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Beste lezer, 

Met veel plezier stellen we u het jaarverslag van 2012 voor. In dit jaarverslag blikken we graag samen 

met u terug op het afgelopen jaar. Het voorbije jaar was dan ook een heel bijzonder jaar! Een jaar 

waarin we heel wat grootse projecten wisten te verwezenlijken. Meer dan ooit draaide onze 

verschillende deelwerkingen op volle toeren. En dat zal iedereen geweten hebben!  

Zo gingen we van start met het grote en ambitieuze project ‘Community Land Trust’, met als 

hoogtepunt de studiedag die op 26 september heel wat volk lokte. Ook op het vlak van cultuur 

wisten we heel wat te realiseren. Denk maar aan de projecten ‘Gevaarlijk jong’ en ‘ludiek samen 

zingen’. Ook op het vlak van cultuur wisten we de aandacht te trekken van beleidsmakers en het 

grote publiek. Op 17 oktober, werelddag van verzet tegen armoede, openden we immers onze 

tentoonstelling in het NTGent. Tenslotte wisten we ook de sociale kruidenier op de kaart te zetten. 

De sociale kruidenier onderging immers een grote hervorming die bij het omzetten in de praktijk 

feestelijk ingehuldigd werd. 

Bergen werk hebben we samen verzet! En ook al trokken deze grote projecten veel aandacht, ze 

mogen de dagelijkse werking niet overschaduwen. Want het zijn net deze activiteiten die de kern van 

het bestaan van vzw SIVI vormen. En het zijn nog steeds alle vrijwilligers (die zich dag in dag uit 

onvoorwaardelijk engageren) die het hart van vzw SIVI kloppende houden. En dus willen we alle 

vrijwilligers en medewerkers van vzw SIVI bedanken voor wat we het afgelopen jaar samen bereikt 

hebben. En geloof ons dat is heel wat! 

Jammer genoeg stak op het einde van het jaar ook een negatief iets de kop op. Ondanks veel 

verwoede pogingen slaagden we er niet om extra middelen te vinden om het CLT-project te 

continueren. Dit laatste is een bron van frustratie voor alle betrokkenen. In 2013 is er dan ook een 

taak weggelegd om te blijven lobbyen zodat de werking van onze vzw op volle toeren kan blijven 

draaien.   

Maar eerst onze belevenissen van het afgelopen jaar. U leest hier alles en veel meer over in dit 

jaarverslag. Veel leesplezier! 

 

Tine De Vos en Ann Van Hoof 
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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 

     

Leden van de Raad van Bestuur :         Miek De Deurwaerder 

      Piet Cramer 

Anne Van Renterghem 

      Elke De Cruynaere  

      Henri Hemelsoet 

      Hubert De Vos 

 

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 – vzw 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 waar armen het woord nemen. 
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3.1. Praatgroep 

 

Algemeen 
 
Elke maandagnamiddag (14u - 16u) 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. 

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.  

In 2012 vonden er 33 praatgroepbijeenkomsten plaats. 42 verschillende individuen namen deel aan 
deze praatgroepbijeenkomsten.  
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Thematische opsplitsing van de praatgroep 

 

 

Diabetes 

 

Wild van water 

 

Quizen met Peter 

 

Naald en draad 

 

Verkiezingen  

 

Gevaarlijk jong 

 

Ludiek samen zingen 

 

CLT 

 

Nostalgie 

 

Vakantie  

 

3.2. Themawerking  
 

Gezondheid 

In 2012 zetten we onze werking rond gezondheid in het kader van ‘GentGenietGezond’ verder. Om 

onze acties nog meer daadkracht te geven, brachten we enkele partners mee rond de tafel: het 

wijkgezondheidscentrum ‘Kapellenberg’ en de lokale dienstencentra ‘Wibier’ en ‘De Horizon’. Binnen 

dit samenwerkingsverband hebben we 2 projecten uitgewerkt: ‘wild van water’ en ‘diabetes in de 

kijker’. Elke organisatie werkte enkele workshops uit in het kader van deze thema’s. Samen zorgden 

we voor een overkoepelend programma en een aantrekkelijke uitwerking.   

Daarnaast bleef ook in 2012 gezonde voeding een rode draad vormen doorheen onze werking.  
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 Opvoeden: 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.  

Ook in 2012 kwam de oudergroep ‘De Boei’ maandelijks samen. Doorheen het jaar konden de 

deelnemers ook deelnemen aan ontspannende momenten zoals een uitstap, kerstfeestje, … 

 

Wonen: woonproject ‘Community Land Trust (CLT)’ 

In 2012 werkte vzw SIVI samen met Samenlevingsopbouw Gent vzw aan het project Community Land 

Trust. 

Een Community Land Trust (CLT) is een organisatie die betaalbare woningen voor mensen met een 

laag inkomen realiseert (cfr inkomensgrenzen sociale huur), door de eigendom van de woning te 

scheiden van de eigendom van de grond. In het kader van de projectoproep coöperatief ondernemen 

(sociale economie, Freya Vandenbossche) werkte vzw SIVI en Samenlevingsopbouw Gent vzw een 

haalbaarheidsstudie uit die de mogelijkheden van de oprichting van een CLT in Gent in kaart brengt. 

Vanuit vzw SIVI werkt Hanne-Lies De Coninck halftijds aan dit project (ondersteund door Ann Van 

Hoof). De taak van vzw SIVI bestaat er in geïnteresseerde doelgroepleden te werven, te informeren, 

samen te brengen en te begeleiden doorheen het volledige project. Van bij de start van het project 

wordt er naar gestreefd de doelgroep zoveel mogelijk inspraak te geven doorheen het volledige 

project. Vzw SIVI staat dus ook in voor het organiseren van deze inspraak.  
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De teamleden van het CLT-project (personeelsleden van vzw SIVI en Samenlevingsopbouw Gent) 

vergaderden maandelijks. Tijdens deze vergaderingen werden volgende zaken besproken: planning 

en projectontwikkeling, communicatiemiddelen, stand van zaken bewonerswerking, uitwerken 

concept spaargroep, organisatie van activiteiten naar de buurt, voorbereiding stuurgroep, 

voorbereiding studiedag, uitwerken haalbaarheidsstudie, financieringsmogelijkheden voor CLT Gent, 

… 

Voor de ondersteuning van het project werd een stuurgroep opgericht met enkele experten uit 

verschillende vakgebieden, o.a. architect, expert mbt wonen en stedenbouw, medewerker dienst 

wonen, kabinetsmedewerker schepen voor wonen, sociale huisvesting, stadsontwikkeling, juriste, 

personeelsleden van vzw SIVI en Samenlevingsopbouw Gent vzw, 2 afgevaardigden uit de 

bewonersgroep. 

De stuurgroep vergaderde in 2012 maandelijks en behandelde o.a. volgende onderwerpen: 

voorbereiding charterondertekening, bespreking van inhoudelijke knelpunten, opmaak visietekst, 

bespreking organisatievorm, bespreking financieel onderzoek, voorbereiding studiedag, toelichting 

en bespreking bewonerswerking, bespreking statuten, … 

Naast de maandelijkse stuurgroep werden er nog enkele specifieke juridische en financiële 

rondetafels georganiseerd met een aantal experten op deze vakgebieden (april en augustus 2012). 

Op juridisch vlak werden we ondersteund door Coopburo voor het uitklaren van de beste juridische 

structuur voor CLT Gent, en door notaris Debyser voor het uitwerken van een model om de scheiding 

tussen woning en grond te kunnen realiseren. Hefboom vzw werkte een liquiditeitsplan uit. 

