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RIMO NEEMT
NOORD-LIMBURGSE
OPBOUWWERKER OVER
HEUSDEN-ZOLDER
De vzw Opbouwwerk Noord-Limburg, een
door de Vlaamse Gemeenschap erkende
opbouwwerkinstelling, besliste om per
1 juli 2007 haar opbouwwerker onder te
brengen bij RIMO Limburg. Opbouwwerker
Rudi
Bloemen
maakt
binnenkort
dus de overstap. Minister Vervotte
besliste onlangs om eind 2008 alle
opbouwwerkinstellingen af te schaffen en
te laten opgaan in een regionaal instituut.
Opbouwwerk Noord-Limburg wacht die
deadline dus niet af.

Een 40-tal mensen kwamen bijeen om te dialogeren
over de rol van het buurtwerk in Genk

BUURTEN IN DE EUREGIO
GENKENAARS OP BEZOEK IN
MOLUKSE WIJK IN MAASTRICHT
(EN VICE VERSA)
GENK-MAASTRICHT - In april jl. trok een
groep bewoners van de Genkse wijk
Termien samen met hun buurtwerkster
naar Maastricht. Niet om te shoppen,
maar om kennis te maken met de
buurtwerking van de Molukse wijk.
“We werden ontvangen met een lunch
van Molukse specialiteiten en kregen een
stukje geschiedenis over de Molukkers”

STAKEHOLDERS DIALOGEREN
OVER BUURTWERK IN GENK
“ZELFWERKZAAMHEID
PRIKKELEN, SOCIALE SAMENHANG
VERSTERKEN, SAMENWERKEN
VOOR HARMONISCHE
ONTWIKKELINGSKANSEN VOOR
KINDEREN EN JONGEREN”
GENK - 27 april jl. kwamen een 40tal mensen bijeen om te dialogeren
over de rol van het buurtwerk in Genk.
Bewoners uit impulswijken, ambtenaren,
wijkmanagers, de schepen van stadsen wijkontwikkeling, buurtwerkers,
parochiemedewerkers, mensen van

Jos Motmans heeft het hele
proces begeleid

vertelt buurtwerkster Karima Boutliss.
“De meesten van ons kenden deze
bevolkingsgroep niet. We vonden het
allemaal heel interessant en leerrijk. We
maakten een wandeling door de wijk en
bezochten ook een activiteitencentrum
voor Molukse ouderen.”
In mei brachten de Molukkers een
tegenbezoek aan de buurtwerking van
Termien.
Deze uitwisseling past in een reeks van
grensoverschrijdende
uitwisselingen
tussen
sociale
professionals
en
doelgroepen in beide Limburgen. Leren
van elkaar staat daarin centraal. ‘Buurten
in de Euregio’ is een initatief van RIMO
Limburg en onze Nederlandse partner
Stichting Traject.
“Het project geniet Europese steun i.k.v.
Euregio Benelux Middengebied en zal later
mogelijks uitmonden in een Euregionaal
netwerk van kansarme groepen” aldus
projectleidster Hilde Bevers.
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WONEN VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE GROEPEN
WOONTRIP VERKENT
PIJNPUNTEN OP PRIVATE
WOONMARKT
GENK - De vereniging Wasda is ontstaan
uit de werking met logementbewoners in
Genk. In de schoot van Wasda ontstond
in 2004 een themagroepje rond “wonen”
dat in de beginperiode vooral werkte
rond de problemen van kamerbewoners.

de nieuwe kwaliteitsnormen. Maar al gauw
kregen wij te maken met de gevolgen
van de sanering: het aantal beschikbare
kamers (bedden) halveerde, willekeurige
huuropslagen, ambtelijke uitschrijvingen,..
Bovendien verkregen kamerbewoners
geen recht op huursubsidies.
In het besef dat ‘kamerwonen’ slechts
één van de pijnpunten op de private
huurmarkt vormt, besloot de groep Wasda
op 30 maart een woontrip te organiseren
door Limburg.
De bedoeling was om kennis te maken
met een aantal initiatieven op de private
huurmarkt. Met 25 personen, afkomstig
uit 9 Limburgse gemeenten, trokken wij
een dagje door Limburg.

het jeugdwelzijnswerk, straathoekwerk,
basiseducatie, Stebo, de politie, de sociale
bouwmaatschappij, de RvB van RIMO, het
onderwijs en de sociale economie waren
present.

