De uitdagingen voor 2012

huisvesting.
Samen met woonwagenbewoners zijn
we al jaren vragende partij voor de
uitbreiding van het aantal standplaatsen
en woonwagenterreinen. Hopelijk kunnen
we daar de eerste jaren van de volgende
gemeentelijke legislatuur een stap vooruit
in zetten zodat het niet bij intenties en
beloften blijft.”
Waar liggen de accenten bij het
verbeteren van de leefbaarheid in
wijken en gemeenten?

Stef Vandebroek: “In september treden we samen met de andere samenlevingsopbouwinstituten naar buiten met de sociale stemtest. Daarnaast organiseren we
enkele debatten in de weken voor de verkiezingen.”

Na een uitgebreide terugblik op de
realisaties binnen de werkterreinen
armoede aanpakken, leefbaarheid
verbeteren
en
woonproblemen
aankaarten, ronden we af met een
vooruitblik op de uitdagingen die
2012 in petto heeft. We schotelden
Stef Vandebroek, directeur van RIMO
Limburg, enkele vragen voor.
Hoe evolueert het project ‘Ieders stem
telt’?
Stef Vandebroek: “In 2012 organiseren
we het lobbywerk. Samen met
de
partnerorganisaties
proberen
we alle partijen in alle Limburgse
gemeenten individueel te bezoeken
en de prioriteitennota persoonlijk toe
te lichten. We streven naar zo’n 250
contacten met wellicht toekomstige
beleidsverantwoordelijken.
In september treden we samen met de
andere
samenlevingsopbouwinstituten
naar buiten met de sociale stemtest.
Daarnaast organiseren we enkele debatten
in de weken voor de verkiezingen waarbij
we ons eveneens sterk maken om inbreng

van onderuit te realiseren.
Daarmee is het echter niet afgelopen. Pas
na 14 oktober kennen we de verkozenen
en de nieuwe beleidsverantwoordelijken.
Dan gaan we hen opnieuw duidelijk maken
waar onze achterban en organisaties
voor staan. Bovendien willen we wegen
op de gemeentelijke beleidsplannen die
in de loop van 2013 opgesteld moeten
worden. Kortom, het werk begint pas echt
na de verkiezingen. Dan kijken we wat er
gerealiseerd kan worden en haalbaar is.”
Welke uitdagingen biedt het
aankaarten van woonproblemen?
Stef Vandebroek: “De laatste jaren
bouwden we goede contacten op met
de sociale huisvestingsmaatschappijen
Cordium en Kempisch Tehuis. Met enkele
sociale
huisvestingsmaatschappijen
waarmee we voordien minder permanente
en structurele banden hadden, voeren
we nu gesprekken. Alles zit eigenlijk
in een stroomversnelling. Ik hoop dat
we in 2012 een goede relatie kunnen
uitbouwen met die maatschappijen. Nog
meer dan voorheen willen we inzetten op
bewonersparticipatie binnen de sociale

Stef
Vandebroek:
“Binnen
onze
leefbaarheidsprojecten
willen
we
aandacht blijven besteden aan de
allerzwaksten en aan het aspect gekleurde
armoede. Ons instituut heeft een schat
aan ervaring opgebouwd vanuit het
jarenlange werken op tal van locaties. We
willen nu kijken hoe we deze ervaring op
een hoger niveau kunnen tillen en hoe we
vanuit het tweedelijnswerk zaken kunnen
realiseren.”
Welke uitdagingen bieden de
armoedebestrijdingsprojecten?
Stef Vandebroek: “Als het over armoede
gaat, denk ik in de eerste plaats aan de
uitbouw van het Trefpunt OnderOns in
Sint-Truiden. De erkenning van OnderOns
als vereniging waar armen het woord
nemen biedt kansen om met een aantal
partners een stap vooruit te zetten.
Verder is er de bekommernis voor de
uitbouw van het Trefpunt Armoede. De
wereld binnen het Trefpunt Armoede is
heel divers. Het bestaat uit een tiental
verenigingen waar armen het woord
nemen die heel verschillend zijn. We
proberen hen zo sterk mogelijk te
ondersteunen.
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Een greep uit de vele projecten
van RIMO Limburg
Beleidsbeïnvloeding,
samenwerking
en diversiteit … het zijn altijd al
aandachtspunten voor RIMO Limburg
geweest, maar het afgelopen jaar werd
er nog meer nadruk op gelegd.

aannemers en partners. Verder zetten
we in Sint-Truiden beleidsbeïnvloedende
acties rond onderwijs op en legden we in
Maasmechelen een traject met huisartsen
af (lees meer op p. 11).

Beleidsbeïnvloeding

In Lommel werkten we samen met sociale
huisvestingsmaatschappij
Kempisch
Tehuis. De focusgroep, een groep sociale
huurders van Kempisch Tehuis in Lommel,
formuleerde 16 verbeteracties voor
de huisvestingsmaatschappij. Op het
verlanglijstje stonden zowel kleine als
grote verbeterpunten: van sleutelhangers
met de telefoonnummers van het
secretariaat en de technische dienst tot
een vernieuwd communicatieluik waarbij
de website en brochures voor kandidaaten zittende huurders aangepast worden
met feedback van de focusgroep.”

RIMO Limburg wil kwetsbare groepen
sterker maken en motiveren om zelf
problemen aan te pakken. Bovendien
wil het signalen geven aan het beleid
en participatie stimuleren. Claudia
Mellebeek, adjunct-directeur, haalt enkele
resultaten aan: “In Beringen vonden er
omgevingswerken in de wijk Wijerdijk
plaats waarbij we een participatief proces
met de bewoners in gang zetten. Onze
opbouwwerker ter plekke vertaalde de
stem van de bewoners naar de betrokken

Samenwerking
Zowel wat het opbouw- en buurtwerk
betreft als bij de beleidsbeïnvloedende
activiteiten werkt RIMO Limburg met heel
wat partners samen. Claudia Mellebeek:
“Op lokaal vlak hebben we een breed
netwerk en heel veel contacten met
partners. Dat varieert van lokale
buurtverenigingen en KWB-afdelingen
waarmee
we
samen
activiteiten
organiseren tot gemeentelijke diensten
en sociale huisvestingsmaatschappijen.