Gezien CLT Gent nood heeft aan verschillende financieringsbronnen en samenwerkingspartners 

werden hiervoor het voorbije jaar verschillende gesprekken gevoerd en pistes onderzocht: zo werden 

de opties ivm stadsvernieuwing bekeken, werden er verschillende projectdossiers ingediend (project 

intergenerationele solidariteit Vlaamse Overheid, Thuis in de Stad Vlaamse Overheid, projectsubsidie 

Wonen-Welzijn provincie Oost-Vlaanderen), werden er gesprekken gevoerd met stadsdiensten, op 

19/12 met de schepen voor wonen en stadsontwikkeling, OCMW Gent, sociale huisvesting en allerlei 

organisaties om samenwerkingsverbanden op te zetten (03/02 CLT Platform Brussel, 21/02 

Woonwinkel Sint-Amandsberg, 21/02 De Sloep, 05/03 Similis vzw, mei dienst wonen). 

 

De doelgroepwerking 

Bekendmaking van het project 
 
De eerste bekendmaking van het project startte in de wekelijkse praatgroep van vzw SIVI. Deze stond 

in januari (4 weken na elkaar) in het teken van wonen en CLT. Er waren gemiddeld telkens 10 

aanwezigen en 2 begeleiders. Hieruit kwamen uiteindelijk 5 geïnteresseerden die nadien deel gingen 

uitmaken van de bewonersgroep CLT (zie verder). 

Ondertussen werd CLT ook bekend gemaakt buiten de eigen organisatie. De bekendmaking gebeurde 

zowel rechtstreeks bij de doelgroep (20/02 groep klantenparticipatie OCMW Gent, 23/02 De 

Beweging voor mensen met een laag inkomen en kinderen) als bij begeleiders / doorverwijzers 
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(17/01 welzijnsoverleg Sint-Amandsberg, 19/01 De Boei, 24/01 Buurtteam Sint-Amandsberg, 25/01 

Kras Gent, 01/02 OCMW Sint-Amandsberg, 01/03 overleg Brede School). 

Om CLT visueel te kunnen voorstellen aan de doelgroep werd er een maquette gemaakt. Er werd ook 

een voorstellingsfolder opgesteld. 

Daarnaast verscheen er in februari in het infokrantje ‘Uit in je buurt’ een artikel over CLT. De editie 

van april bevatte een flyer van CLT (met info over project en groepsbijeenkomsten). Dit infokrantje 

werd verdeeld in de wijk Dampoort Sint-Amandsberg met een oplage van 4500 exemplaren. 

Bewonersgroep 
 
Sinds februari komen alle geïnteresseerden uit de doelgroep tweewekelijks samen in een 

bewonersgroep (de geïnteresseerden uit de praatgroep van vzw SIVI en de geïnteresseerden die via 

andere organisaties en ‘uit in je buurt’ werden geronseld). Het doel van deze groepsmomenten is 

enerzijds het aanbieden van vorming over verschillende aspecten van eigenaar zijn/worden, 

anderzijds is dit ook de ideale gelegenheid om belangrijke aspecten van het project te bespreken met 

de doelgroep. Via de bewonersgroep kan de doelgroep rechtstreeks input geven bij de 

projectuitvoering. 

Van februari tot december 2012 kwam de bewonersgroep 19 keer samen, er waren gemiddeld 

telkens 10 aanwezigen uit de doelgroep. 

Volgende onderwerpen werden o.a. behandeld: 

Voorstelling CLT, film ‘Homes and Hands’ over CLT-projecten in de VS, toelichting door een notaris 

over hoe de aankoop van een woning verloopt, financieringsplan voor CLT Gent, visietekst en SWOT 

CLT Gent, toelichting door inspecteur van dienst wonen (stad Gent) over hoe een goede woning er 

moet uitzien, uitwerking concept spaargroep en opstellen reglement, organisatievorm voor CLT Gent, 

statuten, toelichting over het systeem van hypothecaire leningen, … 

Om inspiratie op te doen gingen we in de lente van 2012 op bezoek bij het co-housingproject in 

Meerhem (Gent) en bij het collectief bouwproject l’ Espoir in Molenbeek. In november verkenden we 

tijdens een wandeling de Dampoortwijk en enkele mogelijke sites voor een CLT-project. 

Naast het inhoudelijk aspect hebben we binnen de bewonersgroep ook aandacht voor 

ontspannende, groepsvormende activiteiten. Zo werden de uitstappen gekoppeld aan een etentje, 

gingen we in december samen naar de film en merken we tijdens de pauzes dat deelnemers elkaar 

leren kennen, tips uitwisselen, elkaar hulp aanbieden. We kunnen stellen dat de deelnemers stilaan 

een groep vormen. 

Tijdens de bijeenkomsten en gesprekken komen ook andere knelpunten en vragen mbt wonen naar 

boven. We trachten mensen telkens zo goed mogelijk door te verwijzen en op te volgen zodat ook 

hun huidige woonsituatie kan verbeterd worden.  

Het aanspreken en motiveren van de doelgroep is een intensief proces. Tussen de groepsmomenten 

door gebeuren er regelmatig huisbezoeken en worden er individuele gesprekken gehouden om 
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enerzijds nieuwe mensen aan te spreken en anderzijds de geïnteresseerden warm te houden en in te 

gaan op persoonlijke vragen.  

Spaargroep 
 
Sinds november wordt aan de bewonersgroep een spaargroep gekoppeld waarbij alle bewoners 

maandelijks een vast bedrag sparen (50 euro of 25 euro) op een gemeenschappelijke rekening. De 

spaarrekening wordt beheerd door iemand van vzw SIVI samen met 2 bewoners. Op het einde van 

het project, m.a.w. als men zijn huurwaarborg of het voorschot op de lening moet betalen, krijgt men 

zijn gespaarde geld terug. Het spaargeld kan dan ook voor deze zaken aangewend worden. Het 

instappen in de spaargroep betekent een concreet engagement t.o.v. CLT. Samen met de bewoners 

werden een aantal regels opgesteld en vast gelegd in een contract. In december 2012 zijn er 13 

mensen lid van de spaargroep. 

Evaluatie van de bewonerswerking 
 
Tijdens de zomervakantie werd aan de hand van een evaluatieformulier en individuele gesprekken de 

voorbije projectperiode geëvalueerd met de doelgroep. Bij de planning van de bewonersgroep werd 

vanaf september zo goed mogelijk rekening gehouden met de verkregen antwoorden. Tenslotte 

werd er in de evaluatie ook gevraagd welke taken men –als vrijwilliger in de toekomst- wil opnemen 

binnen het project. Daaruit bleek dat de betrokkenheid en interesse zeer groot is. Vanaf 2013 zullen 

enkele deelnemers enkele taken als vrijwilliger op zich nemen, oa. beheren van de spaarrekening, 

maken en onderhouden van een blog, voorzitterschap van de bewonersgroep, …  

Samen met de bewoners werd er een blog aangemaakt, enkele mensen zullen ook verantwoordelijk 

worden voor het beheren van deze blog. De evoluties van het project zijn te volgen op 

www.cltgent.blogspot.be 

Op deze manier worden de kandidaat-bewoners doorheen het project versterkt, krijgen ze de kans 

om een zinvol engagement aan te gaan, leren ze hun vaardigheden kennen en inzetten. Zo werkt CLT 

Gent ook aan empowerment van haar doelgroep. 

Acties naar noodkopers 
 
Vanuit de Stad Gent kregen we de vraag om een CLT-piste mbt noodkopers te onderzoeken (waarbij 

CLT Gent noodkopers een som geld geeft in ruil voor de eigendom van de grond, deze vergoeding 

kan dan aangewend worden voor belangrijke renovatiewerken). Dit bleek een ware uitdaging, 

daarom werden er hier specifieke acties naar ondernomen. In april werd er contact gelegd met CDF 

vzw en ING vzw en een huisbezoek gedaan bij een Turkse spilfiguur in de wijk, met de vraag of zij het 

project willen bekend maken in de Turkse gemeenschap. Dat resulteerde in een voorstelling van het 

project aan 2 Turkse noodkopers. 