In Genk vertelde Jean Lenaerts over het
nijpend tekort aan standplaatsen voor de
jonge generatie van voyageurs. In SintTruiden werden wij bij Masala ontvangen
door vrijwilligers die werken rond de
huisvesting van vluchtelingen. Zij trachten
te bemiddelen met kandidaat-verhuurders
en op te treden als tussenverhuurder. Maar
de zoektocht naar betaalbare, goede
woningen wordt steeds moeilijker. Hoewel
de regio Sint-Truiden het hoogst scoort
op vlak van slechte woontoestanden in
Limburg, merkten wij enige aarzeling om
de huisjesmelkerij aan te pakken wegens
het gemis aan betaalbare alternatieven.

Samen kwamen ze tot volgende prioriteiten
voor het buurtwerk: de zelfwerkzaamheid
van bewoners prikkelen, de sociale
samenhang in de impulswijken versterken,
de samenwerking tussen organisaties
optimaliseren en in het bijzonder
samenwerken om de harmonische
ontwikkeling van kinderen en jongeren
te bevorderen. ‘s Namiddags dachten de
deelnemers na over actiepunten om deze
prioriteiten concreet gestalte te geven.
Aan deze dialoogdag is een reeks
interviews met bewoners en stakeholders
voorafgegaan. De interviews zijn verwerkt
in een tekst van ca. 60 blz. waarin de
uitdagingen op diverse vlakken komen
bovendrijven. Deze tekst is op de
dialoogdag gepresenteerd. Jos Motmans,
onafhankelijk consultant, heeft in opdracht
van RIMO dit hele proces begeleid. RIMO
wil met dit initiatief de kwaliteit en het
draagvlak van haar buurtwerkingen
versterken. De dialoogdag is geen
eindpunt, maar een aanzet tot verdere
verdieping van de buurtwerkingen en de
samenwerking met andere actoren in het
Genkse.
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INFORMATIE VAN HET
OPBOUWWERK IN LIMBURG

Voyageurs op bezoek bij ‘Wasda’

Het nieuw gemeentelijk reglement
op kamers en de sanering van
de logementhuizen in Genk leek
aanvankelijk een goede zaak. De slechtste
logementhuizen werden gesloten. De
anderen moesten aangepast worden aan

In Hasselt waren wij te gast in een
kraakpand. Wij maakten kennis met
dynamische jongeren die op hun manier
leegstand en verkrotting aanklagen. In
het kraakpand wordt een volkskeuken
georganiseerd, tweedehands kleren
verdeeld en af en toe gefeest. Wij werden
getrakteerd op een heerlijke kom soep.
Het viel ons op dat het jonge volkje
goed geïntegreerd was in de buurt.
Vervolgens trokken wij verder naar het
Volkstehuis om kennis te maken met de
thuislozenwerking van CAW Sonar. De
woontrip werd afgesloten in Zolder.

Het was een leerrijke dag. Wij hopen
dat de kiemen gelegd zijn voor een dosis
onderlinge solidariteit, want de problemen
op de private huurmarkt zijn immens!

GOED EN BETAALBAAR
WONEN IS BELANGRIJK
HEUSDEN-ZOLDER - We weten allemaal
dat goed en betaalbaar wonen - ook
in Limburg – niet voor iedereen is
weggelegd. Om een sociale woning te
bekomen moet je (te) lang wachten.
Een privé-woning huren is ontzettend
duur en dikwijls is ook de kwaliteit
nog slecht.
Daarom wil RIMO Limburg zich de
volgende jaren steeds meer gaan bezig
houden met het wonen.
In het verleden hebben we al heel wat
expertise opgebouwd als het gaat over
kamerwonen en logementhuizen. We
kennen de situatie in heel wat sociale
woonwijken. We willen nu een nieuwe
stap gaan zetten. We onderzoeken
drie pistes waarrond we eventueel
willen werken: het samenleven tussen
woonwagenbewoners en burgers, het
huren op de private huisvestingsmarkt
en de participatie van bewoners in de
sociale huisvesting. We houden u op
de hoogte!

NIEUWSFLITS
DYNAMO
DYNAMO INSPIREERT LOKALE
BELEIDSVOERDERS
HEUSDEN-ZOLDER
De gemeenteraadsverkiezingen van
vorig jaar leverden heel wat nieuw bloed
op. Voor deze nieuw verkozen politici
organiseerde het provinciebestuur een
inspiratiedag op 23 maart, met allerlei
workshops rond gelijke kansen en
diversiteit. Ondersteuner Roland Bollen:
“Ook Dynamo verzorgde een workshop,
waarbij mensen in armoede, samen
met de politici, een heel realistisch spel
speelden rond inkomen en uitgaven in
combinatie met een aantal getuigenissen.
Het was een leuke ervaring om de
dialoog met de politici aan te gaan.”