Ten slotte tasten we het concept van de
sociale kruidenier verder af. We willen
uitzoeken hoe we deze vorm van goedkope
voedselverstrekking kunnen realiseren. Er
is immers veel vraag naar, zowel vanuit
de huidige voedselbedelingssystemen als
vanuit de doelgroep.”
GS
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Claudia Mellebeek: “Op lokaal vlak hebben
we een heel breed netwerk. Dat varieert
van lokale buurtverenigingen en KWBafdelingen waarmee we samen activiteiten
organiseren tot gemeentelijke diensten en
sociale huisvestingsmaatschappijen.“

Ook bovenlokaal zetten we in op
samenwerking. In 2011 sprongen vooral
die met de Centra voor Algemeen
Welzijnswerk in het oog, meer bepaald de
ontmoetingsmomenten met veldwerkers.

Ook de opening van het nieuwe
laagdrempelige Trefpunt OnderOns werd
met CAW Sonar gerealiseerd in Sint-Truiden
(lees meer op p. 11). De vrijwilligersgroep
OnderOns werd vorig jaar trouwens
erkend als vereniging waar armen het
woord nemen: een mooie beloning voor
het harde werk van de opbouwwerkers en
vrijwilligers ter plekke.
Voor het project ‘Ieders stem telt’
creëerden we eveneens een breed
bovenlokaal
samenwerkingsplatform.
Het initiatief groeide uit de sector
Samenlevingsopbouw en wil kwetsbare
groepen laten wegen op de verkiezingen.
Onze organisatie fungeerde in Limburg
als trekker van een partnerschap van
16 organisaties. Wij zijn van mening
dat er heel wat handvatten zijn voor
armoedebestrijding op lokaal niveau.
Daarom bevroegen we meer dan 1200
kwetsbare Limburgers. Met die resultaten
stelden we een prioriteitennota op.”
Diversiteit
RIMO Limburg streeft heel erg naar
samen-leven in diversiteit. Claudia
Mellebeek: “Naar analogie van de
beproefde Bilzense dorpsrestaurants
(lees meer op p. 4) startten we in BeringenMijn met een haast Vlaamse primeur
in samenwerking met het OCMW. We
organiseerden buurtmaaltijden met een
intercultureel tintje en boden zowel halal
als niet-halal maaltijden aan. De twee tryouts waren met telkens 80 deelnemers
volledig uitverkocht. De deelnemers
vonden via verschillende kanalen, onder
meer Vlaamse en Turkse verenigingen,
hun weg naar de buurtmaaltijden. Samen
eten blijft een laagdrempelige activiteit
die de eenzaamheid doorbreekt.”
GS
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Vrouwen kleuren hun leven
kansarme vrouwen te ontwikkelen en te
werken aan hun persoonlijke groei. Stap
voor stap zetten de vrouwen hun leven
terug op de rails en proberen ze uit de
armoedespiraal te geraken.

“When you educate a man , you educate one
person. When you educate a woman, you
educate a family.” Deze uitspraak van Gandhi
is een van de basisideeën achter het project
‘Vrouwen kleuren hun leven’.

Houthalen-Helchteren
Kansarme
vrouwen uit hun isolement halen, sterker
maken en hun leefsituatie verbeteren,
dat is de opzet van het project ‘Vrouwen
kleuren hun leven’. Het buurtwerk van
Meulenberg
organiseert
wekelijkse
groepsbijeenkomsten om de talenten van

De vrouwen met uiteenlopende culturele
en religieuze achtergronden gaan gebukt
onder hachelijke leefomstandigheden:
ze hebben het financieel moeilijk, zitten
in een moeilijke relatie, herstellen van
een slepende ziekte, spreken gebrekkig
Nederlands … Een van de dames
verwoordt het als volgt: “Ik kan niet
slapen: ik borstel dan denkbeeldig alle
bladeren samen onder de boom. Als alle
bladeren weg zijn, zijn de gedachten uit
mijn hoofd, dan kan ik terug slapen”. De
wekelijkse bijeenkomsten zijn gevarieerd:
veel praten, maar ook creatief bezig zijn of
op uitstap ter ontspanning.
Brigitte Motmans, buurtwerker en bezieler
van het project: “We hebben op het tempo
van de deelneemsters veel gewerkt aan

Taal- en leesbevordering met ‘Digi-taal in een kastje’
het ontwikkelen van hun eigen veerkracht:
hoe verlaag ik de last die ik draag en
verhoog ik mijn draagkracht. We lieten de
vrouwen dromen over hun ideale situatie.
Daar gingen we dan mee aan de slag:
welke stappen moet ik zetten om die
droom te realiseren?”
Springplank
De vrouwen zijn nu zo ver dat ze verder
kijken dan naar hun individuele situatie.
Ze zijn bezorgd om elkaar en spreken ook
op andere momenten af. De groep is een
veilige omgeving en een springplank naar
groei. Ook in 2012 loopt het project verder
en staan er onder meer cursussen over
klussen voor vrouwen en communicatie op
de agenda.
GS
Meer informatie:
Buurtwerker Brigitte Motmans
brigitte.motmans@rimo.be
011/52.26.01

Ontmoetingslokaal De Schanshof in nieuw kleedje

Voorzitter Pino Caltabellotta (rechts)
samen met opbouwwerker Jurgen (links)
en enkele vrijwilligers in het vernieuwde
buurtlokaal: “Alleen het afbraakwerk
hebben we zelf gedaan met vijf man van
de wijk. Ik volgde de werf op en hield een
oogje in het zeil.”

Houthalen-Helchteren - Opbouwwerker
Jurgen Vanhees troont ons mee naar De
Schanshof, het ontmoetingslokaal van de
Houthalense wijk De Standaard, waar grote
renovatiewerken plaatsvonden. Jurgen
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introduceert ons bij Pino Caltabellotta, de
voorzitter van vzw De Standaard, die de
bouwwerf opvolgde. “Pino is een gouden
kerel. Voorzitter zijn is voor hem een dagen-nachtjob.”

verandering in gebracht. En met resultaat.
Eén van de schepenen houdt zelfs elke
week spreekuur in het buurthuis.”

