor samen met 

Horizont vzw. Horizont vzw biedt betaalbare, zinvolle vrijetijdsbesteding onder vorm van vakanties 

en van daguitstappen  voor iedereen die er behoefte aan heeft en die niet over de nodige middelen 

beschikt. 

Verslagje van een deelnemer 

‘Eindelijk de lang verwachte dag. De reis naar de Ardennen, de inspannende ontspanning bij uitstek. 

Met  3 fantastisch mooie auto’s en (zeer) goede bestuurders, goed weer en 1 tussenstop zijn we goed 

aangekomen in “Maison del Camp” in Alle-sur-Semois.  De goede ligging, de verdeling van de 

slaapkamers maakte het mogelijk het snurken aanvaardbaar te maken.  Natuur en andere 

bezichtigingen werden met veel dank afgenomen. De zeer leerzame uitstap naar het “ossendorp” was 
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fantastisch, met op de koop toe een deskundige uitleg van een Gentenaar, amaai.  Een dag later 

kwam de “skyline” fotograferen aan hun trekken en daarbij een pracht van een dierenpark. Een dag 

later kwam de apotheose het “Fort van Bouillon”  (het trappenhuis) echt de moeite waard. Maar O 

wee, aan alles komt een einde. Op vrijdag 15 juli moesten we terug. Het moeilijke verkeer kon de pret 

en het zalig gevoel niet bederven. Met dank aan SIVI en de begeleiding ...en hop naar 2012.’ 

             Willy – 11 juli 2011 

3.6. Ontbijt 
 
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 

 

3.7. Photovoice - sterke armen 
 

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 armoedebestrijdende 
maatregelen te nemen. 
 

Verloop van het project 2011  

 

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. Eind 2010 werd het eerste werkjaar rond photovoice 

afgerond met een tentoonstelling in het NTGent.  

 

In het voorjaar van 2011 ging een groep van 9 deelnemers opnieuw aan de slag met hun fototoestel. 

Zo kregen ze heel wat opdrachten met als doel hun foto’s te linken aan (de schending van) de 

grondrechten. Om tot een definitieve selectie van foto’s te komen vonden er 8 groepsbijeenkomsten 

en een individueel gesprek met elke deelnemer plaats. Verder vond er in het voorjaar ook een 

grondrechtenwandeling in Gent plaats voor de deelnemers. Tenslotte vonden er ook tussen de 
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werkers onderling (Vzw SIVI, Samenlevingsopbouw Gent vzw en De Kring) een 5tal 

intervisiemomenten plaats.  

 De finale tentoonstelling  

Op 9 december vond de finale tentoonstelling ‘Sterke armen in Beweging’ plaats rond de sociale 

grondrechten. De finale foto’s werden in 5 roll-ups gegoten. Zo werd elk grondrecht op een visuele 

manier in beeld gebracht. Naast de tentoonstelling werden ook beleidsaanbevelingen opgesteld die 

aan een beperkte groep beleidsmakers voorgelegd werden.  

     

 

3.8. Sensibiliseren 
 

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.  
 

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 project, lessenpakket, actie, … op school.  
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3.9. Jaarlijkse opendeurdag 
 
Om onze werking kenbaar te maken in de wijk organiseren we jaarlijks een opendeurdag. We 

voorzien heel wat informatie, zetten onze deelwerkingen in de verf en voorzien lekkers in een 

gezellige omkadering. De opendeurdag vond dit jaar plaats in het kader van ‘de week tegen de 

armoede’.  
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4. INDIVIDUELE ONDERSTEUNING 

 

Naast bovenstaande activiteiten, biedt vzw SIVI ook een ruime dienstverlening aan. Deze 

dienstverlening wordt hoofdzakelijk gedragen door vrijwilligers en ondersteund door werkkrachten.    