GANSBEEK
EEN EIGEN STEK
BILZEN
Tot nog toe behelpt de buurtwerking
in Gansbeek zich met garages van
appartementen als er iets te vieren is.
Voor vergaderingen gaan de mensen
naar ‘De Twee’. Op die manier is het
moeilijk om een stevige werking uit te
bouwen en samenhang tussen bewoners
te realiseren. Maar nu is er duidelijk schot
in de zaak. Tegen de zomer komt er een
containerklas. Met deze infrastructuur
zijn er geen uitvluchten meer en moet
het mogelijk zijn om een levendige
buurtwerking uit te bouwen. De mensen
zijn er klaar voor!

DORPSRESTAURANT
BRENGT ARM EN RIJK
SAMEN AAN TAFEL
BILZEN - In Schoonbeek gaan twee
keer per week gemiddeld 50 bewoners
samen aan tafel. Dorpsrestaurant
‘Den Tleer’ combineert tewerkstelling
van kansengroepen met goedkope
en gezonde groepsmaaltijden voor
een gemengd publiek van senioren,
alleenstaanden en gezinnen uit zowel
de sociale woonwijk als de oude
dorpskern.

gebrek. Ziekenzorg organiseert vervoer
voor wie er niet op eigen kracht geraakt.
Opbouwwerker Karel Bollen is de
gangmaker van dit project, dat ontwikkeld
wordt in de schoot van de Buurtdienst van
de stad Bilzen.
Het concept is dermate succesvol dat het
intussen is uitgebreid naar twee andere
deelgemeenten.

HERK-DE-STAD - Elke vereniging heeft
nood aan een uitvalsbasis voor zijn
werking, of je nu een schaakclub bent
of een jeugdvereniging. Voor HouvastHerk is dat niet anders. Als vereniging
waar armen het woord nemen, is een
laagdrempelige
ontmoetingsplaats
immers broodnodig.
Houvast-Herk ging daarvoor aankloppen
bij het lokaal bestuur van Herk-deStad en kreeg al gauw een eigen
stek toegewezen. Het praatcafé werd
plechtig geopend in april. Elke eerste en
derde zondag van de maand staat de
deur er open om mensen te ontvangen.
Vrijwilligers vangen de bezoekers op
met een tas koffie, een vriendelijk
woord en een kleine activiteit, zoals
gezelschapsspelen, pannenkoekenbak,
…
Annelies
Vanlangenaeker,
tijdelijk
ondersteuner
van
Houvast-Herk,
formuleert het als volgt : “Het praatcafé
vormt als het ware het kloppend hart
van de vereniging. Een plaats waar
mensen in armoede elkaar treffen en

SINT-TRUIDEN - Sint-Truiden bruist van
de initiatieven die ‘Onder Ons’ op poten
zet. ‘Onder Ons’ is een initiatief voor,
door en met mensen in armoede, die
kunnen rekenen op de ondersteuning
van Greetje Swerts, opbouwwerkster
ter plaatse.
Naast ontmoeting en een aantal
ontspannende
activiteiten,
houdt
‘Onder Ons’ zich ook met het serieuze
werk bezig. Een jaar lang werkten
‘Ons Optrekje’ en ‘OBOS’, twee
werkgroepen in de schoot van ‘Onder
Ons’, aan hun bijdrage aan het Lokaal
Sociaal Beleidsplan in Sint-Truiden.
Het bijhorende rapport werd officieel
overhandigd aan de burgemeester en
de OCMW-voorzitter en elementen uit
het rapport kregen een plaats in de
omgevingsanalyse van de stad.

Een prettig neveneffect is dat daardoor
de mentale kloof tussen ‘die van het
dorp’ en ‘die van de sociale woonwijk’
een beetje overbrugd wordt. De
bewoners van de sociale woningen
worden
minder
gestigmatiseerd.
Daarom ook wilden de mensen niet
weten van de term ‘sociaal restaurant’.
“Wij zijn geen sociale gevallen”, zeggen
ze. Toch vervult het dorpsrestaurant
ontegensprekelijk een sociale functie.
Het is een vruchtbare voedingsbodem
gebleken voor nieuwe initiatieven
zoals computerinitiatie voor senioren.
Aan vrijwilligers is er bovendien geen

PRAATCAFE IS KLOPPEND
HART VAN HOUVAST-HERK

PARTICIPATIE? DAT SMAAKT
NAAR MEER !