Pino Caltabellotta: “Dankzij de financiële
steun van het Impulsfonds ter waarde
van 100.000 euro en de 25.000 euro
steun van de gemeente, konden wij ons
lokaal grondig renoveren. Zo goed als
alles is vernieuwd: de vloer, het plafond,
het dak, de binnenmuren, de cv-ketel,
de radiatoren, de toog, de deuren. Zelfs
dubbele beglazing en het verfwerk konden
we financieren. Alleen het afbraakwerk
hebben we zelf gedaan met vijf man van
de wijk. Ik volgde de werf op en hield een
oogje in het zeil.”

In maart werden de architect, de aannemers
en alle vrijwilligers die meegeholpen
hebben
tijdens
de
verbouwingen
getrakteerd op een bedankfeestje met
een hapje en een drankje. De architect
en aannemers waren aangenaam verrast
met de uitnodiging van De Standaard.
Ook de vrijwilligers die de armen uit de
mouwen staken, waren erg tevreden met
de smakelijke beloning.
JL

Goede contacten

“We hebben een prima samenwerking
met de gemeente. Ooit was het anders.
Dat kwam omdat we zélf geen goede
contacten legden. Sinds ik drie jaar
geleden voorzitter werd, heb ik daar

LE E F B AAR HE I D V E R B ET E R E N

Bedankfeestje

Meer informatie:
Opbouwwerker Jurgen Vanhees
jurgen.vanhees@rimo.be
0497/58.43.83

Beringen - ‘Digi-taal in een kastje’
stimuleert met verhalen spelenderwijs
het leesplezier en de taalvaardigheid
van jonge allochtone kinderen. Het
project bestaat uit groepsvertellingen
met de kamishibai - een klein Japans
verteltheater - en thuisvertellingen
met fundels of ‘bundels vol fun’. Het
idee stamt uit de verkoopstechniek. Om
meer te verkopen vertelden Japanse
marktkramers verhaaltjes aan de
kinderen van winkelende ouders met
vertelplaten in een poppenkast.

“In vier Beringse wijken vertonen we
geautomatiseerde uitvoeringen van de
originele Japanse kijkkast of kamishibai”,
vertelt buurtwerker Patrick Moons. “De
vertelplaten van weleer zijn gedigitaliseerd.
Met digitale prentenboeken, fundels
genaamd, tonen we de kinderen ook
verhaaltjes op de computer thuis. Vandaar
de woorden ‘digi’ , ‘taal’ en ‘kastje’. ‘Digi’
voor computergeanimeerde verhalen.
‘Taal’ voor taalstimulering. ‘Kastje’ voor
de Kamishibai, het houten kastje waarin
de vertelplaten getoond worden. De
bedoeling is dat kinderen tussen 3 en 12
jaar op een speelse, niet-schoolse manier
Nederlands leren en leesplezier ervaren.”
Vertelmobiel
“De vertelactiviteiten gaan meestal door
in het buurthuis of bij gezinnen thuis.

Bij goed weer vertellen vrijwilligers hun
verhaaltjes met een ‘vertelmobiel’ op
wijkpleintjes. De vertellers kregen een
opleiding
van
jeugdwerkorganisatie
Muzemix: hoe ze geanimeerd kunnen
voorlezen, hoe ze op een boeiende manier
verteltechnieken kunnen gebruiken en
hoe de kamishibai technisch werkt.
“Met de voorleesmomenten bereiken we
vandaag een twintigtal, vooral allochtone
gezinnen met peuters en kleuters. Het
lost uiteraard het probleem van de
taalachterstand bij allochtonen niet
volledig op,” zegt Patrick, “maar ik ben
ervan overtuigd dat ‘Digi-taal in een kastje’
mensen in beweging zet en bijdraagt aan
de taalkennis van de kinderen.”
Vrijwilligers
Een tiental vrijwilligers fungeren als
vertellers, andere vrijwilligers helpen
ondersteunend. Zo is André Vanderstraeten
als vrijwilliger actief in de Beringse wijk
Steenveld. Hij is de rechter- én linkerhand
van buurtwerker Sema Yildiz. André houdt
onder meer het wijkcentrum open en
zorgt ervoor dat daar zowel de voorleesals de vormingsactiviteiten van ‘Digi-taal
in een kastje’ vlot kunnen doorgaan.
Wat motiveert André om dit elke dag
te doen? “Ik kom uit een gezin met elf
kinderen. Van toen ik klein was, later bij

Patrick Moons: “De vertelactiviteiten gaan
meestal door in het buurthuis of bij gezinnen
thuis. Bij goed weer vertellen vrijwilligers
hun verhaaltjes met een ‘vertelmobiel’ op
wijkpleintjes.”

Vrijwilliger André

de scouts en nog later als hoofdopzichter
in de mijn van Beringen, hielp ik altijd
anderen”, legt André uit, “Vandaag, op
mijn zeventigste, blijf ik dat nog graag
doen voor de mensen van de wijk. Dat
kan gaan van elke zondag voor iemand
pistolets halen bij de bakker, ergens een
luster ophangen, voor iemand naar het
containerpark rijden, alles klaarmaken
voor de huiswerk- of voorleesklas
in het buurtcentrum, helpen bij de
bloemplantactie of wijkbarbecue, de
materialenbank runnen, Sinterklaas spelen
… Kortom, te veel om op te noemen. Dus,
zowat alles wat het samen-leven in de
wijk bevordert.”
André kwam eerder toevallig bij het
buurtwerk terecht: “Zes jaar geleden, na
een wijkbarbecue, vroeg buurtwerker
Sema om eens naar de wijkkern te komen.
Sindsdien ben ik er blijven helpen omdat
ik geloof dat buurtwerk een belangrijke
rol speelt in het leefbaarder maken van
de wijk.” André wil zo lang mogelijk
doorgaan met het vrijwilligerswerk: “Ik
ben heel graag met mensen bezig. Ik vind
het fantastisch om vanuit het wijkcentrum
de wijkbewoners mee te ondersteunen!”
PW
Meer informatie:
Buurtwerker Patrick Moons
patrick.moons@rimo.be
0497/58.43.75
Buurtwerker Sema Yildiz
sema.yildiz@rimo.be
0497/58.43.79
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Van dorpsrestaurant naar dienstenpunt

LE E F B AAR HE I D V E R B ET E R E N
Structurele probleemaanpak in de Posthoornwijk
Niet dat de problemen van een jaar of
tien geleden weer de kop opsteken,
toen de politie haast dagelijks tussen
moest komen voor overlast, conflicten,
vandalisme e.d. Dat is geenszins het
geval. Het aantal politie-interventies
ligt nu al jaren op het niveau van een
doorsneewijk, zo werd ons onlangs nog
bevestigd.