4.1. Sociale hulpverlening 

 
2 keer per week kunnen mensen terecht bij de sociale hulpverlening. Het is dan in eerste instantie de 

bedoeling te luisteren naar mensen hun verhaal. Het verhaal dat ze brengen is de uitvalsbasis voor 

verdere hulpverlening, doorverwijzing, verstrekking van informatie en het toeleiden naar activiteiten 

binnen de vereniging (kookpret, praatgroep, themawerking, ...) 

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, ... 

Dagen, tijdstip en plaats: 

Elke dinsdag en donderdag van 14u tot 17u 

Heilig Hartplein 2, 9040 Sint-Amandsberg 

Overleg 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 enkele keren per 

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

te maken. 

 Sociale Dienstverlening in cijfers 

In 2011  bereikte vzw SIVI  332 gezinnen of  1003 mensen, waarvan 274 mannen, 283 

vrouwen en  446 kinderen onder de 18 jaar. In 2011 werden 178 nieuwe dossiers 

geopend  en  waren er nog 154 dossiers lopende van de vorige jaren. Het is het vierde 

jaar op rij dat er meer nieuwe dossiers zijn dan dossiers die nog lopen van de vorige 

jaren. 

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 

2003 251 2011 332 
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Het aantal gezinnen die begeleid werden tijdens de sociale hulpverlening is sterk 

gedaald.  In 2010 werden 419 gezinnen begeleid in 2011 waren dat 332 gezinnen.  Dit 

is een daling van iets meer dan 20%. 

Hoe lang hebben gezinnen ondersteuning nodig ? 

Hoelang hebben gezinnen 

ondersteuning nodig? 

aantal gezinnen 

2009 

aantal gezinnen 

2010 

Aantal gezinnen 

2011 

Minder dan 6 maanden 143 199 139 

6 maanden - 1 jaar 125 90 42 

1 jaar - 2 jaar 73 48 72 

2 jaar - 3 jaar 30 30 29 

3 jaar - 4 jaar 10 16 14 

+ 4 jaar 41 36 36 

 

Het grootste deel van de gezinnen maken minder dan 6 maanden gebruik van de hulpverlening. De 

meeste van deze gezinnen komen slechts 1x langs. Gezinnen worden vaak doorverwezen naar vzw 

SIVI als overbrugging.  Bijvoorbeeld bij een nieuwe aanvraag naar leefloon,  bij wijziging in hun 

uitkeringssituatie, verlies van werk, …waardoor deze gezinnen tijdelijk geen inkomen hebben.  

Ook door het  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.  

Welke hulpvraag stellen mensen?  

Hulpvraag 2008 2009 2010 2011 

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 

332 

3 

13 

29 

49 

 

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

Vzw SIVI komen in eerste instantie naar de sociale kruidenier. 

Vooral bij  mensen zonder papieren en nieuwe EU-burgers is een bezoek aan de sociale 

kruidenier van Vzw SIVI de enigste vorm van ondersteuning die kan geboden worden. 

Maar ook bij Belgische gezinnen zien we dat de meeste mensen vragen naar of 

doorverwezen zijn voor materiële hulp. De sociale kruidenier garandeert de 

laagdrempeligheid van de dienst.   
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Hoe vinden mensen onze dienst? 

Doorverwijzende 

dienst 

2008 2009 2010 2011 

OCMW 

CAW 

andere KRAS-diensten 

werkloosheidsinstelling 

brugfiguur school 

K&G 

Straathoekwerk  

andere 

vrienden, familie, 

buren,  

onbekend 

91 gezinnen 

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 

113 gezinnen 

6 gezinnen 

2 gezinnen 

1 gezin 

/ 

6 gezinnen 

5 gezinnen 

5 gezinnen 

201 gezinnen 

 

/ 

 

Naar wie verwijzen we door ? 