“Het verhaal is niet af. De mensen van
‘Onder Ons’ hebben mogen proeven

waar Houvast-Herk voeling houdt met de
behoeften van de bezoekers, zodat in een
latere fase een ontspannend, educatief
en inhoudelijk activiteitenaanbod op
maat kan groeien.
De start van het praatcafé was op dat vlak
alleszins veelbelovend.”

“DE STEEN” WIL
MAATSCHAPPELIJKE
STROOM BEÏNVLOEDEN
MAASMECHELEN - Als vereniging waar
armen het woord nemen, moet SOMA
de zes criteria uit het armoededecreet
waarmaken. Een zware opdracht, maar
tegelijk is het een uitdaging om een
echte dialoog aan te knopen met de
buitenwereld en het beleid. Voor het
vervullen van die opdracht krijgt SOMA
ondersteuning van Evi Bogaerts.
“Tot voor kort kende SOMA geen echte
traditie van beleidsgericht werken,”
stelt Evi vast. “Sporadisch liet SOMA

Op uitstap met ‘De Steen’ naar Brussel

van betrokkenheid bij het beleid en dat
smaakt duidelijk naar meer”, bevestigt
Greetje. “De groep wil mee vorm geven
aan het Lokaal Sociaal Beleid in SintTruiden en wil ook in de toekomst
een permanente betrokkenheid als
adviesorgaan rond armoede waarmaken.
Welke vorm dit zal krijgen, is nog even
koffiedik kijken, maar op de uitnodiging
van de burgemeester om regelmatig
onze grieven bij hem kenbaar te maken,
gaan we ongetwijfeld in.”

NIEUWSFLITS
TERMIEN
OP ZOEK NAAR CAPACITEITEN
GENK
Buurtwerkster Karima Boutliss trok
op huisbezoek bij een 40-tal senioren
in Nieuw Termien. “Ik stelde vragen
over het wonen in de appartementen
en zocht naar de capaciteiten van de
mensen. Daar gaan we zeker nog mee
aan de slag. Zo wil er iemand een
kaartnamiddag organiseren. De foto’s
van de geïnterviewden, met telkens de
capaciteiten vermeld, werden op 5 mei
tentoongesteld op het voetbalpleintje
vlakbij de sociale huurappartementen.
Mensen van de dienst wijkontwikkeling,
de wijkagent, de jeugdwerkers en Nieuw
Dak waren hier aanwezig.”

Burgemeester Ludwig Vandenhove kwam
een kijkje nemen tijdens het paasfeest.

haar stem horen, maar meestal op vraag
of op initiatief van anderen. Het werd
stilaan tijd om zelf pro-actief uit de hoek
te komen.
Na wat aanloop koos de groep “De
Steen” als symbolische naam voor
haar beleidsbeïnvloedend werk. Het is
een uitdrukkelijke verwijzing naar het
gelijknamige lied van Bram Vermeulen.
“Ik heb een steen verlegd in een rivier
op aarde. Het water gaat er anders dan
voorheen…”
Precies dat streefdoel wil SOMA in
Maasmechelen waarmaken: fungeren
als spreekbuis voor mensen in armoede
en op die manier in actie komen tegen
maatschappelijke onrechtvaardigheden.”

LSB MAASMECHELEN
BASISGROEPEN DOEN HUN ZEG
OVER LSB
MAASMECHELEN
Het is de lokale besturen van
Maasmechelen
menens
met
de
participatie
van
kansengroepen
aan het Lokaal Sociaal Beleid. Op
vraag van gemeente en OCMW nam
opbouwwerkster Geert Desmet een
15-tal basisgroepen mee op sleeptouw
om hun zegje te doen over de zeven
clusters uit het plan. De groepen
variëren sterk: van het bedrijvencentrum
en SOMA tot een aantal wijkcomités.
Via de ‘bakstenenmethodiek’ werd
alles in goede banen geleid, met een
prioriteitendebat als hoogtepunt.

NIEUWSFLITS
WATERSCHEI
PROEVEN VAN DIVERSITEIT
GENK
In Waterschei komen tweewekelijks een
achttal vrouwen naar het buurthuis om
te leren koken. “We maken telkens een
gerecht van een ander land klaar” vertelt
Tina, medewerkster in Buurthuis De
Singel. “Een Italiaanse vrouw leerde ons
pizza maken. Amina toonde hoe je echte
Marokkaanse couscous klaarmaakt. Celia
leerde ons een Turks gerecht klaarmaken.
Het is fijn om te zien hoeveel de vrouwen
gemeenschappelijk hebben. Toch leren
ze elke keer nieuwe dingen van elkaar.
De komende weken staan nog Griekse en
Sloveense menu’s op het programma.”