In juni werd er nog intensiever ingezet op dit spoor. Er werd een deurhanger verspreid in de wijk, op 

deze deurhanger werden 2 infomomenten aangekondigd. De dienst wonen van de Stad Gent 

bezorgde ons hiervoor de nodige – anonieme – gegevens zodat deze gericht konden verspreid 

worden bij mogelijke noodkopers. Het project werd voorgesteld op het overlegplatform Agora met 

de vraag aan de aanwezige organisaties om geïnteresseerden te ronselen en door te verwijzen. Op 
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19 en 21 juni organiseerden we dan 2 infomomenten specifiek voor noodkopers. We bereikten 

hierop slechts 1 noodkoper. 

Noodkopers bereiken en overtuigen in te stappen in CLT verliep dus niet zo vlot als eerst gedacht. 

Waar een CLT-woning voor mensen die nog geen eigenaar zijn een meerwaarde betekent, wordt CLT 

door noodkopers ervaren als een ‘verlies’ van hun eigendom, een mislukking. Daarom gingen we 

gesprekken aan met het OCMW Gent. Ook zij willen een oplossing uitwerken voor noodkopers, 

waarbij er wordt voorgesteld cliënten een lening aan te bieden voor renovatiewerken. De lening 

moet (samen met een financieringsvergoeding) pas afgelost worden bij het verlaten van het pand 

(verkoop of overlijden). Dit OCMW-voorstel zal waarschijnlijk beter inspelen op de problemen en 

noden van noodkopers gezien er hier geen overdracht van eigendomsrechten komt bij kijken.  

Acties t.o.v. de gemeenschap waarop het project zich richt (zowel individuele personen als 

organisaties) 

CLT Gent heeft de ambitie om naast het realiseren van individuele woningen, ook een wijkfunctie te 

vervullen. Het voorbije jaar werden dan ook verschillende acties opgezet tav de wijk, waardoor het 

project Community Land Trust is beginnen leven in de Dampoortwijk in Gent: 

- We streven naar een ruime platformgroep die de CLT gedachte mee bekend maakt, daarvoor 
gebruiken we de ondertekening van een ‘charter’ Community Land Trust. Tijdens een officieel 
moment (waar we ongeveer 30 aanwezigen telden) op 29 maart ondertekenden 27 
middenveldorganisaties en overheden dit charter. Op de charterondertekening werd de film 
‘Homes and Hands’ vertoont en was er een panelgesprek met een kandidaat-bewoner, de 
directeur van de dienst wonen stad Gent en een woonexperte. Er waren hierop 7 mensen uit de 
doelgroep aanwezig.  
 

- Het verschijnen van persartikels in De Standaard, De Gentenaar, Weekend Knack, VISIE en een 
reportage op AVS, Radio 2 Oost-Vlaanderen en Kanaal Z zorgde voor bekendmaking en 
nieuwsgierigheid bij het bredere publiek. 

 
- In juni ’12 werd intensief ingezet op een verdere bekendmaking in de buurt. Tijdens het 

buurtfeest werd er een infostand opgezet en werden voorbijgangers actief aangesproken over het 
project. 

 
- Voor buurtorganisaties organiseerden we op 1 juni een specifieke bijeenkomst, waar men kon 

kennismaken met het project, maar waarbij de aanwezigen ook hun verwachtingen t.o.v. CLT 
konden uitspreken. 

 
- Op 26 juni organiseerden we een volksvergadering voor wijkbewoners en buurtorganisaties. Het 

project werd voorgesteld en doorheen enkele workshops kregen de deelnemers de kans input te 
geven over volgende onderwerpen: wat kan CLT betekenen voor de wijk, organisatie van CLT, 
bewonerswerking en financieel kader. De promotie van deze volksvergadering gebeurde door een 
specifieke flyer, waarvan 4000 exemplaren werden verspreid in de wijk, en door een infostandje 
op het buurtfeest in het Banierpark. Uiteindelijk namen ongeveer 35 mensen deel aan de 
volksvergadering, waarvan 13 individuele wijkbewoners, 6 kandidaat-bewoners uit de 
bewonersgroep en 16 professionelen uit (buurt)organisaties. Naar aanleiding van deze 
volksvergadering werd de ondertekening van het charter CLT Gent uitgebreid met 15 
wijkorganisaties. 
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- Op 26 september 2012 ging het derde publieksmoment door. In de namiddag stelden we het 

resultaat voor van een jaar werken rond CLT (o.a. presentatie van bewonerswerking door 
personeelslid van vzw SIVI en 2 mensen uit de bewonersgroep / spaargroep). ’s Avonds lieten we 
de CLT’s uit Brussel en Londen aan het woord. Deze studiedag was bedoeld voor alle betrokkenen 
en geïnteresseerden, zowel voor buurtbewoners als voor organisaties. De toegang was gratis voor 
wijkbewoners. Hiervoor werden opnieuw flyers aangemaakt en verspreid in de wijk, naar analogie 
met de volksvergadering. Daarnaast werd ook intensief ingezet op bekendmaking bij het 
middenveld, diverse organisaties, lokale en bovenlokale overheden, … En met succes! Het aantal 
aanwezigen liep in de namiddag op tot 100 mensen. Het avondgedeelte werd gevolgd door 75 
mensen. We constateerden een ruime interesse van buiten Gent (ca 30 %), de professionele 
woonwereld (ca 32 %), politiek (ca 4 %) en de buurt (ca 22 %). 

 

                                 
 
- Studenten 

Twee masterstudenten industrieel ingenieur bouwkunde van KAHO Sint-Lieven maakten hun 
masterproef over CLT. Ze hebben getracht dit zo concreet mogelijk uit te werken. Volgende 
vragen stonden centraal: wat is de grondwaarde van een pand? Hoe is de staat van de woning? 
Wat kost een grondige renovatie van het pand? 
Vzw SIVI leverde 4 mensen uit de doelgroep aan die bereid waren hun woning open te stellen 
voor het onderzoek. Vzw SIVI begeleidde de huisbezoeken van de studenten, en coachte de 
studenten ivm communicatie met de doelgroep. 
Eind augustus werden de resultaten terug gekoppeld naar 2 van de 4 deelnemers. Ook hierop was 
vzw SIVI aanwezig. 
Daarnaast merkten we ook in andere studiegebieden heel wat interesse voor CLT. Zo vonden er 
enkele gesprekken plaats met studenten sociologie en pedagogie die een werkstuk maakten over 
CLT.  

 

    
 

Armoede Gekleurd 

In de zomer 2012 kreeg vzw SIVI het goede nieuws dat de projectaanvraag Armoede Gekleurd bij 

CERA werd goedgekeurd.  Binnen vzw SIVI werken zowel Hanne-Lies De Coninck als Tine De Vos aan 

dit project, ondersteund door Bart Ketelslegers van het Netwerk tegen Armoede. Vanaf september 

werd er effectief van start gegaan.  
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Voorstelling project 

In de sociale kruidenier bereiken we heel wat “gekleurde armen” of etnisch culturele minderheden 

zoals Bulgaren, Slowaken, ... Maar tot nu toe hadden we voor deze mensen nog geen groepsaanbod. 

Daar willen we met dit project graag verandering in brengen. 

Vanaf november 2012 bieden we tijdens het onthaal (tweewekelijks op donderdag) kleine 

activiteiten aan zoals knutselen, proeverij, ... Op die manier hopen we het contact tussen de 

bezoekers te bevorderen en langzaamaan een groep te vormen. Het project loopt gedurende 3 jaar. 

Het doel op lange termijn is een “gekleurde” groep vormen die rond een bepaald thema werkt en 

van waaruit er acties naar het beleid worden ondernomen. 

