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Beste lezer, 

 

2015 heeft alweer zijn geheimen prijsgegeven, en dus is het tijd om ons jaarverslag op te stellen 

waarin we een beknopt overzicht geven van onze vereniging, onze organisatie en onze activiteiten, 

alsook een inzicht in de evolutie van de doelgroep van onze vereniging. Naast een overzicht van onze 

activiteiten kan je in dit verslag eveneens wat aanvullend cijfermateriaal vinden die een duiding 

geven van de werking van vzw SIVI.  

2015 was eveneens een feestjaar. Inderdaad, SIVI is reeds 20 jaar oud (of jong). Al die jaren hebben 

wij ons ingezet voor onze doelgroep, mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. In deze 

20 jaar is SIVI echter heel sterk geëvolueerd. Van een basishulpverlening naar een organisatie waar 

armen het woord nemen. Dit betekent dat we naast de basishulp allerlei andere vormen van sociale 

noden proberen te ledigen. We kunnen terecht fier zijn op de weg die we samen hebben afgelegd. En 

dat hebben we gevierd, samen met onze grote groep vrijwilligers! 

2015 was echter ook opnieuw een jaar vol uitdagingen. Het lijkt bijna een gewoonte te worden, maar 

aan uitdagingen was er inderdaad geen gebrek. Naast de drukke bezigheden die er in een organisatie 

als SIVI steeds zijn met betrekking tot onze doelgroep – nieuwe mensen met hun nieuwe 

probleempjes, nieuwe projecten, enzovoort – waren er in 2015 eveneens heel wat interne 

uitdagingen. Afwezigheden door ziekte, zwangerschap en andere redenen, maakten het op sommige 

momenten erg moeilijk om de zaken draaiende te houden. Gelukkig konden we zoals steeds, naast 

het aantrekken van extra capaciteit, beroep doen op onze eigen mensen die bereid waren een tandje 

bij te steken om de gaten zo goed mogelijk op te vullen. En uiteraard konden we ook zoals steeds 

rekenen op onze grote groep vrijwilligers. Veel dank aan alle helpende handen om ons door deze 

periode heen te helpen. 

2015 was ook het jaar waarin we ons wat verder hebben kunnnen installeren in onze nieuwe locatie 

in de Doornakkerstraat. Hoewel we deze reeds in 2014 in gebruik konden nemen, zijn er aan een 

nieuwbouw steeds de nodige probleempjes. Intussen zijn we al goed ingenesteld in de 

Doornakkerstraat. We zijn ook zeer tevreden dat we onze activiteiten nu tot 2 locaties kunnen 

beperken, de sociale kruidenier en de burelen in de Doornakkersstraat, en de tweedehandswinkel in 

de Jos Verdegemstraat. Beide locaties zijn nu essentieel in zowel het vervullen van onze 

basishulpverlening alsook voor de vele projecten en sociale bijeenkomsten die we blijven dragen en 

waarover je in dit jaarverslag meer kunt lezen. Geïnteresseerden kunnen de details over deze 

projecten vaak lezen in onze nieuwsbrieven, die je eveneens op de hoogte stellen van de laatste 

nieuwtjes en weetjes. Mocht je onze nieuwsbrief nog niet ontvangen, maar je hebt er wel interesse 

in, geef dan gerust je naam door op info@vzwsivi.be. 

En misschien val ik in herhaling, maar een werking zoals deze van vzw SIVI is onmogelijk zonder een 

sterke ploeg van medewerkers en vrijwilligers. Het is in deze tijd niet eenvoudig om steeds 

voldoende vrijwilligers te vinden voor de verschillende taken in onze organisatie. Ik wil dan ook een 

warme oproep doen aan iedereen die zich geroepen voelt om een steentje bij te dragen. Vele 

handen maken het werk licht. Bij interesse kan je je steeds aanmelden via info@vzwsivi.be of bij een 

van onze coördinatoren. 

mailto:info@vzwsivi.be
mailto:info@vzwsivi.be
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Hartelijk dank aan iedereen die een steentje heeft bijgedragen! 

 

Jos Remy, voorzitter RvB 
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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. Het ondernemingsnummer is 

het volgende 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 

      Henri Hemelsoet 

      Hubert De Vos 

      Nathalie Samaes 

      Doris Curio 

 

Algemene vergadering :    Jean-Louis Boone 

      Renilde Grimonpon 

       

Namens Sint-Vincentius 

Provinciale Raad Oost-Vlaanderen :  Aster Vereecken 

 

Boekhouder :      Eric Melis 
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2. ORGANIGRAM VZW SIVI 
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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 Netwerk Tegen Armoede, 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. Themawerkingen  
 
In het jaar 2015 liepen er bij vzw SIVI diverse themawerkingen: wonen (Community Land Trust – 

‘Dampoort knapT OP!’), vrije tijd en BADOE kaDEe.  

3.1.1. Wonen: woonproject ‘Community Land Trust (CLT Gent)’ 

Ter situering 

Sinds 2012 werkt vzw SIVI samen met Samenlevingsopbouw Gent vzw aan het project Community 

Land Trust. In 2015 (januari tot en met september) werkte vanuit vzw SIVI een werkkracht 40% op dit 

project.  

Voorstelling CLT Gent   

Een nieuw model om woningen tegen betaalbare prijzen aan te schaffen of om bestaande 

eigendommen kwalitatief, duurzaam en gezond te renoveren; daar is het hem om te doen in CLT 

Gent vzw. 

Op verschillende plaatsen in Gent bereidt het CLT-team de eerste projecten voor, samen met andere 

middenveldorganisaties. Vzw SIVI is binnen het CLT-project verantwoordelijk voor de uitwerking van 

het woonproject ‘Dampoort knapT OP!’ 

CLT Gent - Team   

In 2015 bestond het CLT-team uit 1 personeelslid van vzw SIVI (0,4 VTE) en 4 personeelsleden (3,3 

VTE) van Samenlevingsopbouw Gent vzw. Het team kwam 2 wekelijks samen.  

Dampoort KnapT OP! 

Inleiding 

‘Wie een eigendom heeft kunnen verwerven, leeft niet in armoede!’ Mensen nemen wel vaker deze 

stelling in de mond als het gaat over armoede en wonen. Toch is het hebben van een eigen huis, 

geen garantie om niet in armoede te leven of erin terecht te komen. Sommige mensen met een laag 

inkomen gaan tot het uiterste voor de aankoop van een woning met een heel slechte kwaliteit en 

weinig basiscomfort. Vaak ontbreekt het hen aan de middelen om een grondige renovatie of zelfs de 

noodzakelijke herstellingswerken uit te voeren. Dit brengt ook problemen mee op andere 

levensdomeinen, denk maar aan een slechte gezondheid, torenhoge energiefacturen, enzovoort. We 

spreken in dit geval van noodkopers. 

Wat vooraf ging … 

Het CLT-team boog zich in 2012 voor het eerst over de kwestie van noodkopers. De neerslag hiervan 

werd in een haalbaarheidsstudie gegoten. Deze werd opgepikt door de verantwoordelijken van 

OCMW Gent wat resulteerde in beleidsoverleg om een oplossingspiste voor deze doelgroep uit te 
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werken. Eind 2012 stelde het OCMW Gent een rollend noodkoopfonds ter beschikking ter waarde 

van €300.000.  

Via de projectoproep ‘sociale innovatie’ sloegen 8 stakeholders, kortweg de gebruikerscommissie, de 

handen in elkaar om dit fonds in te zetten ter renovatie van 10 noodkoopwoningen. Begin april 2013 

werd het dossier ingediend. Eind augustus ontvingen we het heugelijke nieuws dat het project 

goedgekeurd werd.  

Fase 1: Uitwerking algemeen kader (januari – mei 2014) 

 
De gebruikerscommissie 

In deze commissie werd het projectdossier ‘sociale innovatie’ opgevolgd en het algemeen kader van 

het project ontwikkeld. Volgende partners engageerden zich binnen deze gebruikerscommissie: 

OCMW Gent (sociale dienst Sint-Amandsberg en dienst financiën), REGent vzw, stad Gent (dienst 

wonen, milieudienst & dienst bouw- en woontoezicht), Samenlevingsopbouw Gent vzw, vzw SIVI, 

VIBE vzw, Domus Mundi vzw en Bouwunie. De gebruikerscommissie kwam tot op heden samen op 

volgende momenten: 28 oktober 2013, 30 januari 2014, 24 februari 2014, 31 maart 2014, 6 mei 

2014, 22 september 2014, 20 januari 2015 en 1 juni 2015.  

Dankzij de samenwerking met het OCMW Gent kon het project ook gedurende 9 maanden beroep 

doen op de expertise van een jurist bij Belfius bank (november 2013 tot september 2014). Samen 

met OCMW Gent en CLT Gent werden juridische knelpunten in kader van het project opgelijst, 

onderzocht en weggewerkt.   

De grote speerpunten van het project 

- Kandidaat-eigenaars moeten in het afgebakend bouwblok wonen. Dit zorgt voor een zekere 

nabijheid, dé noodzakelijk voorwaarde voor het opbouwen van vertrouwen, ontmoeting, 

groepsdynamiek, betrokkenheid van naburige diensten en organisaties en visibiliteit.  

- Het project richt zich enkel tot noodkopers. Dit betekent dat de eigenaar in een kwalitatief 

ondermaatse woning woont én over onvoldoende middelen beschikt om te renoveren. Of 

iemand over een beperkt budget beschikt, wordt bepaald door het huidig inkomen te 

vergelijken met de budgetstandaard. Andere parameters als gezinssituatie, opleidingsniveau, 

gezondheid, schuld, leningslast, economische situatie, … worden mee in rekening gebracht. 

De veiligheid, kwaliteit en energiezuinigheid van de woning wordt in kaart gebracht door een 

woononderzoek van respectievelijk Bouw- en Woontoezicht (stad Gent) en REGent vzw.  

- Indien een eigenaar in aanmerking komt, krijgt hij een tussenkomst ter beschikking van 

maximaal €30.000 ter renovatie van zijn woning. Bij herverkoop van de woning moet de 

eigenaar de tussenkomst terug betalen, met eventueel een deel van de meerwaarde. Een 

gelijkaardig gezin zal op dat moment over de tussenkomst kunnen beschikken om hun 

woning te renoveren. Het betreft hier dus een rollend fonds waarbij overheidsgeld 

meermaals ten goede komt aan kwetsbare gezinnen.  

- Gedurende het hele renovatieproces voorziet het project een intensieve begeleiding op 

sociaal vlak (vzw SIVI en Samenlevingsopbouw Gent vzw) en bouwtechnisch vlak (Domus 

Mundi vzw).  
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Uitwerking algemeen kader 

Begin 2014 nam de gebruikerscommissie de beslissing om het project te laten doorgaan in Dampoort 

/ Sint-Amandsberg omdat daar het volgende stadsvernieuwingsproject zou plaats vinden. Vervolgens 

werd binnen deze wijk een bouwblok afgebakend. De parameters die doorslaggevend waren bij het 

bepalen van dit bouwblok zijn: aanwezigheid OCMW-cliënteel die over een eigendom beschikken, 

nabijheid ten aanzien van diensten en organisaties en cijfergegevens ikv huisvesting en afwezigheid 

van grote fysische barrières die mogelijks een drempel kunnen vormen. Het afgebakend bouwblok 

ziet er als volgt uit: E. De Buckstraat, Wittemolenstraat, A. Baeyensstraat, C.Cautermanstraat, 

Aannemerstraat, Nijverheidstraat, Kunstenaarstraat, Toekomststraat, Beeldhouwerstraat, 

Bouwmeesterstraat, Kinkkouterstraat, Scheldestraat, Schildersstraat, Heernisplein, Gentbruggestraat 

(tot Gentbrugge brug), L. Schuermansstraat, Dendermondsesteenweg (210-396 & 217-451), H. 

Hartstraat, Doornakkerstraat, J. Bethunestraat, Brunaustraat, Krekelberg, H. Hartplein, 

Verbindingstraat, Engelstraat, J. Verdegemstraat (2-74 & 1-49) en O. Colbrandstraat (1-45 & 2-54). In 

dit afgebakende bouwblok zijn er 1868 huizen, waarvan 1333 eigenaars. Er zijn ook 373 

appartementen waarvan 131 eigenaars.  

Begin 2014 boog de gebruikerscommissie zich eveneens over het voorwaardenkader. Dit kader heeft 

als doel om 10 eigenaars te selecteren die op het moment van inschrijving in een precaire leefsituatie 

leven én in een kwalitatief ondermaatse woning wonen.  

- Een eerste parameter die bepaalt of iemand al dan niet in aanmerking komt voor het project, 

is de toetsing van het huidig inkomen (inkomen van de afgelopen 3 maanden, vermeerderd 

met het kindergeld) ten aanzien van de budgetstandaard1 

http://193.191.186.169/remi_20141220/berekening.php. Op die manier wordt bepaald of een 

gezin dat zich wenst in te schrijven bij de aanvang van het project effectief moet rondkomen 

met een laag inkomen, wat een belangrijke indicatie is bij het bepalen of iemand al dan niet 

in een precaire leefsituatie leeft.    

- Verder zijn er nog enkele bindende voorwaarden vooraleer men kan inschrijven: de eigenaar 

beschikt slechts over één onroerend goed, de eigenaar heeft een brandverzekering 

afgesloten, de eigenaar woont in het afgebakend bouwblok en de eigenaar is bereid lid te 

worden van CLT Gent vzw.  

- Elk gezin dat voldoet aan bovenstaande voorwaarden, wordt in een volgende fase 

onderworpen aan een personenonderzoek. Op basis van een reeks parameters (activering, 

fiscaliteit, gezondheid, gezinssamenstelling, opleidingsniveau, schulden, leningslast, 

gebondenheid met de stad Gent, enzovoort) wordt een score op 62 punten toegekend. Het 

toekennen van de score gebeurt via een gesprek over de leefsituatie (vzw SIVI en 

                                                           
1 De budgetstandaard is een wetenschappelijke tool ontwikkeld door de Universiteit van Antwerpen die op basis van de 

gezinssamenstelling het inkomen aangeeft dat minimaal nodig is om, onder bepaalde gunstige voorwaarden, menswaardig 

te kunnen leven in de huidige (Vlaamse) samenleving. In het kader van Dampoort knapT OP! is deze standaard de 

wetenschappelijk onderbouwde richtnorm om uitspraken te doen over de kwetsbaarheid van de kandidaat-eigenaars. 

Iedereen kan de tool online raadplegen via volgende link http://193.191.186.169/remi_20141220/berekening.php  

http://193.191.186.169/remi_20141220/berekening.php
http://193.191.186.169/remi_20141220/berekening.php
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Samenlevingsopbouw Gent vzw) waarbij de bewoner de nodige bewijsstukken moet kunnen 

voorleggen.  

- In een volgende stap wordt de desbetreffende woning onderworpen aan een 

woononderzoek uitgevoerd door enerzijds Bouw- en Woontoezicht (stad Gent) met als focus 

de kwaliteit van de woning bepaald op basis van de Vlaamse wooncode en anderzijds REGent 

vzw met als focus de energiezuinigheid van de woning. Beide woononderzoeken samen 

geven een score op 38 punten. Om te mogen deelnemen aan het project moet de woning 

minimaal 15 punten scoren op 38. Dit om er zeker van te zijn dat de woning effectief 

kwalitatief ondermaats is.  

- Op basis van beide onderzoeken krijgt elk gezin een score toegekend op 100 punten. Aan de 

10 hoogste scores zal de renovatietussenkomst toegekend worden.  

- Tenslotte werd in het voorwaardenkader ook een onderdeel rond community-opbouw 

opgenomen. In afwachting van het opbouwen van een community-werking tussen de 

deelnemende bewoners, werden in het voorwaardenkader reeds 2 vragen opgenomen: ‘wat 

zou jij voor de gemeenschap kunnen betekenen en wat zou de gemeenschap voor jou 

kunnen betekenen?’ De antwoorden op deze vragen vormen een eerste uitgangspunt om op 

basis van de wensen en behoeften van de deelnemende bewoners de community vorm te 

geven. Afgezien van de eis om lid te worden van CLT Gent vzw, werden in het 

voorwaardenkader geen afdwingbare eisen omtrent community opgenomen.  

Op basis van dit voorwaardenkader heeft OCMW Gent een reglement uitgewerkt. Het OCMW Gent 

keurde het CLT reglement en het voorwaardenkader goed op haar zitting van 8 juli 2014.  

Tenslotte werd in mei 2014 binnen de gebruikerscommissie een roepnaam gekozen voor het project 

(Dampoort knapT OP!) en een flyer en folder uitgewerkt op basis waarvan de communicatie tav de 

bewoners gevoerd zou worden.  

 

Half mei 2014 werd het algemeen kader (bouwblok, voorwaardenkader, reglement, flyer en folder) 

afgerond en werd het project ‘Dampoort knapT OP!’ boven het doopfond gehouden. OCMW Gent 

stuurde op 14 mei 2014 een persbericht uit. Op basis daarvan verschenen op 15 mei 2014 2 artikels 

over het project in de kranten De Gentenaar en het Nieuwsblad.  
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Fase 2: communicatie naar bewoners toe en werving en selectie (juni – december 2014) 

 
Communicatie 

Tussen 16 en 24 juni 2014 kregen alle bewoners van het afgebakende bouwblok in de Dampoortwijk 

de flyer ‘Dampoort knapT OP!’ in de bus. Hierdoor werden alle bewoners die qua territorium in 

aanmerking komen op de hoogte gebracht over het project.  