deelnemers zeer hoog. Opvallend is dat
het sociaal contact in het dorpsrestaurant
bijna even belangrijk genoemd wordt. Ook
het informatie-aanbod, de kans op nieuwe
contacten en de animatie worden erg
gewaardeerd.
Met het dorpspunt in Hees startten we
een experiment waar mensen na(ast)
het dorpsrestaurant terechtkunnen voor
een gezellige babbel of activiteiten, maar
ook met al hun vragen over diensten en
voorzieningen over wonen, werken en
leven. Het is de bedoeling om de komende
jaren hetzelfde concept ook op andere
plaatsen te realiseren.
Veel meer dan het uitscheppen van de soep gaat het over
mensen begroeten, interesse tonen, betrokkenheid … Als
de deelnemers zich erkend en gewaardeerd voelen, kijken
ze uit naar de maaltijden in het dorpsrestaurant.

Bilzen - “Waar mensen samenkomen om
te eten, gebeurt er iets”, placht directeur
Stef Vandebroek te zeggen over de
dorpsrestaurants. Dan moet je wel alert
blijven dat het niet gewoon, routine of
vanzelfsprekend wordt. Daarom is het
belangrijk dat we de medewerkers in de
dorpsrestaurants stimuleren om hun taak
ernstig op te nemen. Ze scheppen niet
alleen soep uit, maar schenken vooral
oprechte aandacht aan de vreugde en de
zorgen van de mensen die komen eten.

Veel meer dan het uitscheppen van de soep
gaat het over mensen begroeten, interesse
tonen, betrokkenheid. De medewerkers
hebben het meest directe contact met
de deelnemers. Van hen hangt dan ook
het welslagen van het dorpsrestaurant
af. Als de deelnemers zich erkend en
gewaardeerd voelen, kijken ze uit naar
de maaltijden in het dorpsrestaurant.
Het is dan veel meer dan een wekelijks
eetmoment want ze merken en voelen
dat er rekening met hen gehouden wordt,
dat hun vragen meegenomen worden en
er gezocht wordt om steeds beter te doen.
Die interactie zorgt voor de groei van de
dorpsrestaurants, intussen al ruim 6 jaar
lang.
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Enquête
Eind 2011 organiseerden we een bevraging
in de dorpsrestaurants in Bilzen om het
profiel van de deelnemers wat beter te
kunnen schetsen, te zien wat belangrijk
is, na te gaan hoe we ons aanbod kunnen
verbeteren en welke andere elementen
de mensen belangrijk vinden. 318
mensen vulden die enquête (minstens
gedeeltelijk) in. Die respons op zich is al
een teken van betrokkenheid, want het is
buitengewoon dat zoveel mensen moeite
doen om eraan deel te nemen.
Wie zijn die mensen? Wel, doordat het
dorpsrestaurant ’s middags georganiseerd
wordt, krijgen we vooral oudere mensen
over de vloer. Eén vijfde is ouder dan 80
jaar, 80% is ouder dan 60 jaar. Opvallend is
dat we erg veel alleenwonenden bereiken
(38%). De mensen komen vooral uit de
nabije omgeving, de helft van de mensen
woont op minder dan een kilometer ver.
Sociaal contact
Naar een restaurant ga je om te eten.
Op alle vlakken (bediening, menukeuze,
organisatie,
prijs-kwaliteitsverhouding,
inrichting) ligt de tevredenheid van de

Kom erbij
‘Kom erbij’ is de slogan van de ‘Week van
verbondenheid, tegen eenzaamheid’. Uit
talrijke tafelgesprekken en de bevraging
blijkt dat vooral alleenwonenden moeite
hebben met eenzaamheid. Door in het
najaar een actieweek op te zetten over
verbondenheid willen we het thema onder
de aandacht brengen, mensen uitnodigen
om deel te nemen aan (laagdrempelige)
activiteiten en hen zo ook naar de
dorpsrestaurants leiden. Tegelijk is het
een kans om mensen, organisaties,
verenigingen en diensten dichter bij elkaar
te brengen en te stimuleren om samen te
werken.
Het klopt dus wat minister Vandeurzen zei
bij de opening van het eerste dorpspunt:
“Eigenlijk is een dorpsrestaurant zowat
het ei van Columbus. Je brengt de mensen
samen om te eten. Als ze er zijn, hoor
je wat er leeft en zorg je ervoor dat hun
vragen een antwoord krijgen. Zo groeiden
uit het dorpsrestaurant onder andere
computerlessen en een dorpspunt. Er blijven
overal dorpsrestaurants ontstaan, die gaan
samenwerken en van daaruit komt er een
provinciale ‘Week van verbondenheid’.” KB
Meer informatie:
Opbouwwerker Karel Bollen
karel.bollen@rimo.be
0497/58.43.68

Buurtbarbecue in de Posthoornwijk.
Naast initiatieven die het sociaal weefsel
versterken, werkt het opbouwwerk ook aan
structurele probleemoplossingen.

Beringen - Vier jaar geleden organiseerde
RIMO Limburg een studiedag over de
Posthoornwijk: ‘Straat komt boven water’.
De ‘probleemwijk’ van weleer had een
wonderbaarlijke ommekeer gemaakt.
De inzet van bewoners gecombineerd
met extra steun van buitenaf leverde
schitterende resultaten op. Door een
aantal structurele problemen blijft de
wijk echter bijzonder kwetsbaar.

Eenzijdige samenstelling
Wat is dan het probleem? De wijk bestaat
uitsluitend uit grote sociale huurwoningen
met 3 of 4 slaapkamers en heeft een
eenzijdige
bevolkingssamenstelling:
grote gezinnen met een laag inkomen,
veelal van allochtone origine. Bovendien
is het een doorgangswijk met een groot
verloop. Enkele eigenaars zouden wat
meer stabiliteit kunnen brengen. Helaas
kocht geen enkele huurder zijn woning,
ook niet nadat het Vlaams Woningfonds
(VWF) de koopprijzen verlaagde.