Ondersteuning Netwerk tegen Armoede 

De ondersteuning door het Netwerk tegen Armoede vertaalt zich onder andere in een regelmatig 

overleg tussen Hanne-Lies De Coninck, Tine De Vos en Bart Ketelslegers. Op 11/09 en 26/10 zaten we 

samen om een planning op te stellen en de concrete uitwerking te bespreken. 

Een andere ondersteuningsvorm van het Netwerk tegen Armoede is de organisatie van 

ervaringsuitwisselingen tussen organisaties die werken rond het thema Armoede Gekleurd. Tine nam 

deel aan de bijeenkomsten op 27/04 en 20/09, Hanne-Lies was aanwezig op de 

ervaringsuitwisselingen van 20/09 en 27/11. 

Bekendmaking project / zoeken naar samenwerkingen met andere organisaties 

Gezien De Sloep vzw zijn werking in de Dampoortwijk graag wil uitbreiden, en we mogelijks elkaar 

werking kunnen versterken, was er op 20/09 een vergadering tussen De Sloep vzw en vzw SIVI 

waarbij enkele concrete afspraken werden gemaakt. 

Op 6/11 werd het project voorgesteld op het buurtteam van Dampoort. Op 8/11 was er een overleg 

tussen vzw SIVI en buurtsteward Ivan Mostinckx om elkaars werking beter te leren kennen en 

mensen naar elkaars werking te kunnen doorverwijzen. 

LDC Wibier heeft een project “op stap met het Nederlands”, waarbij ze laagdrempelige activiteiten 

organiseren voor anderstaligen om hen de kans te geven hun Nederlands te oefenen. Op 16/11 

organiseerde LDC Wibier een vergadering met enkele buurtorganisaties om te bekijken op welke 

vlakken er kan samen gewerkt worden. Vzw SIVI was hierbij aanwezig. 

In het onthaal van vzw SIVI werden affiches opgehangen in het Nederlands en Turks om de 

activiteiten aan te kondigen. 

Activiteiten in het onthaal 

De eerste activiteit, armbandjes maken met parels en sleutelhangers versieren ging door op 15/11. 

Er werden ongeveer 12 volwassenen bereikt, voornamelijk vrouwen van Bulgaarse origine.  

De aanwezigen reageerden enthousiast en namen spontaan deel. Achteraf was men blij en trots met 

de zelfgemaakte armbandjes. Maar o.a. door de taal was het moeilijk om contact te leggen.  
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Twee weken later, op 29/11, vond de tweede activiteit plaats. Er werden wenskaarten gemaakt. Er 

waren die dag veel kinderen aanwezig, waardoor deze vooral mee knutselden. Er werden slechts 3 

volwassenen bereikt. Die dag vormden de drukte en de beperkte ruimte een beperking. 

Vorming personeel 

Hanne-Lies nam op 11/12 deel aan de vorming “werken met tolken”, georganiseerd door Tolk- en 

Vertaalservice Gent. Zij was ook aanwezig op de voorstelling van het project “wegwijs in Gent” 

(18/12) door Welzijnsoverleg Regio Gent. 

Verkiezingen: Ieders Stem Telt 
 
Sinds 2011 maakt vzw SIVI deel uit van het partnerschap Ieders Stem Telt, een project opgezet door 

Samenlevingsopbouw ikv de gemeenteraadsverkiezingen 2012. In 2012 vonden er 9 

partnervergaderingen plaats waar vzw SIVI telkens aanwezig was. 

Vanuit dit partnerschap werden er verschillende acties opgezet. Eén daarvan was de Actie Registratie 

waarbij niet-belgen werden geïnformeerd over hun stemrecht en gestimuleerd zich hiervoor te 

registreren.   

Vzw SIVI verspreidde hiervoor specifieke folders in het onthaal. Op 24 en 31 mei werden bezoekers 

van het onthaal door iemand van ING ingelicht over hun stemrecht, ze kregen ook de kans zich ter 

plaatse te registreren. Vzw SIVI voorzag op die momenten een Turkse tolk. Om de 

registratiemomenten van 24 en 31 mei bekend te maken werden affiches opgehangen in het onthaal 

en werden de bezoekers de voorgaande weken mondeling aangesproken. 

In september stond de praatgroep in het thema van de verkiezingen. Ter voorbereiding volgde 

Hanne-Lies reeds in mei de vorming ‘train de trainer’ van Toemeka. 

Tijdens de praatgroepen van 10 en 17/09 kregen we een vorming van Vormingsplus Gent – Eeklo. Op 

24/09 speelden we met de sociale stemtest. Een week later op 1/10 bereidden we het debat van 3 

oktober voor. Met een groep van 15 mensen trokken we op 3/10 naar de Vooruit voor het 

kopstukkendebat over een sociaal Gent. Op 8/10 werd er een rondleiding georganiseerd in het 

stadhuis. De dag na de verkiezingen hielden we obv kranten een nabespreking en werd het project 

geëvalueerd met de doelgroep. 

Ook na de verkiezingen van 14 oktober blijft het project verder lopen. We willen namelijk bij de stad 

blijven ijveren voor de realisatie van onze prioriteiten. 
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3.3. Van kookpret naar Goeie Goeste. 
 
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. 

  

Tot eind 2009 werd de Kookpret begeleid door een vrijwilliger. Deze begeleider is weggevallen. 

Vanuit deze nood groeide het idee om deze kookmomenten te laten dragen door de  deelnemers van 

de groep.  Dit door met de groep te gaan werken rond kennis over gezonde en evenwichtige voeding 

en vaardigheden rond sociale en organisatorische vaardigheden. 

  

Zo ontstond het project 'Goeie Goeste', dit omvatte 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 inkopen doen, hygiëne in de keuken, het samen 

(en alleen) koken en eten tot opruimen.  

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. 

Alles wat hierover werd geleerd en geoefend, brachten we samen in het draaiboek ‘Goeie Goeste’. 

Tijdens de bijeenkomsten werd er ook gewerkt aan een eindproduct: een niet-jaargebonden-maand 

kalender, met een weergave van wat aan bod kwam tijdens de kookmomenten.  

 

   

3.4. Cultuur 
 

Salonvergadering cultuur 

Om de 6 weken organiseren we een salonvergadering cultuur. De bedoeling van deze vergadering is 

in eerste instantie alle deelnemers te informeren over activiteiten, mogelijkheden, ... op het vlak van 

vrije tijd. Indien er tickets voorhanden zijn voor tijdelijke evenementen worden deze ook tijdens deze 

vergaderingen verkocht. In 2de instantie proberen we met deze groep (al dan niet op vraag) 

drempels en knelpunten in vraag te stellen en voorstellen tot verbetering uit te werken. Tenslotte is 

deze salonvergadering cultuur ook de ideale gelegenheid om cultuurinitiatieven zich te laten 

voorstellen. Zo gaf in 2012 het fonds vrijetijdsparticipatie een voorstelling tijdens de 

salonvergadering cultuur. 
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Activiteiten 

Groepsactiviteiten 

In het jaar 2012 stonden er enkele 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, inleidingen,  ...) om mensen op een andere manier vertrouwd te maken het 

hele cultuurgebeuren.  

Individueel (cultuurvoordelen) 

Ook het gebruik van de individuele cultuurvoordelen (80/20 regel, 1 euro tickets Stad Gent, 1 euro 

tickets NTGent, tickets van de provincie, …) kwam in het jaar 2012 in een stroomversnelling terecht. 

Op het einde van 2012 maakten 94 individuen gebruik van de cultuurvoordelen van vzw SIVI. Dit is 

een verdubbeling ten aanzien van het jaar voordien. In het kader van de 80/20 werd er zo'n 8000 

euro terugbetaald aan mensen uit de doelgroep (individueel en groepsactiviteiten). Er werden zo’n 

138 1€tickets van de Stad Gent, 30 cultuurtickets van de provincie en  175 1€tickets van het NTGent 

verspreid. 