Ook diverse buurtpartners zoals de Woonwinkel, CDF, … kregen flyers en konden op basis daarvan 

mensen gericht aanspreken. De actieve en voormalige OCMW-cliënten met een eigendom in het 

desbetreffende bouwblok kregen een actieve toeleiding vanuit het Welzijnsbureau van Sint-

Amandsberg en vanuit CLT Gent. In de digitale nieuwsbrief (juni 2014) van CLT Gent vzw verscheen 

een artikel over het project waardoor ook de achterban van CLT Gent vzw op de hoogte werd 

gebracht over de lancering van het project. Tenslotte werd het project ook gelanceerd op diverse 

buurtoverleggen: welzijnsoverleg, buurtteam, brede school, … en werd het eveneens aangekondigd 

op het buurtfeest van 15 juni 2014. Op die manier waren alle buurtpartners op de hoogte en konden 

ze eveneens mensen gericht aanspreken. Het was ook opvallend dat bewoners elkaar onderling 

gingen informeren en stimuleren om deel te nemen aan het project. 

Vanaf juni tot oktober 2014 werd ook wekelijks een CLT-loket (elke dinsdag van 16u tot 18u) open 

gehouden waar iedereen terecht kon met vragen over het project. Er was ook een uitgebreide folder 

ter beschikking die geïnteresseerden die meer informatie wensten, konden opvragen.  

Vergadering bouwgroep 

Op 5 juni 2014 vond er een overleg plaats tussen de partners die betrokken zijn bij de 

woononderzoeken in het kader van de werving en selectie (Bouw- en Woontoezicht stad Gent, 

Woonwinkel stad Gent, REGent vzw en Domus Mundi vzw) en CLT Gent. Het doel van dit overleg was 

in eerste instantie het praktisch uitwerken van de woononderzoeken. Verder werd opgelijst welke 

werken prioritair aangepakt zullen worden tijdens de renovatie van de woningen en bepaald wat er 

zal gebeuren met de niet weerhouden kandidaten.   

Werving en selectie 

Tot aan de inschrijvingsdatum (14 augustus) hebben 37 gezinnen zich gemeld als zijnde 

geïnteresseerd. Hiervan kwamen 19 eigenaars niet in aanmerking op basis van het huidig inkomen.  

Na herhaaldelijk contacteren, lieten 5 gezinnen niets meer van zich horen. Op basis van het inkomen 

kwamen 13 gezinnen in aanmerking, waarvan 3 actieve OCMW-cliënten. Deze drie OCMW-cliënten 

die uiteindelijk bereid waren in te stappen, werden toegeleid via het Welzijnsbureau in Sint-

Amandsberg.   

Tijdens de wervingsperiode  verlieten 2 van de 13 eigenaars die in aanmerking kwamen het project. 

Eén van de eigenaars bleek niet aan de inschrijvingsvoorwaarden te voldoen doordat het gezin over 

een tweede onroerend goed beschikte. Een andere eigenaar verliet het project omwille van 

psychische redenen.  
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De 11 overgebleven gezinnen werden in de loop van augustus en september onderworpen aan het 

vooropgestelde personenonderzoek uitgevoerd door vzw SIVI en Samenlevingsopbouw Gent vzw en 

het woononderzoek uitgevoerd door Bouw- en Woontoezicht (stad Gent) en REGent vzw. Eén van de 

gezinnen kon tijdens het personenonderzoek niet de nodige bewijsstukken voorleggen in kader van 

het huidig inkomen en de gezinssamenstelling waardoor het gezin niet meer voldeed aan de 

inschrijvingsvoorwaarden en het project moest verlaten.   

De kwaliteit van de 10 geselecteerde woningen obv de Vlaamse wooncode kan als volgt gequoteerd 

worden:  

Score Vlaamse wooncode  % woningen 

0 – 8  0% 

9 – 14  0% 

15 – 21  0% 

22 – 28  10% 

29 – 34 0% 

35 – 44 20% 

45 – 54 20% 

55 of meer 50% 

 

De 10 geselecteerde gezinnen situeren zich als volgt binnen het afgebakende bouwblok:  
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Overeenkomsten 

De 10 eigenaars die de eindronde haalden kregen op 12 november 2014 de goedkeuring van de 

OCMW-raad. In het kader van het ondertekenen van hun definitieve overeenkomst met OCMW 

Gent, moest elke woning geschat worden en de prioritaire werken opgelijst worden.  

  Schatting van de woning 

In de loop van oktober 2014 kregen alle bewoners een beëdigd schatter over de vloer. De woningen 

werden als volgt geschat:  

- €100000-€150000: 20% van de woningen 

- €150000-€200000: 60% van de woningen 

- €200000-€250000: 10% van de woningen 

- €250000-€300000: 10% van de woningen 

Het aandeel van de grond werd gemiddeld geraamd op €100.000. 

  Bepaling van de prioritaire werken 

Bij de start van het project werden alle geselecteerde woningen gescreend op kwaliteit  (obv de 

Vlaamse Wooncode) door de dienst Bouw- en woontoezicht van Stad Gent en op energiezuinigheid 

door REGent vzw. Domus Mundi vzw was betrokken bij de screening om een duidelijk beeld te 

krijgen van de technische gebreken van elke woning, en de prioritaire werken die moeten uitgevoerd 

worden om een veilige, gezonde en kwalitatieve woning te realiseren. Alle bewoners kregen ook een 

stappenplan vanuit Domus mundi vzw en vzw SIVI met een duidelijke beschrijving van de te 

verwachten begeleiding (zie bijlage).  

Vervolgens ging Domus Mundi vzw in het najaar van 2014 een tweede keer ter plaatse voor een 

uitgebreide bespreking met de bewoners waarbij, naast de resultaten van de screening, ook 

persoonlijke renovatiewensen  werden besproken. Op basis hiervan werd dan een renovatieplan 

opgesteld per woning, opgesplitst in 2 luiken: een eerste prioritair luik dat alle noodzakelijke werken 

omvat gericht op veiligheid en gezondheid, en een tweede luik gericht op de verbetering van de 

woonkwaliteit. Deze lijst van werken werd tenslotte opnieuw voorgelegd en individueel besproken 

met alle bewoners om tot een definitief renovatieplan te komen (zie voorbeeld in bijlage). Alle 

werken werden bovendien geraamd zodat per dossier een realistisch beeld kon worden geschetst 

van werken die zouden kunnen uitgevoerd worden. Het was uiteindelijk dit complete renovatieplan 

dat deel uitmaakte van de officiële overeenkomst die tussen het OCMW en de bewoners werd 

afgesloten. De prioritaire werken kunnen als volgt opgedeeld worden: 

1. Platte daken: 80% van de woningen 

Nieuwe isolatie, koepel en dakbedekking   OF  herstellingen 
2. Elektriciteit: 80% van de woningen 

In orde stellen van bestaande installatie   OF   vernieuwing 
3. Buitenschrijnwerk: 60% van de woningen 

Nieuwe ramen en deuren   OF  enkel voor-/of achterdeur 
4. Verwarming / ketel: 60% van de woningen 

Integrale centrale verwarming met ketel   OF  enkel nieuwe ketel 
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5. Hellende daken: 50% van de woningen 

Integraal dak (ook structuur)   OF   enkel isolatie en dampscherm 
6. Gevelwerken: 50% van de woningen 

Renovatie    OF   cementering    OF    gevelisolatie 
7. Gaswerken: 40% van de woningen 

8. Opstijgend vocht: 30% van de woningen  

Afkappen pleisterwerk, injectie tegen opstijgend vocht en opnieuw pleisteren van de muren  
Werken aan onveilige gasleidingen of gasdarmen 

9. Diversen: 

Ventilatie 
Stabiliteit 
Riolering 
Binnendeuren 
Keuken  
 
 Ondertekenen van de overeenkomsten  
  

Op 15 januari 2015, precies een jaar na de aanvang van het project, ondertekenden de 10 eigenaars 

en Dhr. Coddens, voorzitter van het  OCMW Gent en schepen van armoedebestrijding, werk en 

seniorenbeleid, de effectieve overeenkomsten. Op een receptie konden alle bewoners kennis maken 

met elkaar en napraten bij een glaasje. 

Niet weerhouden kandidaten 

De eigenaars die niet in aanmerking kwamen, kregen in eerste instantie een informatiepakket met 

brochures over naburige diensten en organisaties die zich inzetten op het vlak van wonen. 

Verder organiseerde CLT Gent een woonbeurs op 15 november 2014 in het buurtcentrum van Sint-

Amandsberg. Ter aankondiging van deze beurs kregen alle bewoners uit het afgebakende bouwblok 

een flyer in de brievenbus. Ook in het buurtkrantje ‘Uit in je buurt’ (Dampoort – Bernadette, juni 

2014) verscheen een artikel over de woonbeurs. Tijdens deze beurs konden bewoners kennis maken 

met diverse bouw- en wooninitiatieven, diensten en organisaties actief op het vlak van wonen 

(woowinkel stad Gent, Bouwunie, REGent vzw, Weerwerk, …) en konden ze meer informatie 

bekomen over woonpremies. 47 geïnteresseerde buurtbewoners namen deel aan de woonbeurs.  
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Alle niet weerhouden kandidaten van het project ‘Dampoort knapT OP!’ en geïnteresseerde 

bewoners werden doorverwezen naar het project Renoseec (IWT) dat op 19 november 2014 

gelanceerd werd in de wijk Sint-Amandsberg / Dampoort. Het betreft collectieve renovaties ten 

behoeve van drie specifieke doelgroepen: noodkopers, eigenaars-bewoners en eigenaar-

verhuurders. Binnen dit grootschalig project is CLT Gent eveneens partner.  

Tenslotte ontvingen alle niet weerhouden kandidaten van het project ‘Dampoort knapT OP!’ een 

uitnodiging van de dienst wonen van de stad Gent om deel te nemen aan een individueel 

infomoment dat georganiseerd zal worden op 17 september 2015 of 19 september 2015 met als doel 

hen te informeren over mogelijke woonpremies, goedkope leningen en begeleiding bij 

verbouwingen.   

Eerste bevindingen  

In het afgebakende bouwblok zijn er 1333 huiseigenaars. Hiervan hebben er zich 37 aangemeld als 

zijnde geïnteresseerd voor het project ‘Dampoort knapT OP!’. Ondanks het feit dat de 

wervingsperiode tijdens de grote vakantie viel en erg kort was (slechts 2 maanden); dat de bewoners 

slechts 1 flyer in de bus kregen en enkel de actieve OCMW cliënten actief aangesproken werden, is 

het bereik van geïnteresseerden hoog. Dit betekent dat de nood groot is! Met dit project kunnen we 

slechts 10 gezinnen verder helpen, maar de vraag is groter dan het aanbod.  

Wat het voorwaardenkader betreft, zijn er 2 wijzigingen gewenst indien het project een uitbreiding 

of vervolg zou krijgen. Wat het inkomensluik van het voorwaardenkader betreft, werd de 

budgetstandaard niet aangepast aan de Gentse context. Ondanks het feit dat het inkomen 

vermeerderd wordt met 20% en de Gentse context hierdoor beter benaderd wordt, moeten de 

woonprijzen in kader van de budgetstandaard naar de toekomst toe zeker aangepast worden aan de 

Gentse context. Wat het bouwtechnische luik van het voorwaardenkader betreft, wordt de 

verwarmingsketel 3 maal in rekening gebracht en weegt dus zeer zwaar door tav andere 

bouwtechnische aspecten. Naar de toekomst zou de verwarmingsketel een minder zware weging 

moeten krijgen. Ondanks voorgaande bedenkingen slaagt het project er op basis van het 

voorwaardenkader zeker in de ‘juiste’ doelgroep in combinatie met de ‘juiste’ woningen te 

selecteren. Binnen de uitwerking van het voorwaardenkader was er enerzijds veel aandacht voor de 

persoonsgebonden situatie gebaseerd op het huidig inkomen en een aantal indicatieve parameters 

voor armoede en anderzijds voor de situatie van de woning gebaseerd op woononderzoeken, wat 

het profiel van een noodkoper zeer goed benadert. Het opgestelde voorwaardenkader is dan ook een 

erg waardevol instrument om in het kader van renovatieprojecten kwetsbare doelgroepen met 

kwalitatief ondermaatse woningen, kortweg noodkopers, te selecteren.   

Ondanks het feit dat alle geselecteerde gezinnen qua sociaal profiel slechts een beperkt inkomen 

hebben, kunnen we spreken van een grote sociale mix. Zo bereikt het project:  

- 1 alleenstaande man, 3 alleenstaande vrouwen, 2 alleenstaande moeders met tieners, 4 

gezinnen met kinderen tussen de 3 en 22 jaar 

- 2 gezinnen van vreemde origine, 8 Belgische gezinnen 

- 5 gezinnen die leven van een beperkt inkomen uit arbeid, 5 gezinnen die leven van een 

werkloosheidsuitkering 
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In het kader van de subsidieretentie hadden we van de bewoners weerstand verwacht om in te 

stappen, maar deze verwachting bleek ongegrond te zijn! Alle eigenaars die deelnemen aan dit 

project vinden dat dit soort rollend fonds een evidentie zou moeten zijn voor alle andere financiële 

maatregelen die de overheid ikv renovatie uitschrijft. 

Fase 3: begeleiding 10 gezinnen naar de renovatiewerken toe (januari – augustus 2015)  

Projectteam 

Begin september 2014 werd het projectteam ‘Dampoort knapT OP!’ in het leven geroepen. Dit is een 

overlegorgaan naast de bestaande gebruikerscommissie. Waar de gebruikerscommissie instaat voor 

de algemene uitwerking van het project, buigt het projectteam zich in hoofdzaak over de praktische 

uitwerking en opvolging van de 10 geselecteerde dossiers. Het projectteam bestaat uit volgende 

partners: OCMW Gent (dienst financiën), stad Gent (dienst Bouw- en woontoezicht), REGent vzw,  

Domus Mundi vzw, vzw SIVI en Samenlevingsopbouw Gent vzw. Eens de woononderzoeken in het 

kader van de werving en selectie afgerond waren, verlieten de stad Gent en REGent vzw het 

projectteam. Het projectteam kwam tot op heden samen op volgende momenten: 8 september 

2014, 22 september 2014, 23 oktober 2014, 18 november 2014, 2 december 2014, 12 januari 2014 

en 2 april 2015.  

Vanuit het projectteam ‘Dampoort knapTOP!’ werd er ook een duidelijke taakverdeling opgemaakt 

tussen de diverse partners (zie bijlage). 

         Sociale begeleiding 

Begin 2015 ging een medewerker van vzw SIVI van start met de sociale begeleiding van de 10 

geselecteerde bewoners. Deze begeleiding omvat volgende zaken:  

- Per dossier werd bekeken welke lening de eigenaars momenteel hebben lopen en of een 

gunstiger lening mogelijk was. Dit was het geval voor 1 gezin. Zij lieten hun lening herzien.  

- Per dossier werd bekeken of een bijkomende lening nuttig zou kunnen zijn, ten einde alle 

werken uit te kunnen voeren. Slechts voor 1 gezin zou een FRGE-lening eventueel van 

toepassing kunnen zijn.  

- In het kader van de premie-aanvragen wordt in samenspraak met de woonwinkel en Domus 

Mundi vzw bekeken welke premies van toepassing zijn op welke dossiers. Zowel bij Eandis 

(beschermde afnemer), als bij de stad Gent (categorie 1) zijn verhoogde premies mogelijk 

indien het desbetreffende gezin aan de nodige voorwaarden voldoet. Om te bepalen in 

welke categorie een gezin valt, werd er vanuit de sociale begeleiding voor gezorgd dat de 

nodige documenten en bewijsstukken opgevraagd werden.  

- Voor de aanvang van de werken zal vanuit de sociale begeleiding voorzien worden dat de 

eigenaars hun woning desgevallend opruimen of deels leeg maken. Indien de eigenaar deze 

taak niet helemaal op zich kan nemen, wordt er samen gezocht naar een oplossing.  

- Indien een gezin de woning tijdens de werken moet verlaten, zal vanuit de sociale 

begeleiding het nodige contact gelegd worden opdat dit gezin gebruik kan maken van een 

transitwoning.  

- Indien nodig zullen de nodige contacten gelegd worden opdat een gezin gebruik kan maken 

van de verhuishulp van het OTC.  
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- Ten einde een vergelijkende studie te kunnen maken over de energiebesparing die de 

werken obv de renovatietussenkomst mogelijks opleveren, werden de meest recente 

eindmeterstanden bij Eandis opgevraagd. Na afloop van de werken zullen de 

eindmeterstanden opnieuw opgevraagd worden.  

- Omdat we merken dat bij vele gezinnen verhoogde tegemoetkoming geen gekend begrip is, 

wordt per dossier bekeken of de eigenaars recht hebben op dit statuut. Indien dit het geval 

is, dan zal de nodig ondersteuning geboden worden opdat het gezin dit statuut ook effectief 

kan bekomen.  

- Indien de eigenaars bereid zijn mee te werken aan de eigen renovatiewerken, maar hiervoor 

mogelijks een vrijstelling moeten aanvragen omwille van bijvoorbeeld het recht op een 

werkloosheidsuitkering dan zal vanuit de sociale begeleiding samen met hen bekeken 

worden welke stappen gezet moeten worden opdat de nodige vrijstellingen bekomen 

kunnen worden. Momenteel is voor 1 gezin een aanvraag voor een vrijstelling in  

behandeling.  

- De diverse gezinnen kregen ook de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk binnen CLT Gent vzw 

aangeboden. Ook binnen dit kader wordt de nodige ondersteuning geboden om de nodige 

papieren in orde te brengen ten einde in regel te zijn met de wetgeving. Momenteel is 1 

eigenaar aan de slag als vrijwilliger binnen CLT Gent vzw.  

- Doorheen de aanbesteding kwamen diverse problemen aan het licht bij diverse eigenaars die 

het uitvoeren van de werken kunnen bemoeilijken. Zo bleken 2 gezinnen opgezadeld te zijn 

met een schadeclaim van buren. In deze gevallen werd bekeken wat de rechten en plichten 

van beide eigenaars zijn en of de schadeclaim al dan niet terecht is. De eigenaar werd 

ondersteund om de nodige stappen te ondernemen. Eén van de gezinnen bleek op een 

zwarte lijst te staan voor leningen door schulden. In dit geval werd vanuit de sociale 

begeleiding de schuldenberg in kaart gebracht en bekeken in samenwerking met het CAW en 

OCMW Gent welke opties er bestaan om komaf te maken met deze schulden.  