Toewijzingsreglement
Op suggestie van buurtwerker Peter
Meeuwissen werkt de stad nu samen
met o.m. het VWF aan een globaal
leefbaarheidsplan. Daarin krijgen niet
alleen acties van het opbouwwerk en
jeugdwelzijnswerk een plek, maar
ook structurele maatregelen zoals een
toewijzingsreglement
voor
nieuwe
huurders. Een goede mix van maatregelen
dus. Het VWF kondigde ook een renovatie
van alle daken aan na klachten over
vochtproblemen. Het afgelopen najaar
maakten alle wijkactoren samen een
analyse en deden ze voorstellen om
de wijk te versterken. Dit jaar staat een
bewonersbevraging op stapel.
PM
Meer informatie:
Buurtwerker Peter Meeuwissen,
peter.meeuwissen@rimo.be
0497/58.43.51

Wegwijzer wijst kansarmen de weg
Limburg - Wie op zoek gaat naar
informatie, waagt zich op de digitale
snelweg of grasduint in brochures. Wat
echter als je geen computer hebt, laat
staan internet, of als je niet goed kan
lezen en schrijven? Met de Wegwijzer,
een handig zakboekje met nuttige
informatie en adressen, vinden ook
maatschappelijk kwetsbaren hun weg in
het informatiedoolhof.

Op maat van de gemeente
Waar vind ik een sociale huurwoning?
Waar kan ik tweedehands spullen kopen?
Hoe vraag ik kinder- en kraamgeld
aan? Wat moet ik doen als ik werkloos
word? ... Op deze en vele andere
vragen over de thema’s wonen, eten,
gezondheid, kinderen, gerecht, geld
… biedt de Wegwijzer een antwoord.
Een eenvoudig, beknopt en duidelijk
antwoord in begrijpelijke bewoordingen
én op maat van de gemeente. Met vooral
telefoonnummers en openingsuren van
de belangrijkste hulpverlenende diensten
en organisaties.

De Wegwijzer is geen doorsneebrochure
die je in wachtkamers aantreft. De
gemeentelijke OCMW’s houden de
verspreiding ervan nauwlettend in het
oog en bezorgen de Wegwijzer enkel aan
die mensen die het zakboekje echt nodig
hebben, aangezien ze geen of amper
gebruik kunnen maken van de bestaande
informatiekanalen.
Provincie Limburg
RIMO Limburg startte in 2008 met het
samenstellen van de Wegwijzer in
opdracht van de provincie Limburg. Elk
jaar worden de Wegwijzers van één
bepaalde Limburgse regio gerealiseerd
en verspreid. Zo kwamen de afgelopen
jaren de Wegwijzers van Zuid-, Middenen West-Limburg aan bod. In 2011
was het de beurt aan de Maaslandse
gemeenten en dit jaar krijgt NoordLimburg gepersonaliseerde zakboekjes.
Dankzij subsidies van de provincie
Limburg ontvangt elke gemeente 100
gratis exemplaren van de Wegwijzer.

In 2011 kregen de Maaslandse gemeenten
Lanaken, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem,
Maaseik en Kinrooi op maat gemaakte
Wegwijzers.

Veel gemeentes en OCMW’s bestellen
echter meer exemplaren tegen drukkost.
				
GS
Meer informatie:
Communicatiemedewerker
Geert Swennen
geert.swennen@rimo.be
0497/58.43.46
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RIMO -ME DE W E R KER S A A N H ET WOO R D

R I MO ’S V R AG E N R U B R I E K

RIMO-magazine schotelde enkele medewerkers drie vragen voor:
Wat zijn je
belangrijkste voornemens voor 2012?

Wat zijn de
belangrijkste
uitdagingen voor 2012?

Het project ‘Ieders stem
telt’ op de rails zetten:
16 welzijnsorganisaties
sloegen de handen in
elkaar om in aanloop
naar de gemeenteraadsverkiezingen meer
dan 1200 kwetsbare
Limburgers te bevragen.
De resultaten zijn
gebundeld in 12
werken voor lokale
politici op het vlak van
armoedebestrijding.

Er is veel enthousiasme
rond het project ‘Ieders
stem telt’. Ik wil het
vuur warm houden,
ook na de verkiezingen
op 14 oktober. Er ligt
dan veel werk op de
plank: erover waken dat
de beleidsvoorstellen
effectief uitvoering
krijgen in de volgende
legislatuur.

We hebben de
ambitie om elke
lokale partijvoorzitter
persoonlijk te benaderen
met de 12 werken,
naast de organisatie
van politieke debatten
en de lancering van
de sociale stemtest.
Solidariteit met de
meest kwetsbaren
in onze samenleving
staat hierin centraal.

Ik heb meer inzicht
verworven in
armoedebestrijding en
sociale uitsluiting op het
platteland. Leeswerk,
interviews en overleg
leverden handvatten op
om een nieuw project
vorm te geven. Zo
vermijd ik om ‘blind’
aan de slag te gaan
met deze thematiek in
Noord-Limburg. Eerst
denken, dan doen.

Goede contacten
leggen met kwetsbare
mensen, een degelijke
samenwerking
opzetten met OCMW
Overpelt, overleg
met welzijnsactoren
in Noord-Limburg …
Kortom, vruchtbare
samenwerking nastreven
om armoede aan
te pakken. Alleen
kan ik immers niets
verwezenlijken.

Mensen lopen niet te
koop met hun armoede
of zorgen, zeker niet
op het platteland. Wil
je hen bereiken, dan
red je het meestal
niet met een folder of
advertentie. In Overpelt
ga ik de uitdaging aan
om actief op zoek te
gaan naar deze groep én
hun vragen.

Ik werkte me in mijn
nieuwe werkgebied
in en won er het
vertrouwen van
de vrijwilligers en
maatschappelijk
kwetsbaren. Verder
ontstond er een goede
samenwerking met
OCMW, gemeente,
diensten …
Het computerproject
‘We Online’ i.s.m.
met Digidak en
het krachtgericht
groepswerk i.s.m. met
Open School breidden
de werking van Ons
Centrum uit.

De werking van
Ons Centrum beter
bekendmaken in
Leopoldsburg, meer
kwetsbaren bereiken
door de methodiek van
vindgericht werken en de
vrijwilligers versterken
bij het opnemen van
zelfstandige taken in de
werking. Verder samen
met de mensen de
problemen van armoede
meer zichtbaar maken
zowel bij het beleid als bij
anderen.