  Stimuleren van individuele participatie en evaluatie 

In 2012 hebben we ook erg veel ingezet op het wegwerken van drempels om individuele participatie 

te kunnen bevorderen. Zo, bijvoorbeeld, volgden 2 deelnemers de seizoenspresentatie van het 

NTGent, goten deze in een presentatie en een overzichtslijst, waarna alle deelnemers hun 

persoonlijke bestelling voor het ganse seizoen konden doorgeven. Iedereen kreeg ook een plan met 

de diverse locaties, een blad met de regels en vlak voor elke voorstelling een herinneringsmail.  

Daarnaast hebben we in 2012 ook erg veel aandacht besteed aan de evaluatie van onze 

cultuurwerking. Zo kon iedereen onze werking individueel en in groep evalueren. Verder namen we 

ook deel aan de evaluatie van het Stad Gent in het kader van de afsprakennota. Uit gans dit 

evaluatietraject werden een heel deel verbeterpunten geselecteerd die we in 2013 in de praktijk 

zullen omzetten.  

Project ‘Samen Ludiek zingen’ 

We kregen wel vaker de vraag om iets rond zang te doen. En telkens probeerden we mensen te 

stimuleren om naar bestaande zanggroepen of koren te stappen. Maar dat was net niet wat ze 

wilden. En dus vonden we zZmogh bereid om samen met ons een initiatief op maat uit werken. 

Zzmogh is een kunsteducatieve organisatie die vooral met kinderen en jongeren aan de slag gaat. We 

organiseerden een vijfdelige workshop (maart 2012) rond zang die werd afgesloten met een 

toonmoment: een optreden op het vrijwilligersfeest. De kracht van dit project zat hem vooral in het 

feit dat de nadruk lag op graag zingen ipv op goed leren zingen, dat het project jong en oud, mensen 

met en zonder armoede-ervaring samen bracht. En vooral dat mensen hun eigen inbreng konden 

doen. Zo ontstond in deze groep een cultuurlied dat de groep in het najaar op de werelddag van 

verzet tegen de armoede (17/10) zong.  
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Project ‘Gevaarlijk jong’  

In april 2012 gingen we van start met het project ‘Gevaarlijk jong’. Dit project hebben we 

georganiseerd in samenwerking met Vzw De Werf. Vzw De werf organiseert persoonlijke 

ontwikkelingstrajecten voor school uitvallers die dreigen in een negatieve spiraal terecht te komen.  

De jongeren van vzw De Werf werden ondergedompeld in verschillende workshops. Samen met 

artiesten en kunstenaars leerden ze hun talenten ontdekken op het vlak van dans, muziek en 

schilderen. Eens ze dit onder de knie hadden, gaven ze hun kennis door aan de mensen van vzw SIVI. 

In een reeks van 6 workshops (april – mei 2012) leerden de jongeren de volwassenen de knepen van 

het vak (beatbox, hiphop en muurschilderen). De kracht van dit project zat hem vooral in het 

intergenerationeel samenwerken en de verbondenheid die dit project wist te weeg te brengen 

tussen de verschillende doelgroepen. 

   

Tentoonstelling ‘cultuur opent deuren’ 
 
Op 17 oktober is het werelddag van verzet tegen armoede. In Gent stond dit jaar de link tussen 

armoede en cultuur centraal. Ondanks het feit dat onze samenleving een overvloed aan culturele 

activiteiten kent, zijn deze vaak niet weggelegd voor mensen met een beperkt inkomen. Enerzijds 

omdat cultuur het eerste is waar zij op beknibbelen, anderzijds omdat ze vaak ook een enorme druk 

ervaren vanuit de maatschappij: 'wie geen geld heeft, kan zich geen extra's permitteren'. Toch is 

cultuur voor mensen in armoede wel degelijk noodzakelijk én tegelijk ook erg zinvol. Bijvoorbeeld 

omdat armoede en eenzaamheid steeds vaker hand in hand gaan.  

Daarom besloot vzw SIVI in samenwerking met het NTGent en het OCMW Gent een tentoonstelling 

‘cultuur opent deuren’ te organiseren. De resultaten van de 3 projecten die we de afgelopen 2 jaar 

georganiseerd hebben ‘wroeten’, ‘samen ludiek zingen’ & ‘gevaarlijk jong’ in samenwerking met een 

aantal kunsteducatieve partners (Kunst(h)art, zZmogh en vzw De Werf) werden tijdens deze 

tentoondestelling nog eens extra in de picture gezet.  Tegelijk werkte de Emancipatorische Werking 

van het OCMW Gent het project “Perfect is saai!” uit. Met dit project versterkten ze de deelnemers 

in hun gevoel van innerlijke en uiterlijke schoonheid door middel van creatieve workshops. Ook de 

resultaten van dit project werden tentoongesteld.  
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 De tentoonstelling werd ludiek en creatief geopend op de werelddag van verzet tegen de armoede 

(17 oktober) in de ontvangstruimte van het NTGent. De opening werd onder grote belangstelling 

bijgewoond door heel wat beleidsmakers, mensen uit de cultuursector en het grote publiek. Schepen 

Decaluwé en voorzitter van het OCMW Versnick zorgden, samen met een werker van vzw SIVI en het 

NTGent voor de inleiding. Alle aanwezigen konden ook hun bijdrage leveren aan enkele schilderijen 

die in de toekomst overhandigd zullen worden aan de nieuwe schepen van cultuur en de voorzitter 

van het OCMW.  De tentoonstelling liep van 17 tot 21 oktober in het NTGent. Enkele werkers van vzw 

SIVI zorgden ook voor rondleidingen onder andere aan een scoutsgroep, een groep van basiseducatie 

en een vereniging uit Eeklo.  

 

   
 
3.5. Vakantie 
 

Nadat vzw SIVI enkele jaren op rij een groepsreis organiseerde, wouden we in 2012 een nieuwe 

aanpak rond vakantie proberen. Doel was mensen begeleiden naar een vakantie, zodat ze er op 

termijn in slagen zelf hun vakantie te organiseren. 

In januari en februari 2012 verkenden we het aanbod van vakanties voor mensen met een laag 

inkomen. Om de doelgroep te informeren over het vakantieaanbod organiseerden we enkele 

praatgroepen rond het thema vakantie. Op 06/02 werd er gepolst naar de verwachtingen van de 

aanwezigen. Op 27/02 werd het aanbod betreffende vakantie voorgesteld. 

Op basis van de interesses van de mensen werden er verschillende subgroepen samen gesteld. Zo 

was er een groepje die een weekje vakantie wou doorbrengen in De Bosberg. En er waren enkele 

gezinnen geïnteresseerd in georganiseerde gezinsvakanties. Met elk van deze subgroepjes werd 

regelmatig samen gezeten om de vakantie voor te bereiden,  praktische afspraken te maken, en de 

verwachtingen op elkaar af te stemmen. Ondertussen kwamen ook individuele mensen aankloppen 

voor informatie over het vakantie-aanbod van het Steunpunt Vakantieparticipatie. We informeerden 

zo nog een 6-tal mensen/ gezinnen. 

Uiteindelijk werd er een vakantie gereserveerd bij De Bosberg voor 4 volwassenen en 1 kind. 3 

volwassenen werden ingeschreven voor de Vakantie Onder Volwassenen bij Pirlewiet vzw. 2 

gezinnen wensten deel te nemen aan de gezinsvakantie van Pirlewiet, maar deze vakantie bleek al 

volzet te zijn. In overleg met de gezinnen (29/05) werd er beslist om één gezin in te schrijven voor de 

gezinsvakantie van A Place To Live. Het andere gezin koos ervoor dit jaar dan toch niet op vakantie te 

gaan gezien de moeder recent werk had gevonden. 
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Op één van de bijeenkomsten werd er door de deelnemers voorgesteld deel te nemen aan de 

rommelmarkt tijdens het buurtfeest, om zo wat zakgeld voor tijdens de vakantie te verdienen. 