 

Bouwtechnische begeleiding 
 

Begin 2015 werd gestart met de opmaak van een lijst met potentiële aannemers uit de buurt in 

functie van de lijst met werken per dossier. Daarna startte dan de voorbereiding van de 

offerteaanvragen. Hiertoe werden alle woningen volledig opgemeten en uitgetekend en werd voor 

de belangrijkste werken per dossier een uitgebreide beschrijvende meetstaat opgesteld. Dergelijk 

document houdt het midden tussen een meetstaat en een lastenboek; per post wordt behalve de 

hoeveelheid ook een beknopte beschrijving gegeven van wat inbegrepen moet zijn alsook 

materiaalkeuze, uitvoeringsmethode, etc. Een voorbeeld hiervan vindt u  in bijlage. Hiermee kan een 

aannemer eenvoudig zijn offerte opbouwen en het stelt ons in staat om nadien efficiënt en correct 

verschillende offertes te vergelijken. Het uitwerken van deze beschrijvende meetstaten nam echter 

meer tijd in beslag dan voorzien waardoor de effectieve prijsvraag pas echt gestart is in mei 2015.  

Hierbij werd prioriteit gegeven aan de meest dringende of ingrijpende werken, wat voor de meeste 

dossiers overeenstemde met 3-4 verschillende type werken, waarvoor telkens minstens 2 offertes 

nodig waren. Voor 3 van de 10 dossiers werd beslist om de werken als een totaalrenovatie aan te 

pakken, d.w.z. er werd op zoek gegaan naar één hoofdaannemer die de volledige verbouwing voor 

zijn rekening neemt, vaak door beroep te doen op een aantal onderaannemers. Voor ingrijpende 
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renovaties heeft dit als voordeel dat de planning en coördinatie van de werken efficiënter verloopt. 

Bovendien ligt de totaalprijs vaak lager in vergelijking met aanbesteding in verschillende loten.  

Voor 4 van de 10 dossiers zijn de renovatiewerken zo ingrijpend dat een stedenbouwkundige 

vergunning aangevraagd moest worden. In 3 gevallen was de medewerking van een architect vereist, 

waarvoor beroep werd gedaan op BAST cvba. Aangezien deze procedure niet voorzien was bij de 

start van de dossiers heeft dit echter ook voor de nodige vertraging gezorgd. Alle aanvragen werden 

uiteindelijk voor juli 2015 ingediend zodanig dat de betreffende werkzaamheden kunnen starten in 

september/oktober 2015.  

Domus Mundi vzw stond tot nog toe in voor de volledige ontzorging van de bewoners; contacteren 

van de aannemers, regelen van plaatsbezoeken, vergelijken en laten verduidelijken van offertes, 

bespreking met de bewoners in functie van toewijzing, onderhandeling, afsluiten 

aannemingsovereenkomst, etc.  

Half augustus 2015 zijn de eerste werken gestart voor 2 van de 10 dossier. Voor een 3e woning werd 

het merendeel van de werken reeds toegewezen en wordt eind augustus gestart. Voor de overige 

dossiers zijn 80% van de offertes binnen maar is het nog wachten op enkele laatste wijzigingen of 

onderhandelingen om de werken effectief toe te wijzen. De betreffende werken zullen de komende 

maanden stelselmatig worden opgestart. Het doel is om de belangrijkste werken binnen het 

voorziene OCMW budget voor 2016 op te leveren. Domus Mundi vzw zal hierbij de volledige 

coördinatie en opvolging van de werken verzorgen en zorgen dat de werken worden opgeleverd 

volgens de gemaakte afspraken. Ook wat betreft de facturatie staat Domus Mundi vzw in voor de 

tijdige betaling door OCMW Gent. 

In tussentijd zal per dossier het kostenplaatje van dicht bij worden opgevolgd om te bepalen welke 

bijkomende werken ter verbetering van de woonkwaliteit haalbaar zijn, eventueel door beroep te 

doen op de bijkomende financiële middelen vanwege de uitbetaling van premies. Dit moet eind 2015 

dossier per dossier en in nauw overleg met de bewoners geëvalueerd worden. De eerste stappen 

werden reeds ondernomen in het aanvragen van bepaalde premies, waarbij voor bewoners met een 

beperkt inkomen (categorie 1) op voorhand een aanvraag kan worden ingediend voor bijkomende 

subsidies. Naarmate de werken worden opgeleverd en gefactureerd zullen alle premies dan 

stelselmatig worden aangevraagd. De woonwinkel zorgt voor de effectieve aanvraag van de premies. 

Vanuit de bouwtechnische begeleiding worden de nodige bewijsstukken (offertes, facturen, …) 

aangeleverd.  

Community-building 
 

Zoals reeds eerder omschreven zal de community-werking op basis van de wensen, behoeften en 

talenten van de eigenaars geleidelijk aan groeien en vorm krijgen. Vanuit een eerste bevraging in 

kader van het voorwaardenkader bleken de wensen zeer divers. Sommige eigenaars willen samen 

aan de slag gaan omtrent creatieve workshops, anderen willen de handen uit de mouwen steken 

voor meer groen in de wijk.  
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In het kader van haar community-werking organiseerde CLT Gent vzw op 28 november 2014 een 

etentje voor haar achterban en doelgroepleden. 3 gezinnen van het project ‘Dampoort knapT OP!’ 

namen deel aan dit etentje.  

Op 15 januari 2015 ontmoetten alle deelnemende gezinnen elkaar voor het eerst tijdens een receptie 

voorzien door het OCMW Gent na het ondertekenen van de overeenkomsten. 

Op 28 april 2015 organiseerden we een eerste groepsbijeenkomst. 8 gezinnen namen deel aan deze 

vergadering. Het doel van deze vergadering was in eerste instantie de stand van zaken en planning 

door te nemen. Verder gaven enkele medewerkers van de woonwinkel ook meer uitleg over alle 

mogelijke premies. Elk gezin kon die avond het overzicht van de premies toepassen op zijn eigen 

individuele situatie. Tenslotte kwam Bart Gabriel (fotograaf) een fotoproject voorstellen dat we ikv 

het project ‘Dampoort knapT OP!’ zouden uitvoeren. 

     
 

Op 18 mei gingen we effectief van start met dit fotoproject onder leiding van fotograaf Bart Gabriel. 

Hij heeft reeds heel wat fotoprojecten onder de noemer ‘echo’s uit de wijk’ achter de kiezen. Toen 

hij te horen kreeg van het bestaan van het project ‘Dampoort knapT OP!’ bleek hij geïnteresseerd om 

met onze groep in zee te gaan. Ook vanuit het project was er interesse om met foto’s aan de slag te 

gaan om een neerslag van het project te kunnen hebben, vertrekkende vanuit de bewoners zelf. Er 

werd een traject uitgestippeld van 5 bijeenkomsten. Tijdens elke bijeenkomst kregen de deelnemers 

een wegwerptoestel en een opdracht ikv het in beeld brengen van ‘ik en mijn huis’. Het ging niet 

over het in beeld brengen van de bewoners an sich, wel over de zoektocht naar een gemene deler ikv 

het dagelijks leven van de deelnemende gezinnen. 8 van de 10 gezinnen namen deel aan het project. 

De groepsbijeenkomsten vonden plaats op 18 mei, 1 juni, 22 juni, 6 juli en 13 juli. Gemiddeld namen 

6 gezinnen deel aan elke bijeenkomst. Dit fotoproject leverde prachtige beelden op met een 

artistieke waarde. Ook ikv het project ‘Dampoort knapT OP!’ kan dit een belangrijke neerslag zijn qua 

beeldend materiaal dat later verwerkt kan worden in een publicatie ikv een voor- en natraject. In mei 

2016 zouden de deelnemende gezinnen dit traject herhalen met als doel te bekijken of hun beleving 

tav de woning na de werken veranderd is. 

Eerste bevindingen 

Nadat de bewoners en hun woningen via het voorwaardenkader de finale selectie haalden, werd de 

tussenkomst van €30.000 automatisch volledig ter beschikking gesteld. Voor bepaalde woningen is 

de kostprijs voor de prioritaire werken echter beperkt met als gevolg dat het merendeel van hun 

budget zal worden ingezet ter verbetering van de woonkwaliteit. Daartegenover staat dat voor de 
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slechtste woningen €30.000 ontoereikend is om een echt veilige en gezonde leefomgeving te 

garanderen. In mogelijke vervolgprojecten zou dan ook moeten nagegaan worden hoe men op een 

doordachte wijze gediversifieerde budgetten kan toewijzen, rekening houdend met de gebreken van 

de woningen. Met eenzelfde budget zou men op die manier de impact op de leefomgeving verder 

kunnen maximaliseren, of een groter aantal woningen opwaarderen. Niet elk gezin zal dus er in 

slagen met de voorziene tussenkomst van €30.000 zijn woning kwalitatief en energiezuinig te 

renoveren. Sommige huizen zijn in zeer slechte staat en tijdens de aanbesteding komen er soms 

nieuwe mankementen aan het licht. Desalniettemin slagen we erin gaandeweg alle mogelijk 

initiatieven en maatregelen te overwegen en benutten (premies, FRGE-lening, drukken van de kosten 

door bepaalde werken zelf uit te voeren, enzovoort) om alsnog het wooncomfort maximaal te 

vergroten.   

Het project voorziet een intensieve begeleiding op bouwtechnisch vlak (Domus Mundi vzw) en 

sociaal vlak (vzw SIVI). Ondanks het feit dat nog niet alle werken zijn opgestart, blijkt deze 

begeleiding reeds zijn vruchten af te werpen. Het is een enorme houvast voor de bewoners dat ze 

begeleid worden in het in kaart brengen van de (ernst van de) werken, in hun zoektocht naar 

aannemers, in diverse opties om hun wooncomfort tijdens de renovatiewerken te behouden, in 

bijkomende problematieken die tijdens het traject aan het licht komen, ... Dit gebeurt niet voor hen, 

maar steeds samen met hen. Bij elke stap die ze zetten, worden ze nauw betrokken en krijgen ze 

maximaal advies om gegronde keuzes te kunnen maken. Van de 10 geselecteerde gezinnen heeft nog 

niemand het schip verlaten.  

Initieel was het de bedoeling om gelijkaardige werken voor verschillende dossiers te bundelen en 

samen aan te besteden als een soort groepsaankoop. Voor kleinere werken lijkt dit aardig te lukken 

(ketelvervanging, elektriciteitswerken) alsook voor het buitenschrijnwerk. Voor de iets grotere 

werken, zoals dak- of gevelwerken, vormt dit echter vaak een probleem vanwege de kleinschaligheid 

van de lokale aannemers en sociale economiebedrijven waarmee we trachten te werken. Bovendien 

maakten een aantal van deze werken deel uit van een totaalaanneming. Tenslotte bleken er ook heel 

wat aannemers af te haken tijdens de offerteaanvragen, o.a. door de complexiteit van bepaalde 

werken in combinatie met een gelimiteerd budget.   

Om de sociale impact van het project te maximaliseren wordt er zo veel als mogelijk gewerkt met 

lokale aannemers. Voor ongeveer de helft van de werken zal beroep worden gedaan op aannemers 

uit Gent. Voor de resterende werken gaat het dan grotendeels over aannemers uit de nabije 

omgeving (Destelbergen, Drongen, Evergem, …). Daarnaast worden in 3 woningen sociale 

economiebedrijven zoals Labeur en Weerwerk ingezet in de renovaties, bv voor het plaatsen van 

dakisolatie, buitengevelisolatie en afwerking. 

Eerste steenlegging Dampoort knapT OP! (27 augustus 2015) 

Eind augustus vond de eerste steenlegging van het project plaats. In het huis van één van de 

bewoners gingen in het bij zijn van mr. Coddens, OCMW voorzitter en schepen van 

Armoedebestrijding, seniorenbeleid de werk van start. Deze eerste steenlegging kon op heel wat 

belangstelling van de pers rekenen.   
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‘Dampoort knapT OP!’ in de media 

Gaandeweg werd het project ‘Dampoort knapT OP!’ opgepikt door diverse mediakanalen.  

Het project kreeg een eerste uitgebreid artikel in het tijdschrift FRANK van Samenlevingsopbouw 

Gent vzw (Nr 12, 2015, blz. 10 – 13). Naast de projectbeschrijving kwamen ook twee bewoners aan 

het woord. Stijn Oosterlinck, hoofddocent Stadssociologie aan de UA en woordvoerder van het 

Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS), beschreef tenslotte hoe 

‘Dampoort KnapT OP!’ een instrument is van lokale overheden om greep te krijgen op de lokale 

woonmarkt en een strategie is om tot sociaal inclusieve stadsvernieuwing te komen.     

Diverse partners communiceerden één of meerdere malen over het project in eigen publicaties 

(OCMW), nieuwsbrieven (vzw SIVI, CLT Gent vzw) of websites (Domus Mundi vzw). 

De idee van sociale stadsvernieuwing werd opgepikt door GEC (Gents Ecologisch Centrum) waardoor 

een artikel volgde in hun tijdschrift Frontaal. De idee van subsidieretentie werd actief uitgedragen en 

voorgesteld. Zo werd  de idee voorgesteld door Bouwunie  tijdens een Transitie-arena Collectieve 

Renovaties van Duwobo (Duurzaam Wonen en Bouwen) op 26/11/14 , en werd het project eveneens 

voorgesteld aan de ‘werkgroep goede actievoorbeelden’ in het kader van het Renovatiepact, 

uitgewerkt door Vlaams minister van Energie Turtelboom. 

In dezelfde Duwobo Transitie-arena werd de idee van subsidieretentie als meest interessante 

weerhouden door een werkgroep over financiering van collectieve energie-ingrepen voor 

Vlaanderen. 

Het team van CLT Gent is overtuigd van de innovatieve meerwaarde van het ‘subsidieretentie 

systeem’. We geloven dat dit systeem als één van de weinige of enigen kwetsbare groepen zoals 

huurders of noodkopers echt kan helpen in de renovatie van hun woning. Op die manier kan het een 

actief inzetbaar systeem worden om duidelijk definieerbare groepen te betrekken in sociale 

stadsvernieuwing.  

Om dit nog verder uit te werken werd een projectdossier ingediend (en goedgekeurd) bij Stad Gent – 

Duurzame Wijken met de bedoeling de oprichting van een ‘subsidieretentiefonds’  dat inzetbaar 
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wordt in sociale stadsvernieuwing te onderzoeken (o.a. opmaak financieel plan i.s.m. alternatieve 

financiers). Verder werd het College van Burgemeester en Schepen aangeschreven met de vraag dit 

systeem verder in te zetten bij huidige en toekomstige stadsvernieuwingsprojecten. Tot slot gingen 

we ook in gesprek met het kabinet van minister Turtelboom i.f.v. de opmaak van het 

‘energiearmoedeplan (najaar 2015)’. Zowel de voorlopige evaluatie als een concepttekst werden 

bezorgd en toegelicht.   

In augustus 2015 was er heel wat belangstelling vanuit de pers voor het project Dampoort knapT OP! 

nav de eerste steenlegging. Er verscheen een reportage op AVS. Er was een uitgebreid interview op 

radio 2. Op dezelfde zender verscheen eveneens een kort interview tijdens het ochtendnieuws. 

Tenslotte publiceerden de Gentenaar en het nieuwsblad artikels over de eerste steenlegging. 

 

CLT Gent vzw – Raad Van Bestuur / Algemene vergadering 

Het drieledige lidmaatschap ‘bewoners-middenveld-overheid’ duikt op in elke volwaardige 

Community Land Trust. Dit is dan ook één van de sleutelfactoren en een belangrijke verdienste van 

het model dat net zorgt voor een evenwicht in sturing en partnerschap, een waarborg tot echt 

democratisch beheer en gelijkwaardige betrokkenheid van bewoners, buren en overheid. Vzw SIVI is, 

als middenveldorganisatie lid van de RVB van CLT Gent vzw. Deze RVB kwam in 2015 om de 6 weken 

samen. De aanwezige werknemer van vzw SIVI voert binnen de RVB CLT Gent vzw de taak uit als 

secretaris. Tenslotte nam vzw SIVI ook actief deel aan de Algemene vergadering van CLT Gent vzw 

(28 mei 2015). 

Toekomst 

Vanaf september 2015 gingen de renovatiewerken bij de verschillende deelnemers van start. Door 

de vele tijdelijke personeelswissels bij vzw SIVI werd in overleg met Samenlevingsopbouw Gent 

beslist om de sociale begeleiding tijdens de renovatiewerken van het project Dampoort knapT OP! 

volledig te laten uitvoeren door Samenlevingsopbouw Gent. In april 2016 zullen de werken 

vermoedelijk uitgevoerd zijn en zal vzw SIVI de draad ten aanzien van het project weer opnemen. In 

2016 zullen we met het project naar buiten treden. Zo zal het project voorgesteld worden op de 

trefdag van de VVSG; zal er een publicatie gemaakt worden en zal er een studiedag georganiseerd 

worden over het project eind 2016.                    
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3.1.2. BADOE kaDEe 

Ter situering 

Sinds 01/09/2015 is vzw SIVI te Sint-Amandsberg Gent van start gegaan met het 

kinderarmoedeproject BADOE kaDEe. Dit project wordt gesubsidieerd door de KBS. Van 1/9/2015 tot 

en met 31/8/2016 betalen ze een halftijdse werkkracht. Mits een positieve evaluatie kan dit project 

met een jaar verlengd worden.  

Na de goedkeuring van het project door de Koning Boudewijnstichting zijn we op zoek gegaan naar 

bijkomende financiële ondersteuning.  Het fonds van de KBS dekt de personeelskosten voor de 

begeleider. De inrichting van de ontmoetingsruimte en de bekendmaking van het project zijn 2 

belangrijke onderdelen binnen het project waarvoor we nog extra steun zochten. Uiteindelijk hebben 

we deze gevonden bij OCMW Gent. Via een convenant werd 5000€ vrij gemaakt voor de inrichting 

van de ontmoetingsruimte en de bekendmaking van het project.  