MEULENBERG
KOFFIE-KAFFEE VOOR SENIOREN
HOUTHALEN
Buurtwerk Meulenberg is in oktober
2006 gestart met een zgn. Koffie-Kaffee
voor senioren. Het project geniet steun
van Welzijnszorg. Op maandagnamiddag
treffen de senioren mekaar in de
parochiezaal voor allerlei kleine,
ontspannende activiteiten: van samen
koken, petanque, een educatieve quiz
spelen, kienen, gelkaarsen gieten tot een
demonstratie vilten. Gemiddeld komen
een 35-tal senioren van 7 verschillende
nationaliteiten naar deze namiddagen.
Vrijwilligsters vertalen een woordje
indien nodig.

RENOVATIE APPARTEMENTSBLOKKEN KOLDERBOS
BEWONERS KOLDERBOS
ONDERHANDELEN MET
NIEUW DAK
BUURTWERKSTER FEMKE CROUX
GENK - De appartementsblokken van
Kolderbos zijn 40 jaar oud. De ramen
zijn versleten, de stroomleidingen zijn
verouderd, het bezetsel valt van de
muren en de centrale verwarmingsketels
zijn aan vervanging toe. SHM Nieuw Dak
besliste tot een grootschalige renovatie.
De renovatie is niet alleen een
inhaaloperatie
van
achterstallig
onderhoud, maar ook een serieuze
verbetering van het comfort. Echt
vernieuwend zijn de zonneboilers, het
regenputwater en de verwarming op
aardgas.
Een huurderscomité van zo’n 20 bewoners
volgt de werken op de voet. Ze hebben
nog een gigantische opdracht voor de
boeg want de werken aan de 71 blokken
van telkens 9 flats zullen pas over 10
à 15 jaar klaar zijn. Toen de huurders
vernamen dat de renovatie een forse
huurprijsstijging zou teweegbrengen
kwamen ze in actie.
Enkele
bewoners
verzamelden
handtekeningen tegen de huurverhoging.
Buurtwerkster
Femke
Croux
van
RIMO wilde weten in welke mate het
ongenoegen leefde en organiseerde
samen met enkele bewoners een open
bewonersvergadering. Er kwamen 65
mensen op af. Hieruit ontstond een
huurderscomité. “Om de 3 weken
komen we samen,” zegt Femke. “Dankzij
overleg met Nieuw Dak boekten we al
enkele resultaten. Zo is er een akkoord

om de huuropslag te spreiden over 5 jaar
in plaats van 3 jaar. Het pleisterwerk en
het verfwerk, dat eerst niet vernieuwd
zou worden, wordt nu toch vernieuwd. “Ik
bereid de vergaderingen iedere keer voor
met Aslan Oztürk en Giovanni Loos, de 2
voortrekkers van het comité.
Ik probeer het contact met Nieuw Dak
positief te houden en de bewoners
realistisch te laten blijven. De lange duur
van de renovatie is een zware handicap.
Tot nu toe is er een goed gevoel, want
het comité heeft op korte tijd al veel
bereikt.”

Buurtwerkster Femke Croux : ‘Het comité
heeft op korte tijd al veel bereikt’

ONS GEDACHT
HUURDERSCOMITÉ
KOLDERBOS : “POSITIEF
IS DAT ER KAN GEPRAAT
WORDEN MET NIEUW DAK”
GENK - Aslan Oztürk en Giovanni Loos
zijn de twee voortrekkers van het
huurderscomité in Kolderbos. Ook Fatiha
Gharmaoui is nauw betrokken. We treffen
hen samen aan in het wijkcentrum.

“Er zou een onderscheid moeten gemaakt
worden tussen vervanging wegens
slijtage en vernieuwing die de waarde
van het gebouw vermeerdert,” steekt
Giovanni dadelijk van wal. “Nu betalen
we twee keer: de gewone huur waarmee
normaal gezien de slijtage zou moeten
gedekt zijn en de huuropslag voor de
renovatie waarin ook een deel slijtage
is opgenomen. Als huurders hebben we
geen recht op inzage.”
>>