Daarom werd er op 29/05 een flyer verspreid in de wijk met de vraag bruikbare rommel aan vzw SIVI 

te bezorgen. Op 7 en 8 juni kon men dit binnen brengen bij vzw SIVI. Samen met enkele vrijwilligers 

werd deze rommel gesorteerd en geprijsd. Tijdens het buurtfeest (16/06) bemanden enkele 

vrijwilligers samen met een personeelslid een stand op de rommelmarkt. De opbrengst werd 

verdeeld onder alle mensen die via vzw SIVI werden ingeschreven voor een vakantie. 

In september werd er tijdens een praatgroep, adhv foto’s, teruggeblikt op de voorbije vakantie en 

werden verhalen uitgewisseld. Het was duidelijk dat iedereen kon terug kijken op een deugddoende 

vakantie. Het nieuwe concept is dus voor herhaling vatbaar! 

Voor de herfstvakantie schreef vzw SIVI nog een kind in voor het herfstkamp van BIZON vzw. Samen 

met het gezin, de budgetbegeleidster van het OCMW en de begeleidende dienst van een andere 

deelnemer, maakten we afspraken ivm betaling en vervoer van en naar het kamp. 

Verslag van enkele deelnemers 
 

Vakantie in de Ardennen! (Johny, Isabelle, Valentino en Joanna) 

Eerst en vooral wil ik de mensen van SIVI en A Place To Live bedanken voor de hele fijne vakantie in de 

Ardennen. We hebben een hele fijne vakantie gehad om nooit meer te vergeten. Na een trein– en 

busrit, werden we met open armen ontvangen. Er waren mensen van veel verschillende 

nationaliteiten. De eerste dag was het helaas slecht weer, maar we hebben toch een wandeling 

gemaakt van ongeveer 10 km. De andere dagen hebben we altijd mooi weer gehad. We hebben ook 

gezwommen en veel spelletjes gespeeld met de andere vakantiegangers. We hebben ook 

gebarbecuet, veel lekker gegeten, lol gemaakt, gedanst en gezongen. Tijdens onze vakantie hebben 

we hele goede vrienden gemaakt, waar we nu nog altijd contact mee hebben. Onze nieuwe vrienden 

zijn zelfs al op bezoek geweest in Gent. We hadden het er echt naar onze zin! 

Op het einde van de vakantie kregen we te horen dat we volgend jaar mee mogen als vrijwilliger. 

Daar kijken we nu al heel erg naar uit. 

Op vakantie in de Ardennen, daar kan je even al je zorgen vergeten. We raden zo een vakantie aan 

iedereen aan. Ook voor mensen met een laag inkomen is het betaalbaar, als je je kan inschrijven via 

SIVI. Je moet je wel op tijd inschrijven (enkele maanden op voorhand) anders kan de vakantie volzet 

zijn.                                          
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Verslag reis Bosberg! (Yves) 

In juli gingen Freddy, Claudia, Femke, Denise en Yves op vakantie naar De Bosberg. De reis naar 

Bosberg is prachtig verlopen. Het was mooi weer en ons verblijf was verzorgd. Het eten was dagelijks 

vers en lekker. We hebben ook een uitstap gemaakt naar Bokrijk. Dit was interessant met die mooie 

huisjes en de ambachten van vroeger! 

Onze dagen waren mooi gevuld met activiteiten tot en met ’s avonds. Zo’n reis wil ik zeker nog 

herbeleven.              

                        

3.6. Ontbijt 
 
In de wijk Sint-Amandsberg staan verschillende organisaties en diensten (Buurtwerk, 

Samenlevingsopbouw Gent 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. 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, werelddag van verzet tegen de armoede.  

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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Volgende scholen of groepen konden het afgelopen jaar beroep doen op vzw SIVI in het kader van 

sensibilisering:  

 26/01  studenten Artevelde Hogeschool lerarenopleiding lager onderwijs 

 27/01  studenten Artevelde Hogeschool lerarenopleiding lager onderwijs 

 01/02-31/05 stagiaire Sociale Agogiek (Ugent) ikv OMNIO en CLT 

 17/02  Leerlingen Sint-Gregorius (Buso) 

 15/03-21/03 Vrijwiliigersstage Leerlingen Sint-Vincentius Gent 

 28/03  Studenten Geneeskunde Ugent naar aanleiding COPC-week 

 07/05   rondleiding bij vzw SIVI aan stagiaire van sociale dienst brugse poort 

 12/06  rondleiding sociale kruidenier voor sociale kruidenier Ronse 

 02/07  animatorcursus van BIZON vzw te Dranouter  

 25/10  Cursisten VSPW  

 09/11  Kookactiviteit Diabetes door studenten Artevelde Hogeschool SCW 

 26/11-28/11 Vrijwilligersstage leerlingen Sint-Lucas 

 08/12  Catechese Beervelde 

 12/12  Warme babbel (Welzijnszorg) parochieploeg Eksaarde 

 17/12  Leerlingen Sint-Janscollege Beelbroekstraat 

 19/12  Caritas Melle (afdeling De Branding) 
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4. INDIVIDUELE ONDERSTEUNING 

 

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

individuele hulpverlening bestaat uit 3 pijlers: individuele dienstverlening, sociale kruidenier en 

onthaal. Deze individuele ondersteuning wordt hoofdzakelijk gedragen door vrijwilligers en 

ondersteund door werkkrachten.    

We zijn ons er ten zeerste van bewust dat dit soort noodhulp niet zou mogen bestaan. 

We spreken dan ook van ‘noodhulp onder protest’. 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. In die zin biedt de sociale kruidenier 

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

4.1. Op weg naar een nieuw winkelmodel: ‘sociale kruideniers Gent’ 

Een sociale kruidenier is een winkel waar mensen in armoede kwaliteitsproducten en basisproducten 

kunnen aankopen aan een zeer gereduceerde prijs. Daarnaast wil een sociale kruidenier het sociaal 

isolement van mensen in armoede doorbreken door een ontmoetingsplaats te organiseren. In een 

sociale kruidenier worden tevens arbeidstrajecten aangeboden onder de vorm van vrijwilligerswerk, 

sociale tewerkstelling en werkervaringsprojecten. 

De voorbije 2 jaar werkten Samenlevingsopbouw Gent en vzw SIVI intensief samen aan de 

ontwikkeling van een winkelmodel voor een sociale kruidenier op Gents niveau. Beide organisaties 

beschikken reeds geruime tijd over een sociale kruidenier: vzw SIVI heeft een kruidenier op het Heilig 

Hartplein, Samenlevingsopbouw Gent heeft een kruidenier in de Pannenstraat. De bedoeling van dit 

gezamenlijk winkelmodel was de visie, missie, aanbod en aanpak van beide kruideniers stroomlijnen.  

De omschakeling naar het nieuwe winkelmodel in de sociale kruidenier van vzw SIVI verliep in 2 

fasen. In een eerste fase (vanaf januari 2012) werd de individuele hulpverlening omgeschakeld. Zo 

moeten sinds dan alle mensen die gebruik maken van de sociale kruidenier doorverwezen worden 

door een externe organisatie. In een tweede fase (vanaf 3 december 2012) ging de sociale kruidenier 

op Gents niveau effectief van start in dit nieuwe winkelmodel. 

Fase 1: omschakeling individuele hulpverlening  
 
Vanaf januari 2012 moeten mensen die gebruik willen maken van een sociale kruidenier 

doorverwezen worden door een bevoegde dienst. De Sociale Kruideniers Gent werken in de eerste 

fase met 3 bevoegde doorverwijzers: OCMW Gent, CAW Regio Gent–Eeklo en Dienst 

Straathoekwerk.  