Voorstelling project  

Het kinderarmoedeproject BADOE kaDEe is ontstaan uit de vele kind gerelateerde vragen van ouders 

op de sociale hulpverlening. We wilden graag gehoor geven aan die signalen en er volgde in mei 2014 

een bevraging van de doelgroep en een bevraging van 11 lokale actoren die vaak met (kans)arme 

gezinnen werken. Er werd gepeild naar de noden en behoeften van deze gezinnen. 

 

Voor de kansarme ouders zijn de materiële noden zeer belangrijk. Het aanbod van onze sociale 

kruidenier werd door alle ouders, die reeds klant zijn, als onvoldoende ervaren. Ze hadden graag ons 

aanbod uitgebreid gezien met pampers, melkpoeder, babyshampoo, luiercrème, potjesvoeding, 

babykoekjes,… De bevraging gaf ook een beter beeld van de activiteiten die men onderneemt met de 

kinderen. De overgrote meerderheid bezoekt vaak een speeltuin of een park. Andere initiatieven uit 

de buurt gericht op kinderen (zoals bijvoorbeeld de speel-o-theek) zijn niet goed gekend of er blijven 

drempels bestaan om er binnen te stappen. Het toonde ook aan dat ouders activiteiten buitenshuis 

willen ondernemen, maar hoofdzakelijk kiezen voor acties die gratis en in de buurt zijn. Een aantal 

ouders gaven ook aan dat een park /speeltuin interessant is in de zomer maar veel minder bezocht 

wordt in de winter.  

 

De lokale actoren gaven als belangrijkste noden het tegemoet komen aan het sociaal isolement van 

de ouders aan en het werken aan de drempels die bij de eerstelijnsvoorzieningen en andere 

organisaties ervaren worden. 

   

Uit deze bevraging groeide het concept van BADOE kaDEe, een plek voor ouders of 

opvoedingsverantwoordelijken met baby’s en peuters van 0 – 3 jaar  waar men kan BAbbelen, DOEn 

en DElen.  

 

Het project heeft de ontmoetingsfunctie als hoofdingang maar biedt nog dat tikkeltje meer, rekening 

houdende met de signalen van de lokale actoren en bevraagde ouders. Binnen vzw SIVI willen we 

graag met dit project een brug maken tussen onze basishulpverlening en de verenigingsactiviteiten. 

De klanten van de sociale kruidenier en sociale hulpverlening vinden moeilijk hun weg naar onze 
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verenigingsactiviteiten. Met dit project willen we graag ouders of opvoedingsverantwoordelijken 

ertoe brengen om vanuit de sociale kruidenier ook kennis te maken met BADOE kaDEe, die mensen 

verenigt..  

     

De volgende doelstellingen werden vooropgesteld; 

- een sociale dienst koppelen aan het project zodat kansarme gezinnen hun weg vinden naar 

de eerstelijnshulpverlening en andere voorzieningen. 

- de moeilijk bereikbare gezinnen uit de buurt (= kansarme Oost-Europese en autochtone 

gezinnen) blijven bereiken. 

- Inzetten om kinderen tijdig in te schrijven in de lagere school (de inschrijvingsprocedure 

wordt als hoogdrempelig ervaren) 

- het sociaal isolement van kansarme ouders doorbreken. 

- een versterking van zowel ouders of opvoedingsverantwoordelijken als de kinderen. 

- tegemoet komen aan de behoefte van de ouders aan materiële ondersteuning m.b.t. 

babyartikelen. 

- meer samenwerking tussen de lokale actoren die kansarme gezinnen bereiken en 

begeleiden. 

 

De opstart van het project  

Vanaf 01/09/2015 is de begeleider van de ontmoetingsmomenten Tineke Verhegge van start gegaan 

met het uitbouwen van het project. De kern van BADOE kaDEe vormen de ontmoetings-momenten. 

Er wordt geopteerd om 2 keer per week een ontmoeting te laten doorgaan. De streefdatum werd 

vastgelegd op 02/11 en ze zullen doorgaan op maandag (9u30 – 11u30)en vrijdag (11u – 14u). Alle 

lokale actoren die in 2014 hadden aangegeven inhoudelijk te willen meewerken aan het project 

werden terug gecontacteerd. De mogelijkheden tot samenwerking werden terug bekeken.  

 

Samenwerkingsverbanden 

 

Volgende organisaties zetten naast vzw SIVI hun schouders onder BADOE kaDEe; 

- De SLOEP vzw   

helpt mee de ontmoetingen vorm te geven door een medewerker (Ankie) tweewekelijks op de 

ontmoetingen op vrijdag in te zetten. Daarenboven engageren ze zich ook voor de stuurgroep die 

driemaandelijks samen komt.  

- Kind & Gezin     

 engageren zich gelijkaardig voor dit project. De afdeling Sint-Amandsberg geeft aan 2 medewerkers 

(Lotte en Emely) de ruimte om mee te helpen aan het project. Afwisselend komt Lotte of Emely 

maandelijks de ontmoeting mee vorm geven op maandag. In januari wordt deze samenwerking 

bekeken en de kans is reëel dat het engagement zal opgetrokken worden tot tweewekelijks. Zij 

engageren zich eveneens voor de stuurgroep. 
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Team 

 

De medewerkers van Vzw SIVI, De SLOEP vzw en Kind&Gezin die samenwerken binnen BADOE kaDEe 

komen maandelijks samen voor een teamoverleg. Op een dergelijk overleg komen zowel inhoudelijke 

(zoals wat is de rol van de begeleider tijdens de ontmoeting, …) als zeer praktische zaken aan bod.  

 

Stuurgroep 

 

Vzw SIVI, De SLOEP vzw, Kind&Gezin, het Huis van het Kind Gent, IN-Gent, opvoedingswinkel Gent en 

vzw Jong engageren zich voor de stuurgroep. De eerste stuurgroep vond plaats op 10/11/2015.  

 

Samen met de partners in ontmoeting worden 2 registratiedocumenten opgesteld. Een excel-lijst om 

de belangrijkste gegevens neer te schrijven voor de ontmoetingen. En een andere lijst om de acties 

binnen de sociale dienst te registreren.  

 

Bekendmaking van het project  

 

Tijdens de voorbereidingsfase van het project werd werk gemaakt van de bekendmaking van het 

project. 

Het logo van BADOE kaDEe werd ontworpen. 

Het wordt gebruikt bij de flyers, affiche en andere vormen 

van reclame voor het project.  

 

De eerste flyers voor het netwerk en de doelgroep werden ontworpen. De flyers werden in oktober 

verspreid tijdens het onthaal en de sociale hulpverlening van vzw SIVI. Aan alle leden van de 

stuurgroep en de lokale actoren die in 2014 werden bevraagd, werd de flyer voorgesteld en gevraagd 

deze uit te delen.  

 

Er werd gepolst bij kansarme Oost-Europese ouders of zij interesse hebben om als vrijwilliger deel te 

nemen aan het project. Één Bulgaarse mama Fani wil als tolk fungeren en het project mee bekend 

maken. Een andere Slovaakse mama Sabina toont ook interesse maar is hoogzwanger en zal enkele 

maanden thuis blijven.  

 

Alle vermeldde organisaties helpen ook mee bij de bekendmaking van het project en verwijzen 

gezinnen naar de werking door.  

BADOE kaDEe zorgt er in die zin voor dat lokale actoren van Sint-Amandsberg en Gent Dampoort  

nieuwe samenwerkingen aangaan of reeds bestaande samenwerkingen verder uitbouwen in hun 

ondersteuning van kansarme ouders. 

 

Individuele en materiële hulpverlening ikv het project  

 

Met de partners wordt er ook gekeken hoe de sociale dienstverlening binnen het project vorm kan 

krijgen. Er wordt afgesproken dat de ouders of opvoedingsverantwoordelijken tijdens de ontmoeting  
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altijd bij de begeleider terecht kunnen met een kind gerelateerde vraag. Op die manier wensen we 

drempels te verlagen naar eerstelijnshulpverlening en andere diensten.  

 

Als tegemoetkoming aan de materiële noden van de kansarme ouders voeren we enkele 

veranderingen door in onze sociale kruidenier en 2dehandskledingwinkel ‘Boetiek Vincent’. Binnen 

de sociale kruidenier werken we met diverse kaarten. We voeren een nieuwe kaart in nl. de roze 

kaart. Het assortiment van de winkel wordt ook uitgebreid. We kopen pampers aan van 3 tot 15 kg, 

babyshampoo, luiercrème en potjesvoeding vanaf 6 maanden en vanaf 12 maanden. Met de roze 

kaart kunnen de ouders de producten aan – 50% kopen. Het tonen van de roze kaart in onze 

2dehandswinkel geeft het voordeel van 50% korting op kinderkledij van maat 50 tot 104 (deze maten 

komen overeen met de leeftijd van 0 tot 3 à 4 jaar). 

 

Inrichting ontmoetingsruimte  

 

In oktober wordt veel nagedacht over  het inrichten van de ontmoetingsruimte. Het onthaal van vzw 

SIVI krijgt er vanaf 02/11 een tweede functie bij.  Aangezien de ruimte vrij klein is, dienen we creatief 

te zijn in het plaatsen van de meubels en speelhoekjes en in het stockeren van alle spullen. Er 

worden zitbanken ontworpen die we makkelijk kunnen verplaatsen om speelhoekjes te creëren. 

Daarenboven kan er ook speelgoed in gestockeerd worden. Tine Verhegge brengt een bezoek aan DE 

Sloep om eens een kijkje te nemen hoe zij hun ontmoetingsruimte in de Bevelandstraat hebben 

ingericht.  

 

Er wordt een grote baby speelmat met rugleuning aangekocht. Eveneens multifunctionele banken en 

stoelen voor onze leeshoek. En diverse andere spullen om de ruimte gezellig te maken. Uiteraard 

wordt er ook veel speelgoed voor de verschillende leeftijdscategorieën aangekocht. Bij de aankoop 

ervan houden we rekening met de voornaamste kwaliteiten van het speelgoed. We kijken er op toe 

dat er een mooi evenwicht is in het aanleren van diverse vaardigheden (motoriek, cognitief, fantasie, 

constructie, muziek,…). 

 

De beschikbare ruimtes VOOR de aanvang van BADOE kaDEe (vlnr. de gang, de onthaalruimte en het 

toilet). 
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De opfrissing en inrichting van de ruimtes bij de aanvang van BADOE kaDEe (vlnr. de aangepaste 

gang, onthaalruimte en het toilet).  

 

   

 

De ontmoetingsmomenten 

 

Op 02/11/2015 vind de eerste ontmoeting plaats. Dankzij de Bulgaarse mama Fani komen 4 kindjes 

kennis maken met BADOE kaDEe. Het jongste is 7 maanden, de oudste 36 maanden. 3 kindjes 

hebben de Bulgaarse nationaliteit, 1 meisje de Belgische. De verschillende speelhoekjes worden door 

de kinderen verkend en het speelgoed wordt uitgetest. De mama’s kennen elkaar en er wordt veel 

gepraat. De Bulgaarse mama Fani treedt op als tolk.  

 

In 2015 zijn er 13 ontmoetingen doorgegaan. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen ontmoetingen , 

met uitzondering van de grote vakantie. Één ontmoeting is niet kunnen doorgaan wegens ziekte van 

de begeleider. We hebben reeds kennis mogen maken met 7 kinderen. 5 kindjes hebben de 

Bulgaarse en 2 kindjes hebben de Belgische nationaliteit. De meerderheid van de kinderen leeft in 

armoede. We bereiken dus een mix qua achtergrond.  

 

Enkele sfeerbeelden: 
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De meerderheid van de kinderen komen wekelijks of tweewekelijks terug. Alle ouders zijn tot nu toe 

goed geïnformeerd over de inschrijvingsprocedure van hun kinderen voor de lagere school. Tijdens 

elke ontmoeting wordt voor de nieuwe kindjes nagegaan of ze al ingeschreven zijn in een lagere 

school of op de hoogte zijn van de inschrijvingsprocedure.  

  

Stand van zaken  

 

De engagementen van de diverse partners zijn duidelijk, (we blijven ook open staan voor bijkomende 

engagementen en andere betrokken organisaties), de link met de sociale kruidenier en Boetiek 

Vincent is gelegd, de inrichting van de ruimte is grotendeels gebeurd en kent een vervolg op 

28/12/2015 met de verhuis naar boven. De ontmoetingen zijn gestart en hebben 13 keer plaats 

gevonden. De bekendmaking is volop bezig. In december hebben we besloten de flyer op te smukken 

met foto’s en bijkomende info. Onder de collega’s in ontmoeting heerste de mening dat 

beeldmateriaal de ongekend factor vermindert en drempels verlaagt.  De begeleiders van de 

ontmoetingen nemen deel aan het Lerend Netwerk dat extra ondersteuning en inzicht geeft in het 

tot stand brengen van ontmoeting. In 2015 hebben er 3 team overleggen plaats gevonden en is de 

stuurgroep 1 keer bij elkaar geroepen. 

 

Eerste bevindingen 

 

- Het is te vroeg om in dit stadium van het project te spreken van een versterking van de 

ouders. Het feit dat de ouders terugkeren geeft aan dat ze de ontmoeting als deugddoend 

ervaren. Mama Mima gaf aan blij te zijn met dit initiatief want ze is sinds februari 2015 in 

België en haar zoontje komt, buiten de grote zus van 9 jaar, niet veel in contact met andere 

kindjes. Het is voor hem een goed oefening om met andere kindjes te leren spelen en om te 

gaan met ongekende volwassenen. Haar zoontje Harun hebben we op korte tijd zien 

evolueren. De eerste ontmoeting heeft hij doorgemaakt op de schoot van Mama en met de 

handjes voor de ogen om ons als het ware buiten te sluiten. Nu verkent hij volop de 

verschillende speelhoeken en geeft hij aan de begeleiders aan wanneer hij een spelletje leuk 

vindt (zoals samen een toren bouwen en die terug omgooien) of niet. De Belgische mama die 

geen situatie van armoede kent, vindt het leuk om te komen om meer sociaal contact te 

hebben. 
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- Zoals daarnet omschreven ervaren de ouders de ontmoetingsmomenten als deugddoend. De 

ouders die klant zijn van de sociale kruidenier zijn tevreden met de tegemoetkoming aan hun 

materiële noden. Het is in het begin van volgend jaar de bedoeling te peilen naar de 

redenen. Sowieso zullen er getuigenissen van de ouders afgenomen worden. Aangezien we 

nu nog in de opstartfase zitten en we de ouders pas leren kennen vonden we het nog te 

vroeg om al bij de ouders te peilen naar hun ervaringen en die van hun kinderen.  

- Voor vzw SIVI, als vereniging die sterk verankerd is in de buurt, is het een verrijking om 

nieuwe en intensievere samenwerkingen aan te gaan met andere lokale actoren uit de buurt.  

- In het verleden hebben we reeds samengewerkt met de opvoedingswinkel voor een aantal 

sessies opvoedingsondersteuning in 2011. IN-Gent was in het verleden een partner bij het 

organiseren van het wekelijks ontbijt. De intensieve samenwerking met De SLOEP vzw en 

Kind & Gezin is een nieuw gegeven. Sinds oktober 2015 maakt BADOE kaDEe ook deel uit van 

het Lerend Netwerk van het Huis van het Kind Gent. Zij zijn ook vertegenwoordigd binnen 

onze stuurgroep.    

- De meeste ouders die we aanspreken over het project zijn enthousiast. Ze vinden het een 

leuk initiatief. De stap om effectief te komen is voor vele ouders nog groot. De redenen 

hiervoor kunnen zeer divers zijn; er is iets tussen gekomen, men is het terug vergeten omdat 

men andere zaken aan het hoofd heeft die belangrijker zijn, men wordt doorverwezen door 

een dienst maar men kent vzwSIVI niet…) 

- De ouders of opvoedingsverantwoordelijken die komen naar de ontmoeting zijn tevreden 

met dit initiatief. De ouders hebben zich het volgende tijdens een ontmoeting laten 

ontvallen. Mima geeft aan dat ze BADOE kaDEe een goed initiatief vindt omdat haar zoon zo 

in contact komt met andere kinderen en ongekende volwassenen. Fani was van in het begin 

enthousiast omdat ze geen crèche kan vinden voor haar dochtertje Burcin en ze zo in contact 

komt met andere kinderen. Thuis kan ze zich ook niet lang bezig houden met haar speelgoed. 

Hier lukt het iets beter om haar aandacht te richten op het spelen. De mama van Robyn 

woont nog niet zo heel lang in Gent en heeft niet veel sociaal contact. Ze vindt BADOE kaDEe 

een leuk initiatief om met andere ouders te kunnen praten.  

- Momenteel zitten we in de beginfase van de ontmoetingsmomenten. De basis aan 

partnerschappen is gelegd, maar in de toekomst kan dit zeker nog uitgebreid worden. Ik 

denk aan geplande gesprekken met het buurtcentrum,…  

 

Knelpunten 

 

- Na een aantal ontmoetingen was het duidelijk dat de ruimte snel te klein zou zijn. De 

ontmoeting vindt nu plaats in een ruimte van 17 vierkante meter, inclusief ingebouwde 

keuken. De ruimte werd zo optimaal mogelijk benut. Maar het is de bedoeling dat nog meer 

ouders kennis maken met BADOE kaDEe en dan zullen we te kampen hebben met 

plaatsgebrek. We hebben de verschillende mogelijkheden voor een verhuis afgetoetst, 

zonder onze doelstellingen uit het oog te verliezen. We hebben de ouders die reeds naar de 

ontmoeting komen hierin ook betrokken. Op onze huidige locatie hebben we ook een 

tweede verdieping die tot op heden niet gebruikt wordt. We hebben de ouders deze 

mogelijkheid laten bekijken en de trappen werden door hen niet als een drempel ervaren. Zij 

waren zeer enthousiast over deze ruimte. 
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De locatie boven bedraagt 32 vierkante meter en de opstelling voor de ontmoeting kan er 

blijven staan tot de volgende.  