Doorverwijzen naar … 2008 2009 2010 2011 

OCMW 

OCMW Offerlaan 

Huis van het 

Nederlands/kompas 

andere krasdiensten 

andere  

geen doorverwijzing 

9 gezinnen 

 

13 gezinnen 

 

7 gezinnen 

25 gezinnen 

     278 gezinnen 

103 gezinnen 

 

93 gezinnen 

 

12 gezinnen 

4 gezinnen 

302 gezinnen 

 

17 gezinnen 

182 gezinnen 

181 gezinnen 

 

42 gezinnen 

11 gezinnen 

184 gezinnen 

20 gezinnen 

133 gezinnen 

30 gezinnen 

 

?? gezinnen 

13 gezinnen 

158 gezinnen 

 

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

geregistreerd zijn bij het OCMW-themawerking vreemdelingen, 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 grote aantal doorverwijzingen  naar OCMW-

themawerking vreemdelingen (Offerlaan).  

Huisvesting? 

Huisvesting 2009 2010 2011 

Huur huis, appartement, studio of kamer 

Huur sociale woning 

Eigendom huis, 

appartement 

Dakloos/bij vrienden  

373 gezinnen 

18 gezinnen 

8 gezinnen 

23 gezinnen  

355 gezinnen 

19 gezinnen 

6 gezinnen 

39 gezinnen 

269 gezinnen 

20 gezinnen 

6 gezinnen 

37 gezinnen 

 

De meeste gezinnen die Vzw SIVI helpt leven in een particuliere huurwoning.  Grote 

gezinnen leven vaak in piepkleine huisjes.  Huisjes die slecht onderhouden worden (dak 
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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 2009 2010 2011 

Inkomen door arbeid 

OCMW leefloon 

werkloosheidsuitkering 

andere vervangingsinkomens 

(invaliditeit, pensioen, ...) 

geen inkomen (vluchtelingen) 

8 gezinnen 

129 gezinnen 

39 gezinnen 

28 gezinnen 

 

218 gezinnen 

31 gezinnen 

127 gezinnen 

41 gezinnen 

35 gezinnen 

 

185 gezinnen 

46 gezinnen 

85 gezinnen 

35 gezinnen 

36 gezinnen 

 

130 gezinnen 

 

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

gezinnen met een inkomen of een uitkering komen niet rond. Veelal gaat het om gezinnen waar het 

inkomen of hun uitkering niet toelaat om in hun basisbehoeften te voorzien. We bereiken weinig 

gezinnen met een zware schuldenlast. 

Welke nationaliteiten bereiken we? 

In 2011 deden 65 % allochtonen en 35 % autochtonen beroep op de diensten van Vzw 

SIVI. In 2010 was de verhouding 73 % allochtonen en 23 % autochtonen. Gedurende 

vele jaren hielp Vzw SIVI ongeveer evenveel allochtone als autochtone gezinnen. Sinds 

2007 helpen we meer allochtone als autochtone gezinnen.  Vooral Bulgaarse mensen 

vragen hulp bij Vzw SIVI. In 2011 hebben we terug relatief meer Belgen bereikt. 

 In het totaal bereikte Vzw SIVI 29 nationaliteiten. 

Land Aantal 

gezinnen 

2009 

Aantal 

gezinnen 

2010 

Aantal 

gezinnen 

2011 

Land Aantal 

gezinnen 

2009 

Aantal 

gezinnen 

2010 

Aantal 

gezinnen 

2011 

Bulgarije 2 203 191 122 Albanië 7 - 4 1 

Slowakije 3 46 44 36 Turkije 8 6 7 8 

Rusland 4 5 5 7 Irak 9 1 2 1 

Hongarije 5 3 10 4 Algerije 10 2 4 4 

ex-

yoegoslavië 

6 12 8 7 Andere 11 30 25 26 
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4.2. Sociale kruidenier 
 

Ondanks het feit dat materiële hulpverlening een noodzakelijk kwaad is en op termijn overbodig zou 

moeten zijn, blijft een behoefte bestaan aan betaalbare voeding. De economische crisis waarin ons 

land verkeert sinds het najaar van 2008 verhoogt deze nood. De sociale kruidenier biedt een 

waardevol, menswaardig alternatief dat noodhulp en louter caritatieve initiatieven overstijgt.  

Tot de doelgroep behoren mensen met een laag (5euro per persoon per dag) of geen inkomen, 

nieuwe EU-burgers, mensen zonder papieren en vluchtelingen die in de wijk Sint-Amandsberg 

wonen.  