Op 23 oktober 2012 organiseerden we een infomoment voor doorverwijzers. Uiteindelijk zakten 90 

geïnteresseerden af naar de Buurtloods in de Muide. De aanwezigen kregen uitgebreid uitleg over de 

visie, missie en het reilen en zeilen van een sociale kruidenier; het waarom van een nieuw 

winkelmodel; het aanbod en het winkelgebeuren in de beide kruideniers en hoe doorverwijzen. 
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Fase 2: omschakeling sociale kruidenier 
 
Het afgelopen jaar werkte vzw SIVI in samenwerking met Samenlevingsopbouw Gent een nieuw 

model uit voor ‘de sociale kruideniers Gent’. We zorgden niet alleen voor een gezamenlijk visie en 

missie, maar gingen eveneens in zee met Febecoop om te bekijken hoe we een sociale kruidenier 

breakeven kunnen laten draaien.  

Het basisaanbod in beide winkels (Heilig Hartplein en de Pannestraat) is gelijk. De grootste 

verandering voor de gebruikers zijn de volgende:   

- De producten worden aangekocht via korte keten. Dit betekent dat we verse producten 

aankopen bij producenten zoals boeren, stadslandbouw,… Andere producten worden 

gezamenlijk aangekocht via een aankoopcentrale. Hierdoor zijn de producten verser en 

goedkoper.  

- De prijzen van de producten in onze winkel werden ook met één derde verhoogd. Hierdoor 

zal de kruidenier minder externe inkomsten vereisen en meer op zichzelf kunnen draaien. 

- Vroeger kochten de gebruikers een solidariteitsbon aan in de sociale hulpverlening. Nu 

betalen ze rechtstreeks in de sociale kruidenier. Hierdoor spelen we nog meer in op de 

noden en basisbehoeften van onze gebruikers.  

Tenslotte zijn de Sociale Kruideniers Gent een aanvulling op het bestaande aanbod 

basishulpverlening, dat georganiseerd wordt door de KRASdiensten. Mensen kunnen in deze 

KRASdiensten terecht voor een gratis basisassortiment. Als bijkomende nood of ondersteuning nodig 

is, kan men ook doorverwijzen naar de Sociale Kruideniers Gent. Deze kruideniers werken niet 

gezoneerd, hebben een ander en aanvullend aanbod (bvb verse producten), mensen kunnen 

winkelen wanneer het hen best past, enzovoort.  

Op 22 november 2012 werd er geklonken op de officiële opening van de Sociale Kruideniers Gent in 

de Cultuurkapel te Gent. Alle betrokken organisaties, diensten, vrijwilligers, beleidsmakers, politici en 

sympathisanten werden uitgenodigd op deze feestelijke opening. Schepen Reynebeau zorgde voor 

de inleiding. De werkers van vzw SIVI en Samenlevingsopbouw Gent gaven een uiteenzetting over de 

visie en vernieuwing van de sociale kruideniers Gent. Een medewerker van Febecoop stelde het 

businessplan voor waaruit bleek dat de sociale kruideniers Gent financieel meer op zichzelf zouden 

kunnen draaien. Tenslotte kon iedereen genieten van een receptie. 
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Registratie 
 
Met de start van het nieuwe winkelmodel in de sociale kruidenier en door te werken op basis van 

doorverwijzing, worden enerzijds bepaalde gegevens niet meer geregistreerd (huisvesting en 

inkomen) en anderzijds nieuwe gegevens geregistreerd (categorieën). Door deze nieuwe registratie 

kunnen deze nieuwe gegevens niet worden vergeleken met de vorige jaren. 

4.2. Individuele hulpverlening 
 

2 keer per week kunnen mensen terecht bij de individuele 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 doorverwijzen naar de 

individuele hulpverlening: OCMW, OCMW themawerking vluchtelingen, straathoekwerk en het CAW. 

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 individuele hulpverlening. 

Om deze vrijwilligers te begeleiden organiseerden we naast individuele gesprekken ook enkele keren 

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

te maken. 

Individuele hulpverlening in cijfers 

In 2012 bereikte vzw SIVI  446 gezinnen of  1239 mensen. Het aantal gezinnen die begeleid werden 

tijdens de individuele hulpverlening is dus sterk gestegen. Ten aanzien van 2011 kennen we een 

stijging van 25%. 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 

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 

2004 202 2012 446 
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Sinds 2012 maken we de opdeling: 

 Gezinnen met doorverwijsbrief: 248 (of 695 individuen) 

 Gezinnen zonder doorverwijsbrief: 198 (of 544 individuen) 
 

De gezinnen zonder doorverwijsbrief meldden zich spontaan aan in de individuele hulpverlening.  

Deze gezinnen kwamen langs voor een babbel, informatie of vragen rond de sociale kruidenier. Als 

deze gezinnen nood hadden aan voedselondersteuning kregen ze een crisisbon. Van deze gezinnen 

werden enkele gegevens geregistreerd zoals naam, adres, herkomst en aantal gezinsleden. 

Welke diensten verwezen in 2012 door naar de hulpverlening van vzw SIVI? 

Doorverwijzende dienst 2012 

OCMW Sint-Amandsberg 

OCMW themawerking vreemdelingen 

OCMW (andere) 

CAW  

andere KRAS-diensten 

mutualiteit  

brugfiguur school 

K&G 

Straathoekwerk  

andere 

onbekend (= gezinnen zonder doorverwijsbrief 

123 

35 

28 

19 

1 

9 

2 

5 

6 

20 

198 

 

Welke nationaliteiten bereikten we in 2012? 

In 2012 deden 63 % niet-Belgen en 37 % Belgen beroep op de diensten van Vzw SIVI. De verhouding 

Belgen en niet-Belgen is quasi ongewijzigd ten opzichte van 2011.  

De eerste jaren sinds het ontstaan van vzw SIVI hielpen we ongeveer evenveel niet-Belgen als 

Belgische gezinnen. Sinds 2007 is deze verhouding gewijzigd. Sinds dan helpen we meer niet-

Belgische dan Belgische gezinnen. Vooral Bulgaarse mensen vragen hulp bij vzw SIVI. Sinds 2011 is 

het aantal Belgen opnieuw licht gestegen. Bekijken we echter de groep gezinnen met doorverwijzing 

apart, dan merken we een andere verhouding:  54% niet-Belgen en 46% Belgen. 

 In het totaal bereikte vzw SIVI 33 nationaliteiten. 

Land Aantal 

gezinnen 

2010 

Aantal 

gezinnen 

2011 

Aantal 

gezinnen 

2012 

Land Aantal 

gezinnen 

2010 

Aantal 

gezinnen 

2011 

Aantal 

gezinnen 

2012 

Bulgarije 2 191 122 146 Albanië 7 4 1 19 

Slowakije 3 44 36 32 Turkije 8 7 8 7 

Rusland 4 5 7 3 Irak 9 2 1 3 

Hongarije 5 10 4 2 Algerije 10 4 4 5 

ex-

yoegoslavië 

6 8 7 11 Andere 11 25 26 52 
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4.3. Sociale kruidenier 
 

Een sociale kruidenier is een winkel waar mensen in armoede kwaliteitsproducten en basisproducten 

kunnen aankopen aan een zeer gereduceerde prijs. 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. 

Daarnaast wil een sociale kruidenier het sociaal isolement van mensen in armoede doorbreken door 

een ontmoetingsplaats te organiseren.  

In een sociale kruidenier worden tevens arbeidstrajecten aangeboden onder de vorm van 

vrijwilligerswerk, sociale tewerkstelling en werkervaringsprojecten. Zo zetten een 10-tal vrijwilligers 

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. 