We willen graag ook de piste open houden om af en toe eens buiten te kunnen of een 

speelparcours  op te stellen in een grote ruimte. Vzw SIVI zal hiervoor in 2016 samen zitten 

met het buurtcentrum, dat net achter ons gelegen is.  

- Daarnaast hebben we occasioneel ook te kampen met communicatiemoeilijkheden. De 

Bulgaarse mama Fani kan geen vast engagement als tolk opnemen voor de ontmoeting. Af en 

toe kan ze niet komen omdat haar dochtertje ziek is of ze heeft werk via interim. De meeste 

mama’s spreken Bulgaars en een paar woorden Nederlands. Tijdens het spelen met de 

kinderen vormt taal geen barrière. Zowel de mama’s als de begeleiders kunnen zich 

uitdrukken via mimiek, gebaren en enkele woordjes. Wanneer ofwel de begeleider of de 

ouder een vraag wil stellen, dan wordt het moeilijk. We zullen de verschillende opties 

bekijken en het staat alvast als agendapunt genoteerd op het volgend teamoverleg op 

08/01/2016.    

- Één van de doelstellingen was om de moeilijk bereikbare gezinnen uit de buurt te bereiken 

met dit project. We zijn alvast zeer blij dat een aantal Bulgaarse ouders de weg naar BADOE 

kaDEe hebben gevonden. De families met het Nederlands als moedertaal in een 

armoedesituatie hebben we nog niet kunnen bereiken. We bereiken ze wel via onze sociale 

kruidenier en de sociale hulpverlening. Desondanks de reclame voor het project tijdens deze 

diensten vertaald het zich niet in een bezoek aan het ontmoetingsmoment. De ervaring leert 

ons dat we de bekendmaking dienen blijven te herhalen. In de toekomst zullen we een aantal 

ouders ook 1 dag op voorhand nog eens opbellen om nog eens extra reclame te maken.   

- In juni 2015 hebben we de hogeschool Gent (HoGent) richting sociaal cultureel werk 

betrokken bij het project. We wilden graag met hen samenwerken om het kwalitatieve luik 

van BADOE kaDEe te evalueren. Onder het bekijken van de kwalitatieve resultaten verstaan 

we de versterking van zowel ouders als kind en de betere samenwerking tussen de lokale 

actoren. De aanvraag voor stagestudenten werd eind juni 2015 ingediend, maar er meldde 

zich geen student aan om deze taak op te nemen. In januari 2016 zullen we opnieuw contact 

opnemen met onze contactpersoon binnen de HoGent. Binnen het team van BADOE kaDEe 

werd ook al gezocht naar oplossingen. UGent, richting Sociaal werk en pedagogie werd 

gecontacteerd. Zij zullen bekijken of onze aanvraag kan opgenomen worden binnen een 

masterproef voor het academiejaar 2016-2017. Dit wordt uiteraard ook verder opgevolgd. 

 

Toekomst 

 

In 2016 staan ikv het project BADOE kaDEe volgende activiteiten alvast op het programma: 

- ontmoeting op maandag en vrijdag van 9u30 – 11u30  

- 08/01/2016: 4de teamoverleg met vzw SIVI, DE SLOEP vzw en Kind&Gezin 

- januari; druk van de tweede versie van de flyer en vertalingen in 6 talen (Engels, Frans, 

Arabisch, Turks, Slovaaks en Bulgaars). 

- januari; aanvraag stagestudent, opvolgen van de aanvraag bij HoGent en Ugent. 

- januari; Bulgaarse tolk zoeken met vast engagement 

- januari en februari: sterk inzetten op toeleiding naar BADOE kaDEe. De nieuwe flyers 

verspreiden bij de lokale actoren. 3 fotoboekjes ontwerpen. Deze albums zullen gebruikt 

worden in het onthaal van vzw SIVI, in de sociale dienst van De SLOEPvzw en het 
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consultatiebureau van Kind & Gezin in St-Amandsberg, om BADOE kaDEe voor te stellen. 

Reclame maken aan de schoolpoorten van de lagere scholen in de buurt. Flyers bussen in de 

wijk aan de hand van de gegevens die we hebben via de Sociale hulpverlening, BADOE kaDEe 

voorstellen op het Welzijnsoverleg. Bekendmaking van het project via de Brede School Sint-

Amandsberg.   

- februari; bekijken van mogelijke samenwerking met het buurtcentrum om maandelijks een 

groot fiets- en speelparcours te organiseren. 

- 23/02/2016: 2de stuurgroep 

- februari: starten met het verzamelen van getuigenissen van de ouders of 

opvoedingsverantwoordelijken 

- maart: teamvergadering , agendapunt; bekijken met de partners hoe het project kan 

bestendigd worden, zodat het ook zonder de financiële ondersteuning van KBS kan blijven 

verder bestaan.  

- mei: stuurgroep agendapunt; bekijken met de partners hoe het project kan bestendigd 

worden, zodat het ook zonder de financiële ondersteuning van KBS kan blijven verder 

bestaan. 

- juli: evaluatieverslag Koning Boudewijnstichting 

 

3.1.3. Vrije tijd 

Ter situering 

Sinds enkele jaren zet vzw SIVI intensief in op het thema vrije tijd. De afgelopen jaren lag het accent 

vooral op het wegwerken van drempels die vrijetijdsparticipatie in de weg staan en het leveren van 

input in kader van de Uitpas Gent. Nu de Uitpas in Gent gelanceerd is, zetten we vanuit de 

themawerking vrije tijd verder in op het leveren van input ter bevordering van de participatie van 

mensen in armoede aan het vrijetijdsaanbod.  

Om het nodige beleidswerk omtrent dit thema te kunnen uitbouwen nam vzw SIVI tevens deel aan 

de lokale ‘werkgroep UITpas’ georganiseerd door de stad Gent en de Vlaamse ‘overleggroep vrije tijd’ 

georganiseerd door het Netwerk Tegen Armoede.  

Verder werden er ook ontspannende groepsactiviteiten georganiseerd en hebben we ons verder 

geëngageerd om mensen in armoede gebruik te laten maken van de 80/20regel en in het verlengde 

daarvan de ticketverkoop.  

Themagroep vrije tijd 

In 2014 gingen we van start met de themagroep vrije tijd. In deze themagroep staan we al geruime 

tijd stil bij de mogelijkheden en drempels van het huidige Gentse en Vlaamse vrijetijdsaanbod tav 

mensen in armoede. In 2015 kwam deze themagroep 10 keer samen. Gemiddeld namen 14 mensen 

per keer deel aan deze themagroep. Inhoudelijk spitste deze themagroep zich hoofzakelijk toe op de 

evaluatie van de participatie bevorderende werking van de Uitpas. Zo gebeurde er onder andere in 

februari een bevraging over de Uitpas 22 mensen in het onthaal en Huize Nieuwpoort. Deze 

bevraging werd verder besproken in de themagroep. Andere themagroepen werden gewijd aan de 

voorbereiding van het dialoogmoment met schepen Storms ter bespreking van de Gentse Uitpas en 
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minister Gatz ter bespreking van participatie bevorderende maatregelen voor mensen in armoede 

aan het Vlaamse vrijetijdsaanbod. 

 In 2015 hebben we vanuit deze groep ook verder ingezet op het wegwerken van drempels om  

individuele participatie te kunnen bevorderen. Zo volgde één deelnemer de seizoenspresentatie van 

het NTGent, goten deze in een voorstelling en een overzichtslijst, waarna alle deelnemers tijdens een 

themagroep vrije tijd hun persoonlijke bestelling voor het volledige seizoen konden doorgeven. 

Iedereen kreeg ook een plan met de diverse locaties, een blad met de regels en vlak voor elke 

voorstelling een herinneringsmail. Tenslotte werd in deze groep ook een planning opgemaakt ikv de 

ontspannende activiteiten. 

Inhoudelijk speelt deze werkgroep ook in op de werkgroep Toeleiding van de stad Gent. Wat op de 

werkgroep Toeleiding besproken werd, werd voorbereid in de themagroep vrije tijd van vzw SIVI. Zo 

werd bijvoorbeeld de evaluatie van de Uitpas ook voorgelegd op de werkgroep Toeleiding.   

Van een vrijetijdsloket tot gerichte doorverwijzing 

In 2014 hebben we binnen vzw SIVI een vrijetijdsloket gelanceerd. Mensen in armoede konden hier 

terecht voor het boeken van een vakantie of uitstap en de aankoop van tickets voor activiteiten die 

niet in aanmerking komen voor de Gentse UITpas (en die aangekocht werden via de 80/20 regel). 

Omwille van de inkrimping van de personeelsbezetting, waren we genoodzaakt het vrijetijdsloket 

stop te zetten. Omdat we de deelnemers een waardig alternatief wilden aanbieden, werd ‘rap op 

stap’ in april uitgenodigd naar de themagroep vrije tijd. Ze gaven een uiteenzetting over hun aanbod. 

Vanaf mei werden alle deelnemers die een uitstap of reis wilden boeken, doorverwezen naar dit 

kantoor. Op die manier konden we vanuit vzw SIVI de focus weer leggen op de ticketverkoop ikv de 

80/20 regel. Voorafgaand aan elke themagroep vrije tijd konden alle deelnemers die geregistreerd 

waren voor de 80/20 regel tickets aankopen voor de 3 Gentse cinema’s en het zwembad de 

Rozenbroucken.   

In het totaal heeft vzw SIVI in 2015 6000€ gespendeerd aan groepsuitstappen en individuele 

participatie ikv de 80/20 regel. 96 individuen kochten tickets aan ikv individuele participatie. 35 

diverse individuen gingen mee op uitstap (10,5 gemiddeld per uitstap).   

Beleidswerk op Gents niveau 

Vanuit een werkgroep particuliere partners schreven we in september 2014 een kritische nota ter 

verbreding van de doelgroep ikv de Uitpas. Verder omschreven we in de nota een concept waarmee 

toeleiding in een stad als Gent georganiseerd zou kan worden. In het najaar van 2014 werd deze nota 

omtrent de UITpas besproken met de betrokken schepenen Tapmaz, De Crueynaere, Storms en 

Coddens en hun kabinetsmedewerkers, Cel Armoedebestrijding, Cultuurnet Vlaanderen en dienst 

cultuurparticipatie. 

 

Op 24 februari 2015 nam vzw SIVI deel aan een constructief gesprek met Schepen Storms en haar 

kabinet om de plooien naar aanleiding van de rapportuitreiking van IST glad te strijken. In het 

gesprek werd nogmaals gewezen op de nog openstaande vragen van de nota rond toeleiding van 

mensen in armoede naar de UITpas.  
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Op 29 mei 2015 werkte vzw SIVI in samenwerking met Jong Gent in actie, Beweging van mensen met 

een laag inkomen en kinderen, Samenlevingsopbouw Gent vzw (projectgroep genoeg!), sociale 

kruideniers Gent en De sloep vzw een dialoogmoment uit met schepen Storms en haar kabinet. 

Volgende thema’s werden uitvoerig toegelicht en besproken: aanbod (meer bepaald de uitbreiding  

van het aanbod, een alternatief voor het aanbod van de 1eurotickets & grootouders en co-

ouderschap) en toeleiding (meer bepaald communicatie en informatie, toeleiding van anderstaligen 

en het mobiel UITpunt).  

In het najaar van 2015 kregen we het heugelijk nieuws dat de Gentse politiek subsidies (personeel en 

werkingsmiddelen) vrij gemaakt heeft voor 2 jaar voor de oprichting en uitwerking van een mobiel 

UITpunt. In 2016 zullen vanuit Samenlevingsopbouw Gent vzw deze middelen aangewend worden 

voor de oprichting van een mobiel UITpunt.  

Beleidswerk op Vlaams niveau 

Op 6 maart ging vzw SIVI samen met andere verenigingen uit Antwerpen, Aalst, … en gekoepeld door 

het Netwerk tegen Armoede in overleg met het kabinet van Vlaams minister Gatz over 

vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede en de uitrol van de UiTPAS. Een volle tafel, met de 

Minister zelf, de raadgevers sociaal-cultureel werk, jeugd, media en Brussel én een delegatie van 12 

personen uit armoedeverenigingen uit verschillende regio’s waar de UiTPAS wordt uitgerold. De 

Minister nam ruim de tijd om te luisteren naar de ervaringen van mensen in armoede met het 

gebruik van de UiTPAS en de A-kaart. Er werd lang stil gestaan bij de weg die mensen in armoede 

afleggen naar cultuurparticipatie, wat de beste manieren zijn om dit te begeleiden, welke taken 

publiekswerkers en cultuuraanbieders hier zelf in kunnen opnemen. Mensen in armoede gaven aan 

dat het voor hen niet evident is om binnen te treden in een wereld die ze niet kennen, zélfs al zijn 

heel wat randvoorwaarden al vervuld. In die zin werd het duidelijk dat een UiTPAS alléén, de 

vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede niet zal verhogen. De UiTPAS moet een instrument zijn 

binnen een armoedebestrijdend beleid, waarbij op alle vlakken wordt gewerkt aan het verlagen van 

drempels, maar waarbij ook geïnvesteerd wordt in ontmoetingsplaatsen voor mensen in armoede, 

groepsinitiatieven, een aanbod op maat. We verwachten veel van de instap en opvolging van de 

nieuwe UiTPASregio’s, en hopen dat de Minister onze bezorgdheden meeneemt in de verdere uitrol 

van het UiTPASproject. Het belangrijkste punt van het overleg had de Minister in elk geval begrepen; 

we benadrukten sterk het belang van dialoog en betrokkenheid van mensen in armoede in elke fase 

van het project en op elk niveau. De Minister stelde alvast voor om de dialoog tussen het Vlaams 

kabinet Cultuur en het Netwerk intensiever te organiseren dan de verplichte 2 keer verticaal 

armoede overleg per jaar. 
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Externe werkgroepen 

 Werkgroep Toeleiding (stad Gent) 

De werkgroep Toeleiding is een werkgroep van de stad Gent die in het leven werd geroepen naar 

aanleiding van de komst van de UITpas. Aan deze werkgroep nemen Gentse beleidsmakers, Gentse 

stadsdiensten en sociale organisaties uit het middenveld deel (OCMW Gent, Stad Gent, Kompas, 

Poco loco, VWAHWN, Kras, EW, CAW Oost-Vlaanderen, vzw Jong en SLOGent). In deze werkgroep 

werden in 2015 een aantal aspecten ikv de werking van de Gentse vrijetijdspas en de impact ervan 

op mensen in armoede en hun organisaties besproken. In het totaal kwam deze werkgroep 4 keer 

samen (22/1, 19/3, 12/5 en 27/10). Vzw SIVI was 3 keer aanwezig.  

Overleggroep Vrije tijd (Netwerk Tegen Armoede) 

De Overleggroep Vrije tijd is een werkgroep van het Netwerk Tegen Armoede. Aan deze werkgroep 

nemen alle verenigingen waar armen het woord nemen uit Vlaanderen deel die bezig zijn rond vrije 

tijd. De vergaderingen werden telkens gestart met projectnieuws. Nadien werden telkens 

inhoudelijke thema’s zoals de UITpas, drempels ikv vrije tijd, visieteksten over vrije tijd, … besproken. 

De werkgroep kwam in 2015 4 keer samen 3/4/15, 26/6/15, 25/9/15 en 30/10/15). Vzw SIVI nam 1 

keer deel aan de overleggroep (3/4/15).  

Ontspannende groepsactiviteiten 

In het jaar 2015 vonden er 7 ontspannende groepsactiviteiten plaats (oa uitstap naar Brussel, 

wandeling in de damvallei, bowlen, uitstap naar pairi daiza, theater accatome, enzovoort). Deze 

groepsuitstappen werden in overleg met alle deelnemers georganiseerd. Er was ook voldoende 

aandacht voor afwisseling tussen cultuur, uitstappen, natuur, beweging, enzovoort. Gemiddeld 

namen er 10,5 deelnemers deel aan deze uitstappen.   
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Toekomst 

In 2016 zal de werkgroep vrijetijd verder gezet worden. Deze groep zal allicht inpikken op het 

kersverse UITpunt dat opgericht zal worden in het voorjaar van 2016 door Samenlevingsopbouw 

Gent vzw. Vzw SIVI zal ook verder deelnemen aan de werkgroep Toeleiding (stad Gent). Tenslotte 

zullen we eveneens ontspannende groepsactiviteiten organiseren.  

    

3.1.4. Themagroep wonen – huren op de private huurmarkt 

 
Ter situering 

 
Tijdens deze themagroep lag de focus op alle problemen, beleidsvoorstellen, … die ooit opgelijst 

werden in het kader van huren op de private markt. Deze groep had niet tot doel deze lijst nog veel 

langer te maken. Wel had het tot doel in te pikken op bestaande beleidsnota’s en acties en 

voorstellen in de praktijk om te zetten. Samen met de groep werd beslist de focus te leggen op 

discriminatie op de private huurmarkt.  

Inhoud van de themagroep 
 
Tijdens de eerste sessies lag de focus op de bespreking van de beleidsnota wonen van schepen 

Balthazar. De acties omtrent (discriminatie op) de private huurmarkt en de CLT-projecten werden 

eruit gelicht en besproken. Commentaren werden verzameld en een algemene consensus werd 

doorgestuurd ter bespreking op de woonraad. In een later fase lag de nadruk op het uitwerken van 

praktijkvoorbeelden die discriminatie op de private huurmarkt kunnen tegen gaan. Zo werd een 

nieuwe ‘te huur’ affiche ontwikkeld (met vermelding van huurprijs/maand, EPC en 

gemeenschappelijke kosten) die in het najaar op het debat rond wonen ter discussie werd 

voorgesteld.  

De werkgroep ‘huren op de private huurmarkt’ kwam in 2015 5 keer samen. Gemiddeld waren er 8 

mensen aanwezig.  