Een 10-tal vrijwilligers zetten zich wekelijks in om de kruidenier in goede banen te leiden. Ze staan in 

voor aankopen van producten, het aanvullen van de rekken en het openhouden van de kruidenier. 

De sociale kruidenier is een echt winkelconcept met gevarieerde openingsuren, gevarieerde 

producten (voedingswaren, verzorgingsproducten, ...)  waarbij mensen zelf hun inkopen uitkiezen. 

'Zelfstandigheid' en 'zelfredzaamheid' staat voorop waardoor de sociale kruidenier eerder een 

alternatieve buurtwinkel is en als vereniging minder stigmatiserend  te werk gaat. 

Verder is de sociale kruidenier gestoeld op het solidariteitsprincipe. Iedereen betaalt een bijdrage 

van 5, 10 of 15 euro al naargelang de samenstelling van het gezin. Voor dit bedrag kan men 3 maal 

komen winkelen (1Xbetalen = 3Xhalen).  

Type voedselbon   aantal 2009 aantal 2010 aantal 2011 

Gratis bon 125 228 192 

Bon 5 EURO 627 555 325 

Bon 10 EURO 321 299 319 

Bon 15 EURO 21 9 19 

 

De producten die vzw SIVI gratis krijgt (voedselbank en EU producten) krijgen ze gratis mee, de 

producten die vzw SIVI maandelijks aankoopt in de Colruyt, betalen ze via de solidariteitsbon. We 

spreken van een solidariteitsbon omdat deze kleine bijdrage maakt dat iedereen (ook vluchtelingen 

die nog geregeld door de mazen van het net vallen) terecht kan bij de sociale kruidenier. Deze 

bijdrage onder de noemer van 'solidariteit' maakt eveneens dat mensen hun eergevoel behouden. Ze 

'krijgen' niet, maar betalen tegen vermindering. Hierdoor is er opnieuw minder sprake van 

stigmatisatie. Deze bijdrage zorgt er tenslotte ook voor dat het aanbod aan gezonde producten 

verruimt waardoor we meteen ook rekening kunnen houden met specifieke vragen van mensen.  
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Naast 'emancipatie' en 'solidariteit' staat ook 'toekomstgericht werken' voorop. Materiële 

hulpverlening is slechts een tijdelijke oplossing. Een nauwe opvolging van elk dossier is een must. 

Elke 6 weken passeert elk gezin opnieuw bij de sociale dienstverlening voor het aankopen van een 

nieuwe solidariteitsbon. Deze terugkeer maakt dat we veranderingen in de situatie van mensen 

nauw kunnen opvolgen en dat het contact behouden blijft.  Telkens moedigen we mensen aan 

nieuwe stappen te zetten (volgen van Nederlandse les, in orde brengen van de nodige administratie, 

maar ook deelname aan de praatgroep, ...) en hun verantwoordelijkheid op te nemen met als doel 

hun situatie (woon, werk, gezin, ...) te verbeteren zodat ze op lange termijn verder kunnen zonder 

materiële hulpverlening en doorgroeien naar de reguliere economie.  

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

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

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

Dagen, tijdstip en plaats: 

Elke dinsdag en donderdag van 14u tot 17u 

Elke vrijdag van 9u tot 12u 

Heilig Hartplein 2, 9040 Sint-Amandsberg 

 

 

 

 

 

 

 Overleg 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. 

Modelontwikkeling omtrent de sociale kruideniers  op Gents niveau 

Wat vooraf ging … 

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.  
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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.  

Waarom een winkelmodel op Gents niveau? 