NIEUWSFLITS

>> vervolg
”Toch hebben we al heel wat bereikt,”
zegt Aslan. “De huuropslag is nu gespreid
over 5 jaar. De opslag bedraagt 33% voor
de grote appartementen en 16,5% voor
de kleine. Onze macht is ons gezamenlijk
optreden. 407 handtekeningen ophalen
is niet niets. Dat maakt indruk. We zijn
goed georganiseerd. We hebben niet
alleen de steun van Femke maar ook
het Huurderssyndicaat en de dokters
van Geneeskunde voor het Volk staan
achter ons.”
“Positief is dat er kan gepraat worden
met Nieuw Dak,” tempert Fatiha de
twee mannen. “Nieuw Dak heeft net
als wij ook water in de wijn moeten
doen. Zij hangen af van de reglementen
in Brussel. Zij doen ook niet wat ze
willen. Zo lieten ze ons weten dat de
minister geen subsidies meer geeft
voor renovatiewerken, enkel voor
nieuwbouw.”
“Toch blijft het bij mij wringen,”
antwoordt Giovanni. “Volgens mij is de

leningslast van de appartementen na 40
jaar voor een groot deel afbetaald. Waar
gaat het geld naartoe van de huurders?
Het blijft een vraagteken. Toch geloven
we in onze eigen kracht. Om de 3 weken
blijven we samenkomen.”

OP STRAAT IN PEER…

The place to be, de drukste hangplek is op
dit moment de ‘pitch’ in Wijchmaal: een
duurzame ‘voetbalkooi’ die zich uitstekend
leent voor spontane wedstrijdjes en
energieverbranding. Naast het lekker
lummelen en lol maken, zie je die jonge
gasten ook sporten en de eigen hangplek
soigneren.

PEER - Een hangplek in de buurt voor
de jonge gasten? Een goed idee. Geef
de jeugd ruimte en werk aan een
constructieve sfeer op straat. Creëer
mogelijkheden voor ontmoeting in de
directe leefomgeving waar mensen
wonen en werk ondersteunend zodat
het een meerwaarde wordt voor de
lokale samenleving.
In Peer namen ze enkele jaren
geleden die uitdaging aan door,
naast te investeren in materiaal, ook
een professionele welzijnswerker te
engageren.
Pieter
Jacobs
werkt
als
(jeugd)opbouwwerker voor Stad Peer
(gedetacheerd naar het opbouwwerk)
en begeeft zich in die hoedanigheid
ook op straat. Hij legt contacten met
rondhangers, trekt met ze op en
is een herkenbaar aanspreekpunt
voor jongeren. Naast persoonlijke
coaching
door
het
Limburgs
Steunpunt Straathoekwerk voorziet
ook Opbouwwerk Noord-Limburg in
omkadering. Want Pieter werkt ook
samen met de buurtbewoners zelf:
knelpunten aanpakken, de omgeving
aantrekkelijker inrichten of een
buurtborrel organiseren. Het lijkt zo‘n
beetje op een duobaan in één persoon.
Niet altijd vanzelfsprekend, maar het
werkt.

DE STANDAARD
MILIEUDAG SENSIBILISEERT
BEWONERS
HOUTHALEN-HELCHTEREN

Aslan Oztürk (rechts) en Giovanni Loos
(links), de twee voortrekkers van het
huurderscomité

Onderzoek wijst uit dat veel jongeren
het doelloos rondhangen als één
van de favoriete vrijetijdsactiviteiten
beschouwen. Niet omdat ze niets
anders te doen hebben, maar omdat
ze het gewoon plezant vinden om met
leeftijdsgenoten te vertoeven op een
‘eigen’ plek. Wandel maar eens door
Peerse buurten zoals de Roshaag of
de Eilandsvelden, waar je ‘uitgedoste’
trefplaatsen vindt, met plaats voor sport
en spel voor klein en groot.

The place to be, de ‘pitch’.

De milieuwerkgroep van sociale woonwijk
De Standaard organiseerde samen
met het wijkcomité De Schanshof een
milieudag op 18 april jl.. Opbouwwerkster
Marleen Hus: “We bezochten het
waterzuiveringsstation van Aquafin.
Nadien ruimden kinderen het zwerfvuil
op en maakten er prachtige creaties mee.
De volwassenen werden uitgenodigd om
mee te doen aan de engagementstafel.
Ze vulden ik-boodschappen in over wat
zij kunnen doen ter verbetering van het
milieu op de wijk. We gaan zeker nog
verder werken rond milieuzorg.”