37 

 

Activiteitenverslag 2015 

  

 

Toekomst 

Door de vele (tijdelijke) personeelswissels in het najaar, werd de themagroep ‘huren op de private 

markt’ stopgezet. Door de beperkte middelen in 2017 zal deze groep wellicht niet in de nabije 

toekomst heropgestart kunnen worden. 

3.1.5. Themagroep vorming   

Ter situering 
 
In de loop van 2015 hebben we een intensieve themagroep ‘vorming’ uitgebouwd. In 2014 ontstond 

vanuit het project lokaal proactief handelen, meer bepaald het project ‘wijs grijs’ de idee om een 

vorming uit te werken voor de vrijwilligers en het personeel van de Lokale Dienstencentra van het 

OCMW.  

Interne en externe vormingen voor personeel en vrijwilligers 

In het voorjaar van 2015 ging de themagroep vorming hierrond aan de slag. Bestaande vormingen 

werden opgesnord en uitgetest. Er werd ook heel wat kennis uitgewisseld. Op basis van de vergaarde 

kennis en ervaringen heeft de themagroep vorming 3 vormingen over armoede ontwikkeld: externe 

vorming voor personeel, externe vorming voor vrijwilligers en een interne vorming voor vrijwilligers. 

Vanaf half mei werden de vormingen ook effectief gegeven.  

In 2015 kwam de themagroep ‘vorming’ 6 keer samen. Gemiddeld namen 6 mensen deel per 

themagroep. 5 mensen in armoede gingen ook effectief mee op pad voor het geven van de 

vormingen. Verder vonden er ter voorbereiding van de vormingen 7 overlegmomenten (2/3, 17/3, 

21/4, 18/6, 7/7, 28/7 en 3/8) plaats tussen professionele werkers en 11 voorbereidende 

vergaderingen met mensen in armoede (24/2, 20/4, 28/4, 20/5, 24/7, 28/7, 11/9, 14/9 (2x) en 28/9). 

In 2015 werden volgende vormingen (in onderstaande tabel) effectief gegeven. De vorming werd 

telkens gebracht door een professioneel medewerker van vzw SIVI en 1 of 2 personen in armoede.  
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Datum Intern/extern Organisatie/dienst Vrijwilligers/personeel deelnemers 

11 mei  extern LDC Wibier Vrijwilligers  12 

18 mei extern LDC Wibier Vrijwilligers 14 

26 mei  extern LDC Wibier Vrijwilligers 9 

17 juni extern  LDC Wibier Vrijwilligers  8 

22 september extern LDC De Knoop Personeel deel 1 10 

29 september  extern LDC De Knoop  Vrijwilligers deel 1 15 

6 oktober  extern LDC De Vlasschaard Personeel deel 1 14 

7 oktober  extern LDC De Knoop Vrijwilligers deel 2 11 

12 oktober  extern LDC De Horizon Personeel deel 1 14 

21 oktober  extern LDC De Knoop  Personeel deel 2 12 

4 november  intern Vzw SIVI Vrijwilligers 8 

9 november  intern Vzw SIVI Vrijwilligers 10 

13 november  extern  LDC De Horizon Vrijwilligers deel 1 13 

16 november  extern LDC De Horizon Personeel deel 2 13 

17 november  extern LDC De Vlasschaard  Personeel deel 2 14 

20 november extern LDC De Horizon Vrijwilligers deel 2 15 

23 november  intern Vzw SIVI Vrijwilligers  10 

 

    

Overzicht programma vorming personeel LDC 

Deze vorming bestaat uit twee sessies die best met een bepaalde tussentijd na elkaar worden 

gegeven. De ervaringen en input van de deelnemers vormen het vertrekpunt voor verschillende 

onderdelen van deze vorming. We vinden het belangrijk interactief te werken en de deelnemers 

zoveel mogelijk actief te betrekken. 
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In een eerste sessie staan we vooral stil bij een aantal aspecten van armoede. We polsen eerst even 

naar wat de deelnemers verstaan onder armoede en gaan dan hun feitenkennis na over de 

problematiek via een korte quiz. Zo krijgen ze voeling met de problematiek en kan men meningen, 

bedenkingen enz. formuleren rond het thema.  

Daarna worden de deelnemers meegenomen in een spel waarbij duidelijk wordt dat armoede een 

vicieuze cirkel is. Men moet in het spel de levenssituatie proberen verbeteren maar meestal lukt dit 

niet. Centraal staat het gevoel dat spelers meekrijgen tijdens het spel.  

Kansarmoede heeft niet enkel te maken met een laag inkomen, maar uit zich op verschillende  

levensdomeinen, als gezondheid, huisvesting, enz. We belichten de verwevenheid van de 

problematiek. We construeren een armoedeweb. Problemen op verschillende levensdomeinen 

worden besproken waarbij er ruimte is voor input door en discussie tussen de deelnemers.  

Daarna staan we even stil bij de oorzaken van armoede en nemen we de 4 armoedemodellen onder 

de loep. Een getuigenis van een persoon in armoede illustreert hoe men in armoede kan 

terechtkomen. Er is voldoende ruimte voor de deelnemers om vragen te stellen. 

Tot slot bereiden we de deelnemers voor op een budgetoefening die ze zullen moeten maken. De 

deelnemers zullen gedurende een maand ervaren hoe het is om met een leefloon te leven. Hun 

leefloon wordt berekend en ze worden op de oefening voorbereid.  

In een tweede sessie staan we vooral stil bij de budgetoefening die de deelnemers hebben 

uitgevoerd. Ze krijgen de mogelijkheid om te ventileren en te reflecteren over de oefening. Ze mogen 

ervaringen, frustraties, gevoelens enz. uitwisselen met elkaar. Per levensdomein gaan we na wat de 

gevolgen waren van het leefloon en welke gevoelens men hierbij kreeg. Vervolgens stellen we de 30 

dagen leefloon visueel voor en worden de moeilijkheden opgelijst. We bieden nog een diepgaander 

reflectie hierover aan door enkele stellingen aan te halen die voor discussie vatbaar zijn. 

Armoede is ook uitgesloten worden van de samenleving waardoor de kloof met de samenleving heel 

groot wordt. We staan even stil bij de gevoelens van uitsluiting die armoede teweegbrengt bij 

mensen en belichten armoede aan de binnenkant. Een persoon in armoede illustreert hoe hij/zij elke 

week en maand moet rondkomen met een beperkt budget. Belangrijk zijn hierbij de keuzes die men 

telkens moet maken en de gevolgen dat dit heeft op de persoon. 

Ten slotte krijgen de deelnemers nog een filmpje of getuigenis mee om de binnenkant van armoede 

nog eens vanuit een andere hoek te belichten. Daarna is er ruimte voor evaluatie van de vorming. 

Overzicht programma vorming vrijwilligers LDC 

Deze vorming bestaat uit twee sessies die liefst kort op elkaar worden gegeven. De ervaringen en 

input van de deelnemers vormen het vertrekpunt voor verschillende onderdelen van deze vorming. 

We vinden het belangrijk interactief te werken en de deelnemers zoveel mogelijk actief te betrekken. 

In een eerste sessie staan we vooral stil bij het proces van beeldvorming en willen we de deelnemers 

vooral bewust maken van welke factoren ons beeld mee bepalen.  
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Aan de hand van hun ervaringen en een aantal stellingen geven de deelnemers te kennen hoe zij 

over mensen in armoede denken. Hierbij kunnen we ook duidelijk verschillen in mening 

onderscheiden. We vertrekken van het beeld dat zij hebben over armoede en gaan na hoe dit beeld 

tot stand is gekomen. We maken een analyse van de factoren die dit beeld mee bepalen. Hierbij 

spelen enerzijds psychologische mechanismen in de hersenen een rol en anderzijds het 

referentiekader van mensen.  

We staan via oefeningen even stil bij de psychologische mechanismen van observeren, interpreteren, 

categoriseren en het bestaan van stereotypes. Dit zijn processen die niet altijd even objectief zijn en 

waar we ons ook vaak niet bewust van zijn. We filteren en ordenen informatie waardoor er al een 

bepaald beeld wordt gevormd. Deze mechanismen worden gebruikt om de werkelijkheid te 

structureren en te vereenvoudigen. Het doel is de deelnemers bewust te maken van de bestaande 

mechanismen, om tot inzicht te komen dat ‘kijken’ op zich niet altijd neutraal is.  

Verder vormt het referentiekader van de deelnemers een heel belangrijk element bij het vormingen 

van hun meningen. Het referentiekader is alles wat men meedraagt uit het heden en verleden van 

waaruit men situaties beoordeelt. Ieders kijk is uniek en wordt bepaald door persoonlijke ervaringen, 

eigenschappen, de maatschappij waarin men vertoeft, familie, vrienden, afkomst, leeftijd, geslacht, 

financiële situatie enz. Het doel is dat de deelnemers zich bewust worden van hoe hun eigen 

referentiekader is opgebouwd en hoe dit bijdraagt aan de mening die ze zich vormen over een 

fenomeen als armoede. 

Nadat de deelnemers zich bewust werden van hun eigen referentiekader, staan we even stil bij het 

referentiekader van mensen in armoede. We doen dit door een rollenspel te spelen met de 

deelnemers waarbij ze zich inleven in personen in armoede. Op die manier willen we weergeven hoe 

mensen in armoede denken, welke gevoelens een rol spelen, hoe reacties aanvoelen, enz. Mensen in 

armoede hebben soms een heel ander referentiekader en hebben niet altijd veel 

keuzemogelijkheden. Ze gebruiken vaak overlevingsmechanismen en creatieve manieren om rond te 

komen met een begrensd inkomen. We willen aantonen dat dit niet altijd duidelijk is bij 

oppervlakkige contacten met mensen in armoede. Na het rollenspel krijgen deelnemers de kans om 

hun ervaringen met de groep te delen en hier even bij stil te staan. 

Tot slot volgt nog een getuigenis van een vrijwilliger die werkt met mensen in armoede en die tips 

geeft over hoe best om te gaan met mensen in armoede. Hierbij kunnen heel concrete handvaten 

worden meegegeven en kunnen deelnemers een antwoord krijgen op al hun vragen hieromtrent, al 

dan niet in functie van hun eigen vrijwilligerswerk. 

In een tweede sessie willen we het inzicht van de deelnemers in de problematiek van armoede 

verdiepen.  

Op basis van input van hun input over het begrip ‘armoede’ gaan we dieper in op enkele feiten over 

armoede. We betrekken actief de deelnemers via een kleine quiz over armoede. Zo komen zij zelf tot 

inzicht over hoe het gesteld is met hun kennis over de thematiek. Vaak hebben wij een voorgevoel 

over zaken maar wanneer er feiten bij gehaald worden, blijken die voorgevoelens niet altijd te 

kloppen.  
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Aan de hand van voorbeelden rond de attributietheorie, illustreren we dat mensen, om zichzelf te 

beschermen, vaak de oorzaken van negatieve zaken buiten zichzelf gaan zoeken. Wanneer anderen 

echter iets negatiefs overkomt, leggen we de oorzaak vaak bij de persoon zelf. Het doel is de 

deelnemers van dit mechanisme bewust te maken. We leggen hierbij ook de link naar het thema 

armoede. 

Vaak worden mensen in armoede zelf verantwoordelijk geacht voor hun problemen, maar in 

werkelijkheid ligt meestal een groot stuk van de oorzaak buiten henzelf en is dit te situeren in de 

organisatie van de maatschappij. We staan stil bij 4 armoedemodellen uit de literatuur en 

concretiseren deze aan de hand van voorbeelden. Via het lezen van drie echte verhalen van mensen 

in armoede, brengen we enkele oorzaken van armoede in kaart. Hierbij is er ruimte voor discussie 

tussen deelnemers en eigen inbreng.   

Hierna komen enkele levensverhalen aan bod van mensen in armoede die hun getuigenis 

rechtstreeks brengen. De deelnemers kunnen achteraf vragen stellen. Hierbij komt duidelijk naar 

voor dat armoede veel meer is dan enkel economische deprivatie maar dat het ook gaat om sociale 

uitsluiting, gevoelens van falen, onzekerheid, enz. Deze verhalen belichten ook de emotionele impact 

van armoede op een persoon.  

We staan daarna even stil bij armoede aan de buitenkant. Er is bij mensen in armoede een grote 

verwevenheid van problemen op verschillende levensdomeinen. Men spreekt van de multi-

dimensionaliteit van armoede. Werkloosheid, slechte huisvesting, relatiebreuken, een lage 

scholingsgraad, een laag inkomen en een grote schuldenlast, een gezinsleven onder grote druk, 

sociaal isolement en afhankelijkheid van sociale voorzieningen komen meestal samen voor en 

versterken elkaar in een ingewikkeld armoedekluwen. De deelnemers worden actief betrokken bij 

het construeren van deze verwevenheid.  

Vervolgens staan we stil bij armoede aan de binnenkant en hebben we oog voor de emotionele 

impact van armoede op een persoon. We stimuleren de deelnemers om zich aan de hand van een 

oefening in te leven in de problematiek van armoede en aan te geven welke impact dit op hun leven 

en hun gevoelens zou hebben.  

Tot slot geven we mee dat armoede vaak een vicieuze cirkel inhoudt. Het is moeilijk om uit de 

armoede te geraken en vraagt verantwoordelijkheid op verschillende domeinen. We nodigen de 

deelnemers uit om zelf na te denken over welke kleine bijdrage zij zelf zouden kunnen doen in hun 

vrijwilligerswerk bij het omgaan met mensen in armoede om in te spelen op het emotionele 

welbevinden van hen. 

Overzicht programma vorming vrijwilligers intern 

De vorming bestaat uit drie sessies die elkaar best zo snel mogelijk opvolgen. Normaal is het de 

bedoeling dat de vrijwilligers al de sessies zouden volgen want de sessies zijn opbouwend.  

Luik 1: Motivaties en uitdagingen in het vrijwilligerswerk. 

Dit luik is er om te peilen naar de drijfveren van mensen en naar de problemen die ze tegenkomen. 

Deze informatie komt dan terug in de andere luiken zodat er kan ingespeeld worden op echte 
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problematieken. Het dient ook om de sfeer te scheppen voor de andere vormingen en om inzicht in 

zichzelf te krijgen als vrijwilliger.  

Luik 2: Hoe kijken we naar iets en waarom denken we op een bepaalde manier over iets?  

 

Deze vorming gaat over de beeldvorming van mensen en hoe ons beeld wordt gevormd door 

mechanismen in onze hersenen en ons referentiekader. Door middel van voorbeelden waar iedereen 

zich in kan herkennen, wordt de link gelegd met het referentiekader van mensen in armoede dat op 

zich niet altijd zoveel verschilt. Armoede is slechts één aspect die een persoon mee bepaalt, maar er 

zijn ook heel veel gelijkenissen met mensen niet in armoede.  

Luik 3: Anders kijken en reageren 

Hier gaat het specifiek om het reageren op situaties. Hoe men reageert op sommige situaties is deels 

afhankelijk van het referentiekader van iemand, maar ook de persoonlijkheid, enz. Er worden 

voorbeelden gegeven van cases uit het vrijwilligerswerk met mogelijke reacties en deelnemers 

moeten aangeven waarom ze welke reactie kiezen. Dit wordt dan geanalyseerd in groep. Zonder 

bepaalde reacties te veroordelen, gaan we na waarom we een bepaalde reactie verkiezen en welke 

gevolgen een bepaalde reactie uitlokt. Thema’s zoals actief luisteren om een boodschap te 

achterhalen bewust zijnde van ons referentiekader, reactiestijlen, assertiviteit, niet bedreigend 

confronteren… worden hier behandeld via oefeningen.  

Evaluatie externe vormingen 

Vorming vrijwilligers  

Evaluatie op een schaal van 1 tot 5 (5 heel goed); gemiddelde over alle LDC’s heen, zie hieronder: 

 Algemene indruk van de vorming: 4,1 

 Inhoud: 4 

 Werkvormen: 4 

 Betrokkenheid deelnemers: 4,3 

 Getuigenissen: 4,4 

 
Vorming personeel 

Evaluatie op een schaal van 1 tot 5 met 5 heel goed; gemiddelde over alle LDC’s heen, zie hieronder: 

 Algemene indruk van de vorming: 3,3 

 Inhoud: 3,4 

 Werkvormen: 3,3 

 Betrokkenheid deelnemers: 3,8 

 Getuigenissen: 3,9 
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3.1.6. 17 oktober: werelddag van verzet tegen de armoede 

Ter situering 

Op 17 oktober is het werelddag van verzet tegen de armoede. In die week gaan er overal ter wereld 

heel wat acties door om armoede nogmaals onder de aandacht te brengen. In samenwerking met 

heel wat partners uit het armoede-middenveld, de stad Gent en het OCMW Gent organiseerde vzw 

SIVI in 2015 een grote happening naar aanleiding van 17/10 (+/- 145 deelnemers). 

Voorbereidend werk 

Ter voorbereiding organiseerde het OCMW Gent op 27 januari een grote voorbereidende 

vergadering met alle deelnemende organisaties en diensten. Vzw SIVI nam hieraan deel. Om het 

werk beter te verdelen en minder tijd te verliezen aan vergaderingen werd op deze vergadering 

besloten te werken met werkgroepen. Per werkgroep koppelt telkens één iemand terug naar de 

algemene vergadering over 17/10.  

Vzw SIVI was één van de trekkers van de werkgroep ‘namiddagprogramma’. Deze werkgroep kwam 

samen op volgende momenten 3/3/15, 28/4/15, 4/6/15, 2/7/15, 18/8/15, 28/8/15, 2/9/15, 16/9/15 

en 9/10/15. Het namiddaggroep werd eveneens voorbereid binnen de interne themagroep ‘17/10’ 

van vzw SIVI. Deze groep kwam 7 keer samen. Gemiddeld waren 5 mensen aanwezig. Tenslotte nam 

vzw SIVI ook deel aan de werkgroep inhoud. Deze werkgroep kwam samen om de inhoudelijk 

boodschappen, de teksten, … uit te werken. Deze groep kwam samen op volgende momenten 

3/3/15, 11/3/15, 4/5/15, 9/6/15, 23/6/15, 7/9/15, 16/9/15 en 5/10/15.  