Binnen de huidige werking van de sociale kruidenier  ondervinden we een aantal knelpunten: 

 Momenteel  is het bijna niet mogelijk om gezonde voeding aan te bieden. Gezonde voeding 
zoals groenten en fruit zijn duur, kunnen niet lang bewaard worden,… 

 We ondervinden logistieke problemen zoals opslagruimte, koeling,… 

 Enerzijds beslissen de medewerkers tijdens de sociale hulpverlening of mensen al dan niet 
gebruik kunnen maken van de sociale kruidenier.  Ze doen dit op basis van een financieel 
onderzoek. Anderzijds willen we samen met mensen in armoede werken  aan structurele 
armoedebestrijding. De arme is een  gelijkwaardige gesprekspartner in het armoedebeleid. 
Dit leidt tot een dualiteit. Je kan niet aan de ene kant de beslisser zijn of mensen toegang 
hebben tot de sociale kruidenier en aan andere kant diezelfde arme als een gelijkwaardige 
gesprekpartner beschouwen. 

 

SamenlevingsopbouwGent starte in januari 2010 met een sociale kruidenier in de Pannestraat 

(Gent).  Ook zij kampen met logistieke problemen zoals transport, opslagruimte, koeling en een 

beperkt aanbod. Vanuit deze knelpunten groeide het idee om een winkelmodel uit te bouwen op 

Gents niveau. Ondanks het feit dat elke kruidenier zijn eigenheid behoudt, wordt er een model 

ontwikkeld waarbij gemeenschappelijkheden zoals visie, opslagplaats, ... in kaart worden gebracht. 

Project sociale kruideniers Gent (middelen POD MI). 

In 2011 onderzochten we verscheidene pistes om een sociale kruidenier  

op Gents niveau uit te bouwen: 

 Wat is een sociale kruidenier? (concept, visie) 

 Uitwerking van een winkel model op Gents niveau 

 Een analyse: ‘Een coöperatief model voor de Gentse sociale kruideniers?’ 
 

Winkelmodel sociale kruideniers op Gents niveau in een notendop: 

 Het gaat om noodhulp onder protest. Noodhulp zou eigenlijk niet mogen bestaan. Noodhulp  
is een individualiserende methode van armoedebestrijding waarbij men de arme niet als een 
gelijkwaardige partner in de armoedebestrijding erkent. Een sociale kruidenier is meer dan 
een goedkope winkel. Samen met mensen in armoede gaan we op zoek naar structurele 
oplossingen. 

 Samenwerkingsverband SamenlevingsopbouwGent en Vzw SIVI 

 Voorlopig 2 sociale kruideniers, maar we willen groeien naar 4 sociale kruideniers met 
centraal opslagmagazijn. (noord-oost-zuid-west) 

 Geen zonering, klanten kiezen zelf in welke winkel  men gaat gedurende de periode van de 
desbetreffende goedkeuring. 
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 Iedereen komt op doorverwijzing. Het financieel onderzoek gebeurt door een dienst 
onafhankelijk van de sociale kruidenier. 

 De werking van de sociale kruidenier is gekoppeld aan een ontmoetingsplaats voor klanten. 

 De sociale kruidenier biedt arbeidstrajecten aan in de vorm van vrijwilligerswerk, sociale 
tewerkstelling, werkervaringsprojecten, art60,… 

 

Eind 2011 kreeg SamenlevingsopbouwGent middelen via het project thuis in de stad. Dit project 

wordt in nauwe samenwerking met vzw SIVI uitgewerkt. De  2 grote lijnen binnen dit project: 

Businessplan 

Opmaak van een businessplan en financieel plan ism Febecoop (adviesbureau). We willen 

laten onderzoeken hoeveel middelen een  sociale kruidenier nodig heeft  om de werking 

draaiende te houden?  

Duurzaam Netwerk van korte keten uitbouwen  

 Aankopen via boeren/stadslandbouw/sociale economie/Voedselteams (verschillende 
kanalen aan het uittesten) 

 Gezonde voeding toegankelijk maken voor mensen in armoede! 
 

Naast de lokale samenwerkingpartners (SamenlevingsopbouwGent , Stad Gent en de 

doorverwijzende diensten)werken we samen met  Sociale Kruideniers Vlaanderen. Hier wordt een 

gezamenlijke visie ontwikkeld en samenaankoopcentrale uitgebouwd. Dit met ondersteuning van 

Levanto. 