RUNKST
SCHORRIEMORRIE: EEN
TERUGBLIK
HASSELT
Samenleven Runkst heeft met een
fotosessie
teruggeblikt
op
hun
theatervoorstelling
Schorriemorrie.
Bloed, zweet en tranen heeft het gekost
om tot het bereikte resultaat te komen.
Maar iedereen is erg fier op het resultaat.
Dit werd ook duidelijk in de reacties op
de foto’s: ‘Amai, ik zag er nogal goed uit’.
‘Nu ik dit zie, besef ik pas wat we gedaan
hebben en wat het allemaal geweest is.’
‘Het is de vele repetities waard geweest.’
‘Eigenlijk hebben we toch wel heel erg
hard gelachen.’ ‘Ik mis het…’

NIEUWSFLITS
TUINWIJK BERINGEN
NIEUWE SPEELPLEKKEN
BERINGEN
In de mijncités van Beringen wonen veel
kinderen en jongeren. En dus is er veel
vraag naar sport- en speelinfrastructuur.
Opbouwwerker Patrick Moons zoekt
samen met de kinderen, de omwonenden
en de stad naar een consensus over de
inrichting van nieuwe speelplekken. Op
het Eeuwfeestplein is dat alvast goed
gelukt.

“POSITIEVE ERVARINGEN
CREËREN VERBONDENHEID”
DILSEN-STOKKEM
Een sinterklaasbezoek, een wensboek
voor de buurt, een paasfeest, … Het zijn
kleine dingen, maar stilaan verandert
er iets in Veeweide.
“Veeweide is een klein sociaal
woonwijkje met 43 woningen,” vertelt
opbouwwerkster Geert Desmet. “De
bewoners hebben weinig contact met
elkaar en er zijn veel spanningen. In
2006 hebben we voor het eerst een
sinterklaasbezoek georganiseerd in de
wijk. De sint bracht snoep mee voor
de kinderen en een wensboek voor

de ouders. Ieder gezin mag daarin zijn
wensen voor de buurt opschrijven. Dit
wensboek wordt het gespreksonderwerp
op de eerste bewonersvergadering.
Verdraagzaamheid
wordt zeker een
thema!”
Het wensboek is niet de enige impuls
die Geert geeft. “Ik probeer bewoners
te stimuleren om samen aan allerhande
activiteiten binnen de gemeente deel te
nemen. Op die manier ontstaan positieve
ervaringen tussen buren. De kinderen zijn
altijd laaiend enthousiast! De ouders zijn
moeilijker te bewegen, maar stilaan voel
je toch de interesse groeien. Ik heb ook
enkele buurtkranten uitgebracht. Daarin
schrijf ik ook altijd een doordenkertje rond
verdraagzaamheid.”

“De kinderen zijn altijd laaiend enthousiast”.

BERINGEN
De Posthoornwijk krijgt stilaan meer
kleur. RIMO Limburg liet twee jaar
geleden een stedenbouwkundige studie
uitvoeren om oplossingen te zoeken
voor de planologische problemen
van de wijk. Architect Peter Princen
adviseerde o.a. om meer groen in de
wijk te brengen door voortuinen aan te
leggen. Het buurtcomité maakte een
deal met de stad: de bewoners zouden
het werk grotendeels zelf uitvoeren; de
stad zorgt voor het nodige materiaal.
Drie voortuinen zijn al klaar. Nu wordt
voor het buurthuis een strook groen
aangelegd. Jong en oud helpt mee.
Terwijl de mannen boordstenen plaatsen,
helpen kinderen met het lichtere werk.

GENK - De Post hervormt z’n
kantorennetwerk,
wat
neerkomt
op sluiting van een aantal kleine
wijkkantoren. Ook het kantoor van
Boxbergheide, nabij Winterslag, moet
dicht. “Vooral voor ouderen en mensen
met een handicap is de sluiting heel
vervelend” zegt buurtwerkster Barbara
Argentini. “Zij dreigen geïsoleerd te
worden door de grote afstand tot het
postkantoor in Genk-centrum.”
Barbara is buurtwerkster in de 2e en 4e
tuinwijk van Winterslag. Samen met de
buurtwerker van Stebo ondersteunt ze
een werkgroep die actie onderneemt
tegen de sluiting van de kleine Genkse
postkantoren.
“Nadat we ons oor
te luisteren hadden gelegd bij de
buurtbewoners, besloten we om een
informatievergadering te organiseren.
We nodigden iemand van De Post uit
om ons te informeren. Hierna volgde
een eerste actie: we trokken naar het