 

De dag zelf … 

Het namiddagprogramma, waar vzw SIVI zijn schouders heeft onder gezet, had als doel om mensen 

die niet in armoede leven te sensibiliseren. De beleving van mensen in armoede stond hierbij 

centraal. Het programma omvatte een zoektocht door de stad waarbij in het parcours allerlei 

organisaties konden worden bezocht die zich op één of andere manier bezighouden met het thema 

armoede. Huize Nieuwpoort opende ook de deuren met twee activiteiten rond het thema armoede 

en sociale contacten. De kinderen konden genieten van een poppenspel dat onze vrijwilligers zelf in 

elkaar staken! De volwassenen speelden het dilemma spel en kregen zo een indruk van de soms 
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onmogelijke keuzes die mensen in armoede moeten maken en welke impact armoede heeft op 

sociale contacten. Het werd een geslaagde namiddag dankzij de inzet van heel wat vrijwilligers! 

        

 

 

3.2. Andere verenigingsactiviteiten 
 

3.2.1. Laagdrempelige & ontspannende ontmoetingsmomenten 

Tijdens deze bijeenkomsten stond in eerste instantie ‘ontmoeting’ centraal. Mensen kregen de kans 

anderen te ontmoeten en uit hun isolement te treden. Er werd ook telkens een laagdrempelige en 

ontspannende activiteit georganiseerd door een vrijwilliger. Deze ontmoetingsmomenten zijn voor 

mensen vaak een opstap naar de themawerkingen.   

In 2014 vonden er binnen dit kader 12 ontspannende ontmoetingsmomenten plaats (exclusief de 

uitstappen ikv vrije tijd): crea & naai-atelier (5), spelletje KUBB (1), film ‘joseph the rebel (1), uitstap 

naar dok (1), sessie mindfulness (1) zoektocht (1) en quiz (2).  

             

3.2.2. manifestatie ‘hart boven hard’ 

Met duizenden burgers en organisaties trokken we aan de alarmbel: als we een menselijke toekomst 

willen voor iedereen, dan moet deze samenleving dringend anders. Op zondag 29 maart trokken we 

naar Brussel, voor de Grote Parade! Tien hartenwensen kleurden deze optocht. Ondanks het slechte 

weer trokken 11 mensen van vzw SIVI mee de straat op.  
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3.2.3. Tijdelijke invulling ‘oude pastorie’ 

Ter situering 
 
Sinds het voorjaar van 2015 zetten heel wat buurtbewoners, ondersteund door een aantal 

organisaties en vrijwilligersorganisaties, hun schouders onder de realisatie van het oude 

pastoriegebouw. Het doel is dit gebouw een tijdelijke invulling te geven zodat het een 

ontmoetingsplaats kan worden voor en door buurtbewoners. Ook de prachtige tuin is een extra 

meerwaarde voor de buurt. Vzw SIVI ondersteunt als organisatie dit buurtinitiatief. Zo engageert ze 

zich bij de organisatie van activiteiten en het uitschrijven van subsidiedossiers.  

15 en 16 mei - Oude pastoriefeesten  

 

Met de “Oude Pastoriefeesten” organiseerden Anamma, gURBS Stadscollectief, Soepcafé, Echo’s in 

de wijk, CLT Gent vzw, vzw SIVI, e.a. een gratis festival voor en met de buurt!  

Ze zetten de deuren naar de oude pastorie en naastgelegen tuin wagenwijd open en zorgden twee 

dagen lang voor een gevarieerd programma. Zo kon je in de pastorie het werk van artiesten 

bewonderen die op uiteenlopende manieren met de buurt aan de slag gingen. De tuin werd een 

ontmoetingsplaats waar je gezellig kon keuvelen, genieten van een hapje en een drankje en ‘s avonds 

een optreden kon meepikken. Vzw SIVI verzorgde ook een dessertenbuffet. De opbrengst ervan ging 

integraal naar de vrijetijdswerking van vzw SIVI. Met deze opbrengst konden de deelnemers van de 

themagroep vrije tijd op uitstap naar pairi daiza. 

3.2.4. Buurtpicknick Sint-Amandsberg 

Op woensdag 27 mei van 12u tot 16u vond een reuze gezellige picknick plaats op de terreinen rond 

de sporthal Rozenbroeken! Een echt familiegebeuren waar iedereen zich kon neervlijen op een pick-

nickkleed; de benen kon strekken tijdens een loopwedstrijd; genieten van randanimatie; deelnemen 

aan kookworkshops, enzovoort! Ook vzw SIVI was van de partij voor een leuke swishing! 
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3.2.5. Buurtfeest 

Op 13 juni nam vzw SIVI deel aan het buurtfeest van Sint-Amandsberg. Vzw SIVI en het 

gezondheidscentrum Kappellenberg verkochten tegen zeer democratische prijzen sapjes 

(smoothies). De opbrengst ervan ging integraal naar de vrijetijdswerking van vzw SIVI. Met deze 

opbrengst konden de deelnemers van de themagroep vrije tijd op uitstap naar pairi daiza. 

  

 

3.2.6. Inleefweek armoede  

 
Van 29 november tot en met 5 december vond de Inleefweek Armoede plaats in Gent, georganiseerd 

door Vormingplus Gent-Eeklo in samenwerking met enkele andere organisaties. Ook vzw SIVI werkte 

hier aan mee. De inleefweek is gericht naar Gentenaars die zich willen inleven in het rondkomen met 

een beperkt budget. Vandaag de dag wordt 1 op 5 Gentenaars geboren in een kansarm gezin. Ze 

knokken elke dag om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Wie een goed inkomen heeft, kan zich 

moeilijk voorstellen hoe het is om dagelijks te moeten rondkomen met een beperkt budget. Vaak is 

de financiële zorg ook slechts één van de vele zorgen die gepaard gaan met een beperkt budget. 

Tijdens de inleefweek moesten deelnemers rondkomen met 50€ per volwassene gedurende één 

week en 25€ per kind. Tijdens het slotmoment op 10 december werden ervaringen uitgewisseld van 

de deelnemers en mensen die elke dag moeten rondkomen met zo’n beperkt budget. 

In het kader van de inleefweek tegen armoede vonden 5 voorbereidende vergaderingen plaats 

(2/4/15, 18/6/15, 18/9/15, 19/10/15 en 12/11/15). Vzw SIVI nam deel aan 3 bijeenkomsten (2/4/15, 

18/6/15 en 19/10/15).  
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3.2.7. 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. In 

2015 konden volgende groepen terecht bij vzw SIVI ikv sensibilisering rond armoede:  

26/02   OCMW Merelbeke 
02/03   Bezoek Sp-a fractie 
23/03 – 27/03  leerling Instituut Sint-Vincentius 
24/03    studenten Artevelde Hogeschool 
25/03   Student Edugo De Toren (Huize Nieuwpoort) 
27/03   gasten Groep Intro 
26/04   stand 2de handskleding beurs in de Krekel-school 
27/04   K&G regio Gent 
08/05   Leerlingen Oudenaarde 
01/09   Panelgesprek en getuigenis Huize Nieuwpoort (broeders van Scheut) 
24/10    studenten Artevelde Hogeschool 
14/11   deelnemers inleefweekend Jezuïten-jongeren 
05/12   Catechese Beervelde 
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3.2.8. Huize Nieuwpoort 

Huize Nieuwpoort is een Vincentiaans centrum in de Gentse stadskern (Nieuwpoort 50, 9000 Gent). 

Huize Nieuwpoort wil  een stukje thuis bieden aan mensen die kampen met vereenzaming of die het 

op een of andere manier moeilijk hebben. In Huize Nieuwpoort kan men terecht 

 voor ontmoeting en onthaal, een babbel bij een drankje 

 voor sociale begeleiding: een luisterend oor, hulp bij het zoeken naar oplossingen voor 
vragen en problemen en bij het opsporen van de meest geschikte hulpverlening 

 voor een huisbezoek in samenspraak met de hulpvrager 

 in het Trefpunt: plaats waar mensen, uit allerlei diensten en voorzieningen, die werken rond 
armoedebestrijding, mekaar kunnen ontmoeten 

 
Sinds 2013 werkt een beroepskracht van vzw SIVI 2 halve dagen in Huize Nieuwpoort. Gemiddeld 
waren in 2015 per openingsmoment 14 mensen aanwezig. We vinden het belangrijk dat iedereen 
zichzelf kan zijn, leeftijd, geslacht, filosofische overtuiging enz spelen geen rol.  
 
Een paar keer per jaar organiseren we een activiteit voor de bezoekers. Vlak voor de Gentse feesten 
is er de jaarlijkse barbecue. In de kerstperiode is een kerst- en nieuwjaarsreceptie. De volledige 
werking wordt gedragen door vrijwilligers. 8 vrijwilligers zorgen voor tasje koffie en een luisterend 
oor, helpen mee de tuin te onderhouden, …  
 
Naar aanleiding van ons engagement ikv Huize Nieuwpoort werd er ook geregeld overleg gepleegd: 

overleg inloophuizen Gent, KRAS en vrijwilligersoverleg Huize Nieuwpoort.   

We vroegen aan een aantal bezoekers waarom ze naar Huize Nieuwpoort komen: 

“Om mijn vrienden te zien” 
“Leuk dat Huize Nieuwpoort bestaat, ik ben onder de mensen, ik kan een babbeltje doen” 
“Huize Nieuwpoort ligt dicht bij mijn huis, ik ben er rap. Je bent een keer buiten.” 
“Ik kom heel graag naar Huize Nieuwpoort, ik kom hier al heel lang, ik ben hier thuis.” 
“Huize Nieuwpoort is verstrooiing, anders zit ik alleen en verveel ik me.” 
“Ik ben alleenstaande, Ik zit alle dagen alleen thuis. Alleen thuis zitten is echt niet te doen. Ik 
heb enkel mijn radio en mijn huisdieren, maar die spreken niet. Ik heb Huize Nieuwpoort leren 
kennen door mijn activeringsbegeleider. 
“Ik kom naar Huize Nieuwpoort om onder de mensen te zijn, om van alles te vertellen. Er 
wordt veel gelachen, het is hier plezant. Er mag zeker nog meer volk bijkomen.” 

 
We vroegen ook aan de vrijwilligers waarom ze meewerken in Huize Nieuwpoort: 
 

“Ik heb altijd tussen de mensen gewerkt. Ik ben nu met pensioen en blijf graag tussen de 
mensen werken. Ik maak hier nieuwe vrienden.” 
“Huize Nieuwpoort is een plaats waar mensen met zeer uiteenlopende levensverhalen 
samenkomen om te babbelen, te kaarten of om in alle rust te genieten van een tas koffie.” 
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3.2.9. Verkiezingen: ‘Ieders stem telt’ 

Ter situering 

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2012 werden door Samenlevingspbouw 

Gent vzw in het kader van het samenwerkingsverband ‘ieders stem telt 2012’ (IST 2012) 

dialoogmomenten georganiseerd ter evaluatie van de voortgang van de Gentse politiek. Vzw 

SIVI was trekkende partner in het dialoogmoment omtrent vrije tijd. De climax was de 

rapportuitreiking aan de Gentse schepenen op 10 december 2015.   

Voorstelling project ‘IST 2012’ 

Op 29 mei 2015 werkte vzw SIVI in samenwerking met Jong Gent in actie, Beweging van mensen met 

een laag inkomen en kinderen, Samenlevingsopbouw Gent vzw (projectgroep genoeg!), sociale 

kruideniers Gent en De sloep vzw een dialoogmoment uit met schepen Storms en haar kabinet. 

Volgende thema’s werden uitvoerig toegelicht en besproken: aanbod (meer bepaald de uitbreiding  

van het aanbod, een alternatief voor het aanbod van de 1eurotickets & grootouders en co-

ouderschap) en toeleiding (meer bepaald communicatie en informatie, toeleiding van anderstaligen 

en het mobiel UITpunt).  

Naar jaarlijkse gewoonte werd ook dit jaar een rapport uitgereikt aan de diverse Gentse 

schepenen ter evaluatie van hun huidig beleid en de voortgang die ze maakten ten aanzien 

het jaar voordien. Op 22/9 nam vzw SIVI deel aan het partneroverleg ikv de 

rapportuitreiking. In oktober werd de evaluatie van de Gentse politiek voorbereid binnen de 

groep van vzw SIVI. Op 27 oktober nam vzw SIVI deel aan het inspraakmoment 

georganiseerd in het kader van het samenwerkingsverband ‘IST 2012’. Op 10 december 

werd het rapport in het stadhuis uitgereikt aan de diverse schepenen. Gemiddeld namen 4 

mensen uit de doelgroep deel aan deze activiteiten.    

 

Toekomst ‘IST 2012’  

De stuurgroep van IST 2012 zal ook in 2016 blijven samen komen. Er zal tevens ook op het 

einde van jaar een rapport uitgereikt worden.  

 

3.2.9. Inspraak 

Vanuit vzw SIVI hechten we veel belang aan inspraak binnen onze diverse deelwerkingen enerzijds en 

over de deelwerkingen heen anderzijds. Zo vormt inspraak een rode draad doorheen de diverse 

themawerkingen en organiseren we regelmatig inspraakmomenten voor de deelwerkingen 

waarbinnen vrijwilligers meedraaien. Jaarlijks organiseren we ook verschillende planningsmomenten 

waarop vrijetijdsactiviteiten,… besproken worden. Op 26/10 vond een planningsvergadering plaats in 

kader van de themawerkingen. 
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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. Dit luik wordt hoofdzakelijk gedragen door vrijwilligers en ondersteund door werkkrachten. 

Sinds 2013 ging vzw SIVI ook van start met een mobiele sociale kruidenier.  

4.1. Wat verstaan we onder een sociale kruidenier? 

Een sociale kruidenier is een buurtwinkel waar mensen in armoede kwaliteitsvolle producten aan een 

sterk gereduceerde prijs kunnen kopen. 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. 

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.  

4.2. ‘Sociale kruideniers Gent’ in een notendop      

 

De sociale kruideniers Gent is een gezamenlijk winkelmodel voor de 2 Gentse sociale kruideniers. Zo 

delen ze een gezamenlijke visie, missie, aanbod en is de aanpak van beide kruideniers gestroomlijnd. 

Deze kruideniers werken niet gezoneerd, hebben een specifiek aanbod (bijvoorbeerbeeld verse 

producten) en voldoen aan bovenstaande eigenschappen van een sociale kruidenier.   

Mensen die gebruik willen maken van een sociale kruidenier moeten doorverwezen worden door 

een bevoegde dienst. De Sociale Kruideniers Gent werken met 3 bevoegde doorverwijzers: OCMW 

Gent, CAW Regio Gent–Eeklo en Dienst Straathoekwerk.  

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.  



51 

 

Activiteitenverslag 2015 

4.3. Individuele hulpverlening 
 

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

bedoeling te luisteren naar mensen hun verhaal. Dit is de uitvalsbasis voor verdere hulpverlening, 

doorverwijzing, verstrekking van informatie en de toeleiding naar activiteiten binnen de vereniging 

(cultuurgroep, naald en draad, Huize Nieuwpoort, ...) 

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

individuele hulpverlening: OCMW, straathoekwerk en het CAW. 

Dagen, tijdstip en plaats: 

Elke dinsdag en donderdag van 14u tot 17u 

Doornakkerstraat, 9040 Sint-Amandsberg 

Overleg Vrijwilligers 

Het afgelopen jaar hebben ook enkele vrijwilligers zich ingezet tijdens de sociale dienst. Om deze hen 

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 

Het aantal gezinnen die een beroep doen op de sociale kruidenier/basishulpverlening is gestegen.  In 

2014 kwamen 459 gezinnen.  in 2015 waren dat 476 gezinnen of 1311 personen.  Dit is een stijging 

van iets meer dan 3,5%. Er maakten 289 nieuwe gezinnen gebruik van de sociale 

kruidenier/basishulpverlening. 

 

Jaar aantal gezinnen jaar  aantal gezinnen 

1999 392 2008 334 

2000 477 2009 422 

2001 338 2010 419 

2002 285 2011 332 

2003 251 2012 446 

2004 202 2013 375 

2005 212 2014 459  

2006 250 2015 476 

 
Vroeger maakten we onderscheid tussen mensen met doorverwijsbrief en mensen zonder 

doorverwijsbrief. Nu hebben alle klanten van de sociale kruidenier, zowel voor de basis hulpverlening 

als de sociale kruidenier, een doorverwijsbrief. Gezinnen die zich voor de eerste keer aanmelden 

hebben vaak geen doorverwijsbief mee. Zij krijgen een éénmalig crisispakket. In de sociale dienst 

gaan we dan samen met hen op zoek naar een geschikte doorverwijzer. 
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Welke diensten verwezen in 2015 door naar de hulpverlening van vzw SIVI? 

Doorverwijzende dienst 2013 2014 2015 

OCMW Sint-Amandsberg 

OCMW themawerking vreemdelingen 

OCMW (andere) 

OCMW Destelbergen 

CAW  

straathoekwerk 

andere KRAS-diensten 

mutualiteit  

brugfiguur school 

K&G 

andere 

onbekend (= eenmalige crisisbon) 

113 

27 

49 

/ 

75 

17 

8 

17 

1 

11 

16 

36 

100 

16 

91 

/ 

78 

33 

0 

26 

1 

20 

6 

88 

148 

7 

93 

12 

91 

51 

5 

12 

0 

20 

18 

19 

 

Welke nationaliteiten bereikten we in 2015? 

In 2015 deden 218 (46%) niet-Belgische gezinnen en 258 (54 %) Belgische gezinnen beroep op de 

diensten van VZW SIVI-’t Vindcentje. Volgende verschuiving is opvallend: er komen 8% meer Belgen 

naar de sociale kruidenier. 