Planning 

 januari 2012 start we met het nieuwe doorverwijzingsysteem. 

  Voorjaar 2012 start uittesten van aankopen korte keten. 

 Najaar 2012 start nieuw winkelmodel 
 

4.3. Onthaal tijdens de sociale hulpverlening en sociale kruidenier  
 
Tijdens de openingsuren van de sociale kruidenier en de sociale dienstverlening voorzien we 

eveneens een open onthaalmoment. Al dan niet in afwachting van een bezoek aan de sociale 

dienstverlening of de kruidenier, kunnen mensen terecht in de onthaalruimte voor een babbel en 

een tas koffie. Vrijwilligers uit de doelgroep staan in voor het onthaal. Het onthaal heeft eveneens 

een informatieve functie. Het biedt de kans mensen aan te spreken op activiteiten binnen de 

vereniging, gebeurtenissen in de buurt, rechten en plichten, … Tenslotte hebben de vrijwilligers ook 

een signaalfunctie die de werking ten goede komt.  

Dagen, tijdstip en plaats: 

Elke dinsdag en donderdag van 14u tot 17u 

Elke vrijdag van 9u tot 12u 

Heilig Hartplein 2, 9040 Sint-Amandsberg 
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2 keer per jaar organiseren we een informatievergadering voor de mensen die zich vrijwillig inzetten 

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

centraal. 
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5. KLEDINGWINKEL - VESTIAIRE 

 
2 tot 3 maal per week kan iedereen terecht in de 2de handskledingwinkel voor het aankopen van 

kledij, schoenen, dekens, ... aan zeer democratische prijzen. Een 18-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 

vrijwilligers 

Een 4tal keer per jaar organiseren we een informatievergadering voor de mensen die zich vrijwillig 

inzetten voor de 2de handskledingwinkel. Het uitwisselen van ervaringen en het maken van nieuwe 

afspraken staan hierbij centraal. In het jaar 2011 startten 4 nieuwe vrijwilligers in de 2de 

handskledingwinkel.  

 Weggeefdag 

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 (OCMW, CAW, ...). 

De diensten, organisaties printen de nodige doorverwijzingsbonnen (10 stuks kledij per persoon) 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. 

 Opening retro-afdeling en etalage 

Op 5 februari 2011 stelden we de deuren van onze 2de handskledingswinkel wagenwijd open voor 

het brede publiek. We openden officieel de retro-hoek en dronken een glas op het nieuwe jaar. Dit 

alles ging gepaard met een gezonde receptie en fantastische kinderanimatie!  

    

 



29 

 

Activiteitenverslag 2011 

In het voorjaar van 2011 werd er opnieuw extra tijd geïnvesteerd in de opmaak van de etalage. Elke 

maand staat er een ander thema centraal in de etalage. Dit thema keert ook telkens weer in de retro-

hoek en de etalage in de winkel.  
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6. Begeleiding vrijwilligers 

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

gedragen vrijwilligers. Dit vrijwillig engagement trachten we te waarderen op volgende manieren:  

- Logistieke ondersteuning is een eerste peiler in ons vrijwilligersbeleid. Zo zullen we steeds 
trachten alle vrijwilligers tegemoet te komen in hun materiële noden en behoeften om als 
vrijwilliger te kunnen functioneren in de dagdagelijkse werking: inlassen van 
koffiemomenten, materiaal, een verwarmde ruimte, … 

- Vorming staat centraal in ons vrijwilligersbeleid. Via het uitwisselen van ervaringen, en 
infomomenten willen we groeikansen van ieder individu stimuleren.  

- Ook ontmoeting, begeleiding en steun zijn cruciale ankerpunten.  Zo zullen vrijwilligers 
elkaar ontmoeten enerzijds tijdens hun specifieke deeltaken en anderzijds tijdens speciaal 
georganiseerde activiteiten, zoals het jaarlijks vrijwilligersfeest.  