De verzelfstandiging
van het project die
voorzien is in 2013.
Ondanks de zeer sterke
en geëngageerde
vrijwilligers die
zelfstandig een aantal
taken kunnen opnemen,
blijft het een must
om te streven naar
een professionele
ondersteuning. Samen
met de kern van Ons
Centrum, OCMW en
gemeente streven we
naar de meest haalbare
oplossing.

Wat heb je bereikt in
2011? Wat waren je
belangrijkste resultaten?

Claudia Mellebeek
Adjunct-directeur

Rudi Bloemen
Projectleider

Karima Boutliss
Opbouwwerker in
Leopoldsburg
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Liesbeth Brusselaers
Opbouwwerker in
Neerpelt

Katleen Caymax
Buurtwerker in Kinrooi

Femke Croux
Buurtwerker in Genk

Magda Remans
Opbouwwerker in Genk

We brachten een groep
Lommelse sociale huurders
- de focusgroep - samen
om de communicatie
en dienstverlening
binnen sociale
huisvestingsmaatschappij
Kempisch Tehuis te
verbeteren. Na één
werkjaar met de
focusgroep formuleerden
we 16 verbeteracties die
door Kempisch Tehuis ook
gerealiseerd worden.

Met de focusgroep de
schriftelijke communicatie
van Kempisch Tehuis
analyseren en herschrijven.
Duidelijkheid scheppen
over de kosten van
onderhoud en herstellingen
voor huurder en verhuurder,
en dit op Limburgs niveau.

Een tweede kindje,
mijn huishouden blijven
combineren met deze
schitterende job. De
focusgroep stimuleren
om gemotiveerd te
blijven werken zoals
nu. De samenwerking
tussen Kempisch Tehuis
en de focusgroep
verder uitbouwen.
Werken over de sociale
huisvestingsmaatchappijen
heen.

Het mooiste voor mij
persoonlijk was dat
bewoners van de wijk
Zielderveld/Natterveld
vertelden dat men elkaar
spontaan begroet op
straat. Iets wat vóór de
komst van het buurtwerk
niet gebeurde. Geen
meetbaar resultaat,
maar wel eentje dat veel
voldoening geeft!

De wijk Zielderveld/
Natterveld verder blijven
ondersteunen en samen
met de bewoners een
sociaal buurtpark creëren.
Daarnaast een goede
projectverkenning in de
wijk Scheyerveld uitvoeren
en het project over
buurtbemiddeling in goede
banen leiden.

Een smoelenboekje maken
van de wijk Scheyerveld
waarin elk gezin met een
foto wordt voorgesteld,
waarbij iedereen iets
positiefs over de wijk
schrijft en aangeeft wat
nog kan verbeteren. Zo
leren de bewoners elkaar
op een andere manier
kennen.

Ik legde 100 huisbezoeken
af bij bewoners die ik
nog niet kende. Deze
gesprekken kaderden in
de ‘Wijkbarometer’. Ik heb
heel wat leuke gesprekken
gevoerd, nieuwe signalen
opgevangen en geweldige
mensen ontmoet. Verder
zette ik de bestaande
werking verder.

Activiteiten zoals het
maandelijks ontbijt,
bewegingsactiviteiten,
uitstappen … voortzetten.
Ook projecten zoals ‘Fit en
gezond, Kolderbos rond!’,
‘kolder.com’ … samen met
bewoners en partners in
de wijk organiseren. Extra
aandacht hebben voor
bewoners in een moeilijke
leefsituatie.

Samen met de
wijkmanager wil ik
met de signalen van de
‘Wijkbarometer’ aan de
slag gaan. Zo organiseren
we in elke straat een
straatcontact om het wij(k)
gevoel te stimuleren. Ook
willen we de woonsituatie
van een aantal bewoners
in kaart brengen om
daarna in overleg te
gaan met de sociale
huisvestingsmaatschappij.

We slaagden erin om met
beperkte opbouwwerkondersteuning de werking
van het huiskamerproject
in de Vennestraat draaiend
te houden. Chapeau voor
de vrijwilligersploeg! We
durfden het aan om de
werking te herprofileren
en prioritair te richten op
de woonomstandigheden
van alleenstaanden en
kamerbewoners.

De groep Wasda, in het
prille begin ontstaan
uit het project met
logementbewoners,
maar uitgegroeid tot een
ruimere werking, bestaat
15 jaar. Dat vieren we
op 15 augustus. Ook
het woonproject in de
Vennestraat met het
huiskamerproject en de
woonbegeleiding bestaat
toevallig 10 jaar.

Voorzichtig vooruitkijken
en aftasten welke rol
RIMO Limburg in de
toekomst kan opnemen
nu de sanering van de
Genkse logementhuizen
afgerond is. De kamers
en studio’s van de
woonprojecten van sociale
huisvestings-maatschappij
Nieuw Dak worden
toegewezen vanuit de
methodiek ‘Woonladder’,
wat ongetwijfeld voor
nieuwe uitdagingen in het
huiskamerproject zorgt!
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Woonproblemen aankaarten

Woonproblemen aankaarten

Water besparen met kaartspel van De Draaischijf
kunnen opsporen én welke aanbevelingen
ze hebben voor watermaatschappijen en
de overheid. Zo verkenden ook de leden
van vzw De Draaischijf in Beringen op
een leuke manier het waterlandschap
en werden ze zich bewust van hun
waterverbruik.

Met een kaartspel boordevol tips wil
vzw De Draaischijf het waterverbruik
mee helpen beperken.

Beringen - In 2010 bracht het Vlaams
Netwerk van verenigingen waar armen
het woord nemen in vier Vlaamse regio’s
mensen in armoede samen, op vraag van
het Fonds van de Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening. De opzet was om
samen na te denken over hoe ze minder
water kunnen verbruiken, tijdig lekken

Dit resulteerde in 2011 in een mooi
kaartspel boordevol tips om water te
besparen en in een syllabus om vorming
over water(besparing) te kunnen geven
aan anderen. Op die manier wil De
Draaischijf de opgedane kennis verder
verspreiden en andere verenigingen waar
armen het woord nemen aansporen om
ook na te denken over waterverbruik en
waterbesparing. Water besparen heeft
immers voor iedereen voordelen.