ER BROEIT WAT IN
BOMMERSHOVEN-HAREN

WATERSTRAAT
POSTHOORNWIJK KRIJGT
VOORTUINTJES

BEWONERSVERZET TEGEN
SLUITING POSTKANTOOR

JEUGDHUIS THE BASSMENT
HOUTHALEN-HELCHTEREN
Nicole
Baerts, opbouwwerkster in HouthalenOost, ondersteunt de vrijwilligers rond
het jeugdhuis ‘The Bassment’.
“De naam is goed gekozen! Hij verwijst
naar de ‘bas’ die in elk muziekgenre
voorkomt, en ons jeugdhuis bevindt
zich in een kelderruimte. Van bij de
start van het jeugdhuis zijn zowel
jongeren als volwassenen betrokken.
Dat is onze kracht. Als opbouwwerkster
ondersteun ik de vrijwilligers tijdens
de vergaderingen. Ik ben dan als
buitenstaander onpartijdig en kan de
dingen open trekken.
Doorheen de jaren hebben de leden
van het jeugdhuis leren samenwerken
met andere verenigingen. Zo vormen
zich netwerken en wordt iedereen er
sterker van.
We werken met vrijwilligers; sinds een
jaar hebben we bovendien het statuut
van vzw. We bereiken zowel jongens
als meisjes vanaf 16 jaar in de werking.

Op vrijdag- en zaterdagavond vinden
activiteiten plaats. Iedereen heeft inspraak
en kan voorstellen doen. De huidige Kern,
jongeren van rond de 20, is actief bezig
met de jongeren die nu 16 zijn. Dat is de
leeftijd waarop zij zelf gestart zijn in het
jeugdhuis. En de cirkel is rond!”

BORGLOON - Bommershoven en
Haren zijn kleine Haspengouwse
dorpskernen die een rustig bestaan
leiden.
Opbouwwerksters
Greetje
Swerts en Chantal Poncelet brengen
er een nieuwe dynamiek op gang. Het
begon allemaal met een enquête bij de
bewoners. Daaruit groeiden uiteindelijk
drie werkgroepen. En er staat nog
meer in de steigers.
‘De gemeente luistert toch niet naar ons’
was aanvankelijk een veelgehoorde
klacht. Maar intussen is er een
constructieve relatie gegroeid tussen
het stadsbestuur en de initiatiefgroep

De werkgroep brengt de knelpunten in kaart

postkantoor en startten een petitieactie.
We werken samen met bewoners van
Kolderbos, waar ook een postkantoor met
sluiting bedreigd is.”
“We zijn zelfs in Brussel actie gaan
voeren. We spraken met iemand van
het kabinet van staatssecretaris voor
overheidsbedrijven
Bruno
Tuybens.
Jammer genoeg leveren deze contacten
niet veel op, want de beslissingen zijn
al gevallen. Toch blijven de bewoners
strijden voor een deeltijds postkantoor in
Boxbergheide.”

NIEUWSFLITS
STEENVELD
BEWONERS ONDERHOUDEN ZELF
GROEN
BERINGEN
De sociale woonwijk Steenveld ligt in
een mooie groene omgeving. Maar
openbaar groen vraagt om onderhoud.
Opbouwwerker
Patrick
Moons
ontwikkelde samen met de stad en
de bewoners een buurtbeheerplan.
Moeders, mannen en kinderen helpen
mee met opruimacties, snoeiwerk of
inzaaien van nieuwe beplanting.

‘De bewoners blijven strijden voor een
postkantoor in Boxbergheide’.

van bewoners. “Als de mensen uitleg
krijgen over de procedures en over waarom
sommige voorstellen niet uitvoerbaar zijn
of lang duren, dan groeit er begrip”, zegt
Greetje. De werkgroep veiligheid is een
goed voorbeeld. De groep deed samen met
de politie een rondgang door het dorp en
maakte foto’s van de knelpunten. Daarop
volgde een overleg met de bevoegde
schepen over het mobiliteitsplan. Het
stadsbestuur erkent de stoorpunten en
heeft alvast een snelheidsbeperking
toegezegd.
Andere werkgroepen zijn bezig rond
dorpsverfraaiing en het sociaal leefklimaat.
Er zijn ook plannen in de maak voor een
artistiek project dat het dorp sterker op de
kaart moet zetten.

DE BRUG
‘DE BRUG’ OVERHANDIGT
RAPPORT LSB
HASSELT
De Brug, een vereniging waar armen het
woord nemen, maakte een rapport met
hun bedenkingen en suggesties over het
Lokaal Sociaal Beleid. Het rapport werd
plechtig overhandigd aan schepen van
sociale zaken Toon Hermans. Na een
korte inleiding door het Vlaams Netwerk
Armoede, bracht voorzitster Frieda de
belangrijkste punten naar voren. De
schepen was zeer tevreden met het
geleverde werk en beloofde het rapport
te bespreken met zijn diensten. Ter
afsluiting volgde een kleine receptie.