Dagen, tijdstip en plaats: 

Elke dinsdag en donderdag van 14u tot 17u 

Elke vrijdag van 9u tot 12u 

Heilig Hartplein 2, 9040 Sint-Amandsberg 

Wat is het aanbod van de sociale kruidenier? 
 
We trachten een zo ruim mogelijk assortiment aan producten aan te bieden in de kruidenier, waarbij 

versheid en gezondheid voorop staan. Naast voeding en drank bieden we ook heel wat voedings-, 

huishoud- en verzorgingsproducten aan. We bieden ook waspoeder in kleine hoeveelheden aan, 

huisvuilzakken per stuk en wasbeurten. Tenslotte wordt het aanbod mede bepaald door de klanten 

via bevraging.  

Wat het financiële aspect betreft, bestaat de sociale kruidenier van vzw SIVI uit 2 delen: 

 Enerzijds spreken we van het gratis assortiment dat aangeboden wordt in de 

basishulpverlening. Gezinnen kunnen gedurende 1 maand 2x naar de basishulpverlening 

komen. 

 Anderzijds spreken we van een betalend assortiment dat aangeboden wordt in de sociale 

kruidenier. In het betalend gedeelte hebben alle producten een prijs. Deze prijs is 2/3 van 

het goedkoopste product in de Colruyt en op € 0,05 afgerond. De klanten betalen hun 

aankopen in de sociale kruidenier en mogen hun aankopen spreiden naar behoefte.   

Gezinnen krijgen een maximumbedrag dat ze maandelijks kunnen besteden in de sociale 

kruidenier: 1 persoon: € 10,00, 2 personen: € 15,00, 3 personen: € 20,00, 4 en meer 

personen: € 25,00. Deze bijdrage 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 
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producten verruimt waardoor we meteen ook rekening kunnen houden met specifieke 

vragen van mensen.  

Wie kan gebruik maken van de sociale kruidenier? 
 
Om te bepalen of iemand gebruik kan maken van de sociale kruidenier hanteren we enerzijds een 

financieel criterium en anderzijds de categorieën die de EU hanteert voor het verkrijgen van 

noodhulpgoederen verdeeld door de BIRB.  

 Financieel criterium 
 
De hulpverlener van een bevoegde dienst kan bepalen of ze mensen al dan niet doorverwijst naar 

een van de sociale kruideniers met de onderstaande financiële criteria als indicatie.  

De klant krijgt toegang tot de sociale kruidenier als hij/zij per gezinshoofd minder dan 50 euro 

leefgeld overhoudt per week. Per extra gezinslid wordt daar 25 euro bijgeteld. Een 

alleenstaande klant met minder dan 60 euro leefgeld per week kan beroep doen op de sociale 

kruidenier. (Leefgeld = voeding, lichaamsverzorging, cultuur en ontspanning, was –en 

onderhoudsproducten.) 

 Categorieën 
 
In 2012 klopten X aantal mensen uit onderstaande categorieën aan voor hulp via de sociale 
kruidenier: 
 

Categorieën (meerdere categorieën zijn 

mogelijk) 

2012 

Leefloners 
Daklozen 
Personen zonder papieren 
Personen in een grote schuldenlast en budgetbeheer  
Personen met een vervangingsinkomen 
Personen met OMNIO statuut 
Personen die tijdelijk geen inkomen hebben 
Personen die wachten op een vervangingsinkomen 
Niet geregistreerd 

74 
10 
10 
24 
32 
48 
23 
36 

9 

 

Sociale kruidenier in cijfers  
 

Type voedselbon   Aantal 2010 Aantal 2011 2012 (11 maanden) 

Crisibon  228 192 150 

Bon 5 EURO 555 325 338 

Bon 10 EURO 299 319 323 

Bon 15 EURO 9 19 7 
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
4.4. Onthaal tijdens de individuele hulpverlening en de sociale 
kruidenier  
 
Tijdens de openingsuren van de sociale kruidenier en de individuele hulpverlening voorzien we 

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

hulpverlening 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. Zij delen ook het volgnummer uit 

waarmee de mensen zowel bij de sociale kruidenier als bij de individuele hulpverlening terecht 

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

bezoekers is hij of zij geen hulpverlener, maar een persoon die luistert naar wat zij vertellen. 

Het onthaal is in eerste instantie een ontmoetingsmoment. In tweede instantie heeft het 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 

Overleg Vrijwilligers 

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.  

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. 

Etalage 

We besteden ook erg veel aandacht aan de etalage, ‘het uithangbord’ van onze 2de 

handskledingwinkel. Elke maand staat er een ander thema centraal. Dit thema keert ook telkens 

weer in de retro-hoek en de etalage in de winkel.  
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De vestiaire in cijfers 

In 2012 wisten de vrijwilligers van de 2de handskledingwinkel voor 10143.56€ aan kledij, 

schoenen en accessoires te verkopen. In 2011 bedroeg dit 9383.84€. Dit betekent dat de 

inkomsten gestegen zijn met 750€ (8%) tov het jaar voordien. 
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6. Begeleiding vrijwilligers 

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

gedragen door 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.  

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 10 april op een soepfestijn. We presenteerden 

ons jaaroverzicht en onze zanggroep ‘ludiek samen zingen’ gaf een voorstelling. Tenslotte kon 

iedereen ook zijn mening geven over onze werking via een vragenlijst die ze anoniem konden 

invullen in een stemhokje.  
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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 

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.  
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7. INTERN OVERLEG (vrijwilligers, personeel) 

 

 Algemene Vergadering en Raad van bestuur 4 x per jaar 
 
In 2012 kwam de Raad Van Bestuur 4 keer samen.  
 

 Team 
 
In 2012 vond er om de maand een werkersoverleg plaats tussen de 3 groepswerkers van vzw SIVI. 
 

 Artikel 60 - OTC  
 
Naast de 3 vaste betaalde werkkrachten, hadden we in 2012 ook 3 mensen van het Opleidings -en 

TewerkstellingsCentrum van de Stad Gent in dienst. Deze personen werken volgens het artikel 60-

traject en staan vooral in voor het algemeen onderhoud en de administratie. Daarnaast kan hij/zij 

ook participeren aan bepaalde groepsprocessen om zo leerkansen te vergroten. Deze tewerkstelling 

vereist volgende opvolging: 

o Afspraken met het OTC en de art. 60 

o Opvolging op de werkvloer en taakbegeleiding vanuit de vereniging 

o Evaluatie samen met de 3 partijen 
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8. EXTERN OVERLEG op lokaal, provinciaal of Vlaams niveau 

Naast de vele overlegmomenten in het kader van onze verenigingsactiviteiten en dienstverlening 
voeren we nog heel wat overleg op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau. Dit om de bestaande 
samenwerkingsverbanden te onderhouden en verder uit te werken.   
 

 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 Samenlevingsopbouw Gent 
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 

 

 Brede school 
Netoverschrijdend overleg op wijkniveau met scholen en welzijnsorganisaties 

 

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

 Coördinatorenoverleg Oost-Vlaanderen 
Overleg tussen alle Oost-Vlaamse Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen 
 

 Provinciaal armoedeoverleg Oost-Vlaanderen 
Overleg tussen alle Oost-Vlaamse Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen, CAW Gent-
Eeklo, Samenlevingsopbouw Gent vzw en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen 

 

 Intervisie Netwerk tegen Armoede 
Intervisiemoment georganiseerd door het Netwerk tegen Armoede voor alle Oost-Vlaamse 

Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen 

 
 
 
 
 



36 

 

Activiteitenverslag 2012 

 

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 2012 artikels over het CLT-project, de gezondheidsprojecten ‘wild van water’ en 

‘diabetes in de kijker’ en het zangproject ‘samen ludiek zingen’.  

 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 Tine, Hanne-Lies en Ann voor het verslag 2012 
Met dank aan alle vrijwilligers! Tenslotte vormen zij de draaiende motor achter onze werking! 