Een gelijkaardige workshop Water, in
samenwerking met het Trefpunt Armoede,
staat nog op de agenda voor 2012.
Voor de Beringse milieudienst mocht
De Draaischijf in het najaar van 2011
twee voordrachten over waterbesparing
geven in buurthuis De Kardijk naar
aanleiding van de milieuveertiendaagse.
Dit werd gekoppeld aan een voordracht
over energiebesparing en vormde zo
het perfecte duo, met enthousiaste
aanwezigen tot gevolg.
We sloten het waterproject in mei onlangs
af met een vormingstraject rond water bij
vzw SOMA (Maasmechelen) en vzw Warm
Hart (Houthalen-Helchteren).
HD

Workshops

Meer informatie:

Een workshop Water die onder meer
door De Draaischijf gegeven werd op
de jaarlijkse Forumdag van het Vlaams
Netwerk in november, vormde de aftrap.

Opbouwwerker Hilde Degol
hilde.degol@rimo.be
0497/58.43.86

Infopunt wonen adviseert kwetsbare huurders
Sint-Truiden - Begin 2011 werd in SintTruiden het infopunt wonen opgericht:
een laagdrempelig aanspreekpunt voor
huurders. Hoewel dit initiatief van het
ACV kwam, was opbouwwerker Magda
Remans van bij de start intensief betrokken
bij de uitbouw van het wooninfopunt.

In 2011 deden een honderdtal personen
een beroep op het wooninfopunt. Het
infopunt bereikte vooral zwakkere
huurders die door allerlei omstandigheden
op zoek waren naar een degelijke en
betaalbare woning. Onder hen veel
alleenstaanden (60%) en alleenstaande
ouders (24%) voor wie de zoektocht naar
een woning op de private huurmarkt
moeizaam verloopt.
Ook bereikten we een aantal asielzoekers,
psychiatrische patiënten en thuislozen
met huisvestingsproblemen. Wachtend
op een sociale woning waren ze vaak
aangewezen op tijdelijke oplossingen,
woonden ze in slechte omstandigheden of
waren ze tijdelijk opgenomen.
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Doolhof van diensten
Vorig jaar klopten er huurders aan met
allerhande woonvragen: over sociale
huisvesting, private huur, regelgeving
en diverse huisvestingsaspecten. Wat
we vermoedden, werd bevestigd: de
meesten hadden slechts een gebrekkige
kennis van de bestaande woondiensten.
Voor sommigen leek het wel een doolhof.
Daarnaast vervult het wooninfopunt een
brugfunctie tussen diverse diensten.
Afhankelijk van de woonvraag nemen
we contact op met de betrokken dienst of
instantie.

We beseffen maar al te goed dat het
wooninfopunt geen antwoord kan bieden
op het schrijnend tekort aan betaalbare
en sociale woningen! Wel kunnen we
waakzaam blijven: signalen van huurders
bundelen, woonproblemen aankaarten
bij politici en instanties, realistische
beleidsvoorstellen formuleren …
MR
Meer informatie:
Opbouwwerker Magda Remans
magda.remans@rimo.be
0497/58.43.77

Focus op zwakkere huurders
Anders dan de woonloketten richt het
wooninfopunt zich prioritair op zwakkere
huurders en niet op eigenaars. Het is
geen premieloket en niet bemand door
technici. (Kandidaat-) huurders staan
centraal. Samen met hen bekijken we
de huisvestingsmogelijkheden en we
informeren hen zo goed mogelijk.

In juli 2011 nam het infopunt
wonen zijn intrek in Trefpunt
OnderOns in Sint-Truiden.

Wereldburgerschap op school met lespakket over Voyageurs
Limburg - Woonwagenbewoners … Wie
zijn ze? Waar wonen ze? Waarom leven ze
nog zo? Wat doen ze? Allemaal vragen die
naar boven komen wanneer het gaat over
deze ‘exotische’ minderheidsgroep. Een
tweetal jaar geleden al ontwikkelde de
vzw Ons Leven - vereniging van en voor
Belgische woonwagenbewoners -, met de
nodige ondersteuning van RIMO Limburg
en vanuit het budget kansenbeleid van
de provincie, een servicepakket om net
op deze vragen een passend antwoord
te bieden. Nu is er ook een lessenpakket
voor het secundair onderwijs.

Ons Leven werkt aan beeldvorming om
angsten weg te nemen bij burgers, om
op die manier draagvlak te creëren. Dit
is absoluut nodig willen we het tekort
aan standplaatsen aanpakken. Bij het
servicepakket
staan
ontmoetingen
tussen woonwagenbewoners en scholen,
gemeentebesturen en buurtbewoners
centraal.
Ook
andere
materialen
zoals een fototentoonstelling en een
informatiepakket maken deel uit van het
servicepakket.
Secundair onderwijs
In het verlengde hiervan ontwikkelde
RIMO Limburg het voorbije jaar - vanuit
zijn ondersteunende rol naar Ons
Leven toe - een didactisch pakket voor
leerkrachten van het secundair onderwijs,
in samenwerking met Kleur Bekennen.
Kleur Bekennen tracht scholen zo breed
mogelijk te ondersteunen bij projecten
en trajecten rond wereldburgerschap. Zo
biedt Kleur Bekennen advies op maat en
financiële ondersteuning, zijn er twee
documentatiecentra en organiseert het
vormingen voor leerkrachten.
Het lespakket bestaat uit 20 methodieken
waaruit leerkrachten kunnen kiezen
en waarmee ze meteen aan de slag
kunnen in de klas. Ongeacht of je
nu het vak Nederlands, plastische
opvoeding, project algemene vakken
of wiskunde geeft, er is voor ieder wat
wils vanwege de grote verscheidenheid
aan methodieken. Met aandacht voor
de cultuur van de woonwagenbewoners,

De lesbundel over Voyageurs laat leerlingen dromen van zigeuners
en woonwagens, maar ook stilstaan bij diversiteit en anders zijn.

het onderscheid tussen de verschillende
groepen woonwagenbewoners en de
standplaatsenproblematiek zit er ook
voldoende inhoudelijke afwisseling tussen
de verschillende methodieken.

stereotypen en vooroordelen. De
vorming duurt 3 uur, met nadien de
mogelijkheid om een bezoek te brengen
aan een woonwagenterrein en er kennis
te maken met de woonwagenbewoners.