- Verder zullen we onze vrijwilligers ook steeds verrassen met kleine attenties. Zo krijgt 
iedereen jaarlijks een verjaardagskaart toegestuurd en een verrassingspakketje met 
sinterklaas, tijdens de week van de vrijwilliger, … 

- Inspraak en participatie krijgen invulling tijdens de vrijwilligersvergaderingen en de 
algemene vergadering waar vrijwilligers de kans krijgen om feedback en suggesties te geven 
over de organisatie en de werking van (de deelwerkingen van) Vzw SIVI. 

  

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. 

Vrijwilligersfeest 

Om al onze vrijwilligers te bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet en engagement organiseren 

we jaarlijks een vrijwilligersfeest. Dit is in eerste instantie een ontspannend 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. Zo trakteerden we onze vrijwilligers op 26 februari op een ‘walking breakfast’ en de 

fantastische theatervoorstelling ‘in de greep van de flurk’ gebracht door het poppentheater 

‘pedrolino’. 

 Ontspannende vrijwilligersactiviteit 

Jaarlijks organiseren we eveneens een ontspannende activiteit voor al onze vrijwilligers. Op 5 

februari organiseerden we een nieuwjaarsdrink en op 23 december sloten we het jaar af met een 

kerstreceptie. 

Algemene vergadering 

Tijdens de algemene vergadering trachten we enerzijds de verschillende deelwerkingen en het 

bestuur met elkaar in contact te brengen. Anderzijds is de algemene vergadering de ideale 
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gelegenheid om een jaaroverzicht (obv het inhoudelijk en financieel jaarverslag) te geven. Aan de 

hand van een powerpoint hebben we onze werking ter discussie gesteld. Zo kreeg iedereen de kans 

om feedback te geven op de inhoudelijke werking en financiële kwesties in vraag te stellen.  

Vorming ‘racisme’ 

Vzw SIVI staat open voor alle mensen. Toch worden we geregeld geconfronteerd met vooroordelen 

en zelfs racistische opmerkingen. In de de cursus ‘omgaan met racisme’ hebben we getracht inzicht 

te verwerven in de achtergronden van racistische gedachten en gedrag. Dit gebeurde aan de hand 

van rollenspellen, oefeningen, … Deze cursus werd gebracht door Didier Vanderslycke (Kerkwerk 

Multicultureel Samenleven).  
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7. INTERN OVERLEG (vrijwilligers, personeel) 

 

 Algemene Vergadering en Raad van bestuur 4 x per jaar 
 

Aantal bijeenkomsten (2011) 4  

Gemiddeld aantal aanwezigen  11 

 

 Team 
 

Aantal bijeenkomsten (2011) 28 

Gemiddeld aantal aanwezigen  
- werkers 
- coördinator 

4 
- 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 
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8. EXTERN OVERLEG op regelmatige basis/ of op mindere frequente basis 

 Gentse OverlegTafel (GOT)  
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 en de cel armoedebestrijding van de Stad Gent. 

 

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

 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 

 

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

 

 Stuurgroep 'sterke armen' 
 

 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. 

 

 Brede school 
Netoverschrijdend overleg op wijkniveau met scholen en welzijnsorganisaties 

 

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

 Vlaams Netwerk werkgroep gezondheid 
 

 Provinciaal overleg Oost-Vlaanderen 
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9. Communicatie 

 

Nieuwsbrief 

Onze belangrijkste bron van informatieverspreiding is onze maandelijkse nieuwsbrief. Hierin blikken 

we kort terug op voorbije activiteiten en kondigen we het programma voor de komende maand 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. Deze folders worden nog steeds verspreid.  

 Krantje 'Uit in je Buurt' (Stad Gent)  

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

verschenen er in 2011 artikels over de opening van de retrohoek, de tentoonstelling ‘wroeten’, 

enzovoort.  

 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     dank 
Met dank aan Ann en Tine voor het verslag 2011 
Met dank aan de vele vrijwilligers voor het mee-dragen van onze organisatie in de bestrijding van 
kansarmoede in 2011. 
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