Wie zijn die niet-Belgen ? 

 

Land Aantal 

gezinnen 

2013 

Aantal 

gezinnen 

2014 

Aantal 

gezinnen 

2015 

Land Aantal 

gezinnen 

2013 

Aantal 

gezinnen 

2014 

Aantal 

gezinnen 

2015 

Bulgarije 79 132 94 Albanië 9 3 2 

Slowakije 19 66 24 Turkije 6 11 7 

Rusland 7 5 0 Irak 6 2 5 

Hongarije 0 0 2 Afghanistan 2 5 11 

ex-yoegoslavië 4 7 7 Andere 81 20 66 

 

In het totaal bereikte vzw SIVI 44 nationaliteiten. 

4.4. De sociale kruidenier van vzw SIVI 
 

Dagen, tijdstip en plaats: 

Elke dinsdag 14u tot 17u 

Elke donderdag van 14u tot 16u en van 16u tot 18u 

Elke vrijdag van 9u tot 12u 

Doornakkerstraat, 9040 Sint-Amandsberg 
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Wat is het aanbod van de sociale kruidenier? 
 
De sociale kruidenier van vzw SIVI bestaat uit 2 delen: basishulpverlening (gratis assortiment) en de 

sociale kruidenier (betalend assortiment). De basishulp en de sociale kruidenier zijn van elkaar 

gescheiden. We trachten een zo ruim mogelijk assortiment aan producten aan te bieden in de 

kruidenier, waarbij versheid en gezondheid voorop staan. We bieden gratis producten (voedslbank 

en EU-producten) en 

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. De basishulpverlening is een KRAS-deinst.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 

producten verruimd wordt 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 
 
Naast deze criteria hanteren we de volgende categorieën (= categorieën voor het krijgen van 

noodhulpgoederen van de EU verdeeld door de BIRB. 
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Categorieën 

Gezinnen met leefloon 

Daklozen 

Personen zonder papieren 

Personen in illegaal verblijf en vluchtelingen 

Personen met grote schuldenlast of in 

budgetbegeleiding 

Personen met vervangingsinkomen 

Personen met OMNIO-statuut 

Personen die tijdelijk geen inkomen hebben 

Personen die wachten op een uitkering of 

inkomen 

Onbekend 

 

Of een gezin gebruik kan maken van de basishulpverlening, de sociale kruidenier of beide is 

afhankelijk van de manier van doorverwijzen en waar het gezin verblijft. Er zijn 4 mogelijkheden: 

 Doorverwijzing voor crisispakket 

 Doorverwijzing voor sociale kruidenier door bevoegde dienst en de klant woont in de zone 
van vzw SIVI. 

 Doorverwijzing dienst voor sociale kruidenier door niet bevoegde en de klant woont in de 
zone van vzw SIVI. 

 Doorverwijzing voor sociale kruidenier en de klant woont niet in de zone van vzw SIVI. 
 

Sociale kruidenier in cijfers  
 
In 2015 werden volgende bezoeken gebracht aan de sociale kruidenier. 

2015 Aantal gezinnen Aantal personen 

Basishulpverlening 373 1048 

Sociale kruidenier 395 1126 

Crisispakket 111 279 

 
Om zicht te hebben op wie er gebruikt maakt van de sociale kruidenier vragen we aan de 

doorverwijzers om categorie(ën) aan te kruisen. Per gezin zijn er verschillende categorieën mogelijk. 

In het verleden merkte we dat er meer en meer werkende mensen gebruik maken van de sociale 

kruidenier. Bij veel van deze gezinnen is het loon niet toereikend om de vaste kosten te betalen. 

Daarom werd er vanaf 2015 een extra categorie toegevoegd: personen met een beperkt inkomen. 

Vanaf 1 mei 2015 werd er een extra openingsmoment voorzien op donderdag. Vanaf dan is de 

sociale kruidenier open tot 18u. Zodat deze gezinnen na hun werk terecht kunnen in de sociale 

kruidenier. We merken een stijging van het aantal gezinnen waarbij het inkomen of de uitkering 

ontoereikend is om vaste kosten te kunnen betalen en er geen schuldenproblematiek is. Het heeft 

geen zin om deze mensen door te verwijzen naar de reguliere hulpverlening. 
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Categorieën (meerdere categorieën zijn mogelijk) 2013 2014 2015 

Personen met een leefloon 
Daklozen 
Personen met precair verblijfsstatuut 
Personen met een grote schuldenlast en budgetbeheer  

Personen met een vervangingsinkomen 
Personen met verhoogde tegemoetkoming 
Personen die tijdelijk geen inkomen hebben 
Personen die wachten op een vervangingsinkomen 
Niet geregistreerd 

72 
15 
37 
50 
58 
28 
57 
15 

8 

71 
25 
20 
62 
89 
34 
52 
23 

8 

110 
27 
20 
99 

114 
41 
57 
17 

0 

 

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. 

 
 
Overleg op lokaal en Vlaams niveau 

Vzw SIVI is lid van de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van Sociale Kruideniers 

Vlaanderen. Vzw SIVI vertegenwoordigt de Sociale Kruideniers Gent in Raad van Bestuur van Sociale 

Kruideniers Vlaanderen. Vzw SIVI is lid van het lerend netwerk van Sociale Kruideniers Vlaanderen. 

Vzw SIVI is lid van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van Sociale Kruideniers Gent. 

Tenslotte is vzw SIVI lid van KRAS vzw. 

4.5. 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, 
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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 14u tot 17u 

Elke donderdag van 14u tot 16u en van 16u tot 18u 

Elke vrijdag van 9u tot 12u 

Doornakkerstraat, 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. 

4.6. Mobiele sociale kruidenier 
 
In de basishulpverlening van vzw SIVI merken we een duidelijke stijging van het aantal mensen die 

leven in armoede in Oostakker en de kanaaldorpen. Veel van deze mensen willen gebruik maken van 

de basishulpverlening van vzw SIVI. Maar het lukt niet altijd om onze diensten te bereiken. Dit heeft 

verschillende redenen zoals het gebrek aan openbaar vervoer van en naar de kanaaldorpen. Ook is 

het voor velen een grote stap om naar de sociale kruidenier in Sint-Amandsberg te komen die in ‘’t 

stad’ ligt.  

Vanuit het principe ‘als de mensen niet tot bij vzw SIVI geraken, dan gaan wij naar de mensen’ én 

omdat Oostakker en de kanaaldorpen in het werkingsgebied van vzw SIVI liggen, groeide het idee om 

te starten met 'een mobiele sociale kruidenier gekoppeld aan ontmoetingsactiviteiten en 

informatiemomenten'.  

Om dit project te kunnen realiseren werken we samen met verschillende partners die actief zijn in 

Oostakker en de kanaaldorpen:  

 Welzijnsschakels Kans met een antenne in Oostakker en in Sint-Kruis-Winkel. De vrijwilligers 

van deze beide welzijnsschakels gaan regelmatig op huisbezoek bij de gezinnen en verzorgen 

de ‘Buurtkoffie’ tijdens de openingsmomenten van de mobiele sociale kruidenier. Zij staan in 

voor een babbel en een tasje koffie.  

 LDC OCMW De Waterspiegel organiseert ontmoetingsactiviteiten, infomomenten en 

infostanden. De maatschappelijk werker van OCMW Sint-Amandsberg antenne Oostakker 

informeert zijn mensen en verwijst eventueel door.  

Concreet betekent dit dat we 2x per maand met een volgeladen camionette richting Oostakker of 

Sint-Kruis-Winkel rijden:  

 2de woensdag van de maand: van 9u30 tot 11u - Oostakker: OCO, Pijphoekstraat 30, 9041 

Oostakker  

Gemiddeld aantal gezinnen 2015: 12 
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 Laatste vrijdag van de maand: van 10u tot 11u30 - Sint-Kruis-Winkel: Sint-Kruis-Winkeldorp 

63 (1ste verdiep) - 9042 Sint- Kruis-Winkel 

Gemiddeld aantal gezinnen 2015: 9 

Mensen die een doorverwijsbrief hebben voor de sociale kruidenier van vzw SIVI kunnen zowel 

gebruik maken van de sociale kruidenier in Sint-Amandsberg als van de mobiele sociale kruidenier. 

Mensen die reeds gebruik maken van de sociale kruidenier van Sint-Amandsberg kunnen met hun 

bon terecht in de mobiele sociale kruidenier. Tijdens de openingsmomenten van de mobiele 

kruidenier kunnen klanten een nieuwe bon krijgen. Het aanbod in de mobiele sociale kruidenier is 

hetzelfde aanbod als in de sociale kruidenier in Sint-Amandsberg.  
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5. 2De HANDSWINKEL – BOETIEK VINCENT 

 
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 16-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, de etalage en de verkoop in de winkel. 

Dagen, tijdstip en plaats: 

Elke woensdag en vrijdagmiddag van 14u tot 17u 

1 zaterdag per maand van 10u tot 12u 

Jos Verdegemstraat 19, 9040 Sint-Amandsberg 

   

Boetiek Vincent 

Eind 2013 werd op democratische wijze beslist dat de 2de handswinkel van vzw SIVI “Boetiek Vincent” 

zou gaan heten.  

Stef Bontinckx, student grafische en digitale media aan de Artevelde Hogeschool, ging hiermee in 

september 2014 aan de slag en ontwierp een mooi logo voor de winkel. Verder ontwierp hij 

materiaal ter promotie van de winkel. Dit werd ook voorgesteld op de 

vrijwilligersvergadering in november. Iedereen kon toen zijn of haar mening geven en 

er werd aangegeven welke zaken prioritair zijn en welke aankopen we kunnen 

uitstellen.  Hieronder een voorproefje van mogelijks promotiemateriaal: 
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Om allerlei organisatorische redenen kon het promomateriaal in 2015 niet aangekocht 

worden. De aankoop ervan zou gebeuren in 2016. 

Inspraak en vrijwilligersploegen 

In 2015 vond er één informatievergadering plaats voor de mensen die zich vrijwillig inzetten voor 

Boetiek Vincent. De vrijwilligers van de diverse deelgroepjes gaven aan dat het voldoende is om 

telkens voor de soldenperiode samen te zitten en te overleggen. 

Soldenweek 

Naar gewoonte worden tijdens de gangbare soldenperiode (januari en juli) alle kledingstukken in 

Boetiek Vincent 50% goedkoper. De laatste week van de solden laten we onze prijzen geleidelijk aan 

verder zakken van 50% naar 50 cent tot 10 cent per kledingstuk. Tijdens deze soldenweek is iedereen 

welkom en hoef je geen doorverwijsbon meer voor te leggen. Dit maakt het concept heel wat minder 

stigmatiserend. Desondanks maken we in hoofdzaak reclame via sociale organisaties en diensten die 

de meest behoeftigen het best bereiken. De prijzen zijn zo aanzienlijk laag dat het nog steeds 

betaalbaar is voor de laagste inkomensgroepen.  Dit meer menswaardig concept werd in juni op 

groot applaus onthaald! 

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 

terug in de retro-hoek en de etalage in de winkel.  

 

De vestiaire in cijfers 

In 2015 werd er door de vrijwilligers voor €9240,08 aan kledij, schoenen en accessoires verkocht. . In 

2014 was dit 10529,18. 
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6. Vrijwilligersbeleid 

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

gedragen door vrijwilligers. Alle taken die door een vrijwilliger kunnen uitgevoerd worden, moeten 

door een vrijwilliger ingevuld worden. 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 

enerzijds 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 of de sociale kruidenier. 

Diversiteit troef! 
 
Sinds 2014 willen we binnen de basishulpverlening intens inzetten om met gemengde 

vrijwilligersgroepen te werken. We streven ernaar dat elke vrijwilligersgroep bestaat uit mensen in 

armoede, mensen zonder armoede ervaring en mensen met een andere moedertaal. Werken met 

gemixte vrijwilligersploegen heeft diverse effecten.  

 Zo doorbreken we vooroordelen door regelmatig samen te werken met mensen met een 
andere achtergrond. Dit leidt tot een open houding tav de klanten. 

 Door de activering van mensen in armoede en anderstalige vrijwilligers werken we 
empowerend en versterken we het vertrouwen in het eigen kunnen. 

 Tijdens de overlegmomenten krijgen de vrijwilligers in armoede en anderstalige vrijwilligers 
inspraak in de hele werking van de basishulpverlening. 
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 Vrijwilligers in armoede en de anderstalige vrijwilligers vormen een brug. Enerzijds binnen de 
interne werking van de basishulpverlening, maar ook naar de klanten die gebruik maken van 
onze diensten. 

 Door participatief te werken wordt de duurzaamheid van de werking van de sociale 
kruidenier gegarandeerd. 

 

Vrijwilligersploeg 

In 2015 kende onze vrijwilligersploeg de volgende samenstelling: 

 Aantal  

vrijwilligerscoach 1 

Sociale tewerkstelling 1 

Aantal vrijwilligers 56 

Vrijwilligers zonder armoede ervaring 40 

Vrijwilligers met armoede ervaring 16 

arbeidszorgtrajecten 8 
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7. INTERN OVERLEG (bestuur en personeel) 

 

 Algemene Vergadering en Raad van bestuur 4 x per jaar 
 
In 2015 kwam de Raad Van Bestuur 4 keer samen.    
 
Tijdens de Algemene Vergadering trachten we telkens 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. Op 20 april 
organiseerden we een Algemene Vergadering. 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.  
 

 Team 
 
In het jaar 2015 werkten 3 betaalde werkkrachten bij vzw SIVI (totaal 2 VTE). In september vervoegde 
een vierde werkkracht het team (+ 0,5 VTE). In 2015 vond er om de maand een werkersoverleg plaats 
tussen de 2 betaalde werkkrachten die instonden voor de themawerking van vzw SIVI.  
 
In September en november verlieten 3 leden het team omwille van bevallingsverlof en ziekteverlof. 
Zij werden vervangen door 3 nieuwe (tijdelijke) collega’s. 
  

   
  
Vlnr. Tineke, Tine, Odette, Liliane, Ann, Caroline en Eva 
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8. EXTERN OVERLEG op lokaal, provinciaal of Vlaams niveau  
(exclusief het overleg in kader van de themawerkingen) 

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 

 

 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 
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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. 

Website 

Eind 2012 lanceerden we een website: www.vzwsivi.be. Het is een actieve website die niet enkel de 

klassieke informatie over een werking bevat, maar ook heel erg inzet op actueel nieuws. Zo wordt er 

maandelijks de nieuwsbrief gepubliceerd; vinden de lezers er maandelijks nieuwsflashes en kunnen 

ze onze activiteiten volgen via een digitale kalender.  

Facebookpagina 

Begin 2014 lanceerde vzw SIVI een facebookpagina www.facebook.com/vzwsivi. De bedoeling van 

deze pagina is onze werking zo actief mogelijk te houden via de gangbare sociale media.  

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 in 2015 onze vaste activiteiten maandelijks in het krantje.  

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.  

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/vzwsivi
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10. Vzw SIVI viert zijn 20ste verjaardag 

 

 

Ter situering  

In 2015 bestond Vzw SIVI 20 jaar en dat lieten we niet ongemerkt voorbij gaan! Op 19 oktober 2015 

was de effectieve 20ste verjaardag van onze vzw. DANKFEEST!  

Een beetje geschiedenis 

In oktober 1995 startte ’t Vindcentje als een vrijwilligersorganisatie met een tweedehands-kleding 

winkel in de gele cabines in de tuin van de pastorij. Al snel werkten we samen met de 

voedselbedeling van Sint-Vincentius Heilig Hart en ontstond de sociale dienst. In 2003 werden we 

erkend als vereniging waar armen het woord nemen. Hierdoor engageerden we ons om ons niet 

enkel in te zetten voor mensen in armoede, maar vooral mét mensen in armoede te gaan 

samenwerken. In de loop van 20 jaar evolueerden we tot een vereniging waar armen het woord 

nemen en basishulpverlening met 2de handskledingwinkel, sociale kruidenier en inloophuis Huize 

Nieuwpoort. Dit konden we enkel realiseren met de steun van vele medewerkers en partners. 

Dankfeest 

Op 3  oktober 2015 organiseerden we een dankfeest voor alle (ex)medewerkers. Alle vrijwilligers, 

oud-vrijwilligers, vaste leden van de groepswerking, sponsors, collega’s en oud-collega’s werden 

uitgenodigd om samen het 20 jaar bestaan van vzw SIVI te vieren. We hadden geluk, we konden 

genieten van een prachtige nazomerdag! We genoten van een uitgebreide aperitief, barbecue en een 

lekker ijsje. Iedereen ging op de foto. Er was een babbelbox waar iedereen kon vertellen wat vzw SIVI 

voor hem of haar betekent, een leuk filmpje “20 jaar vzw SIVI in beeld” en veel tijd om bij te kletsen 

en herinneringen op te halen. 
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Een blik achter de schermen 

Op woensdag 7 en vrijdag 9 oktober gunden we alle klanten, partners, buurtbewoners, ... een blik 

achter de schermen van onze basishulpverlening. Zowel de sociale kruidenier als de 2de handswinkel 

maakten de afgelopen 20 jaar heel wat evoluties door. Vooraleer een product in de rekken van de 

sociale kruidenier belandt, legt het vaak een hele weg af. Ook de kledingstukken in Boetiek Vincent, 

glijden door heel wat vingers van vrijwilligers vooraleer ze in de draagtas van een klant verdwijnen. 

Ongeveer 70 mensen kwamen langs om te klinken op 20 jaar vzw SIVI. Ze kwamen langs voor een 

rondleiding, om te genieten van het filmpje “20 jaar vzw SIVI”, voor een babbel met onze 

enthousiaste vrijwilligersploeg of om even rond te snuisteren in de 2de handskledingwinkel. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Dank 
Met dank aan Tine, Odette, Jos, Tineke, Caroline en Ann voor hun bijdragen ter realisatie van dit 
werkingsverslag. Met dank aan alle vrijwilligers! Tenslotte vormen zij de draaiende motor achter 
onze werking! 