Educatieve koffer

De educatieve koffer kan vanaf dit
jaar uitgeleend worden in de twee
uitleencentra van Kleur Bekennen
en bij RIMO Limburg. De link naar de
methodiekenbundel vind je terug op de
website van Kleur Bekennen en op de
website van RIMO Limburg.

Om dit didactisch pakket verder aan te
kleden werd er een heuse educatieve
koffer bij voorzien. Hierin vind je uiteraard
de verschillende methodieken terug, maar
ook bijkomende achtergrondinformatie
én de cd-rom van het servicepakket.
Kortom, al het mogelijke werd verzameld
om leerkrachten de kans te geven om op
een zo correct mogelijke manier rond dit
thema in de klas aan de slag te gaan.
Nascholing
Zowel in de provincie Limburg als in de
provincie Antwerpen werd dit didactisch
pakket in maart 2012 welverdiend
onder de aandacht gebracht tijdens een
nascholing ‘Voyageurs in Limburg, leer
ze kennen’. Maar ook andere provincies
kunnen deze nascholing nog inplannen. Je
krijgt er tips, ideeën en methodieken om
in je klas te werken rond beeldvorming,

Wil je als leerkracht secundair onderwijs
graag werken rond diversiteit? Wil
je opvoeden tot wereldburgerschap
door je leerlingen stil te laten staan bij
beeldvorming? Het thema Voyageurs is
een thema dat je leerlingen doet dromen
van zigeuners en woonwagens, maar
ook stil doet staan bij diversiteit, bij het
anders zijn en vooral hoe het nu echt is.
HD
Meer informatie:
Opbouwwerker Hilde Degol
hilde.degol@rimo.be
0497/58.43.86
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A RMOE DE AANPA KKEN
Trefpunt Armoede verbindt, versterkt
en beïnvloedt

AR MO E D E AAN PAK K E N
Symfonie tussen hulpvrager en hulpverlener

Het project ‘Van droomduel tot droomduet’
laat hulpvragers en -verleners dromen en
proeven van de ideale dienstverlening.
Symbolische wit geknoopte lakens voor 17 oktober. Ingrid Stas: “Ongetwijfeld was de organisatie van 17 oktober, werelddag van verzet
tegen extreme armoede, de grootste activiteit. Met een beleidsdossier over kinderarmoede appelleerden we politici en dienstverleners.”

Limburg - In 2010 hield toenmalig
gedeputeerde voor welzijn Erika Thijs het
Trefpunt Armoede boven het doopvont.
Verenigingen waar armen het woord
nemen en andere armoedewerkingen
sloegen toen, onder impuls van de
provincie Limburg en met ondersteuning
van RIMO Limburg, de handen in elkaar
om van armoedebestrijding een punt te
maken. Waar 2010 een jaar van zoeken
en tasten was naar de juiste vorm,
blikken we terug op 2011 als het jaar van
de eerste resultaten. En die mogen zeker
gezien worden!

Het Trefpunt Armoede zette in op drie pijlers:
verbondenheid, beleidsbeïnvloeding en
empowerment.
Verbindend werken
“Ontmoeting, onderlinge uitwisseling en
van elkaar leren zijn kernwoorden bij het
verbindend werken”, vertelt Ingrid Stas,
ondersteuner van het Trefpunt Armoede.
“Naast een maandelijkse nieuwsbrief
ontmoeten de vertegenwoordigers van
de verschillende verenigingen elkaar
tweemaandelijks. Hier ligt de motor van
de werking van het Trefpunt. Zij zetten de
koers uit, bepalen de weg ernaar toe en
geven het tempo aan. Zelf stap ik tussentijds
regelmatig binnen bij de verschillende
verenigingen om voldoende voeling te
houden, om concrete agendapunten voor
te bereiden of om verbindingen te kunnen
leggen tussen verenigingen onderling.”
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Beleidsbeïnvloedend werken
Het zwaartepunt van de werking ligt
bij beleidsbeïnvloeding. Armoede op
de beleidsagenda krijgen is één van
de voornaamste streefdoelen van het
Trefpunt. De ene keer door de kennis
over armoede te vergroten, de andere
keer door partnerschappen af te sluiten
of beleidsaanbevelingen te doen aan
beleidsactoren.
“Het Trefpunt Armoede heeft nog een
weg af te leggen op dat vlak, maar
toch mogen we terecht trots zijn op een
aantal mooie resultaten”, gaat Ingrid
verder. “Ongetwijfeld was de organisatie
van 17 oktober, werelddag van verzet
tegen extreme armoede, de grootste
activiteit.
Met
een
beleidsdossier
over
kinderarmoede
appelleerden
we politici en dienstverleners op hun
verantwoordelijkheid om hulp op maat te
bieden aan elk gezin in moeilijkheden en
dit op alle fronten.”
“Samen met de provincie organiseerden
we ook regionale ontmoetingen tussen
enerzijds mensen in armoede en anderzijds
welzijnswerkers en beleidsmakers. De
leefwereld van mensen in armoede
was gespreksstof bij deze momenten.
De doorleefde verhalen van een leven
in armoede hebben indruk gemaakt
bij de deelnemers en leverden nieuwe
inzichten op om de dienstverlening of het
beleidswerk te optimaliseren. Regio’s die
in 2011 niet aan bod kwamen, staan alvast

geagendeerd voor 2012. Na de verkiezingen
willen we ook bij de beleidsmakers polsen
of ze hun voornemens waargemaakt
hebben. Kwestie van het thema warm te
houden. Het Trefpunt Armoede is trouwens
ook partner in het project ‘Ieders stem
telt’.” Het beleidsgericht werken wordt in
2012 nog versterkt door de vernieuwde
werking van de Denktank Armoede en
het structureel overleg met het Limburgs
Steunpunt OCMW’s.
Versterkend werken
Versterkend werken naar de verenigingen
en de ondersteuners vormt de derde pijler.
Ondersteuners vonden hun weg naar het
ondersteunersteam, waar tips en tools
aangereikt werden en uitwisseling centraal
stond. Vrijwilligers schaafden dan weer
hun communicatieve vaardigheden bij in
een succesvolle vormingsreeks ‘In dialoog
met de buitenwereld’.
Maar, ondanks de realisaties in 2011, blijft
verder werken aan armoedebestrijding
hoe dan ook broodnodig. Het Trefpunt
Armoede heeft zich in de afgelopen periode
geprofileerd als waardevolle speler in het
veld en zal ook in de toekomst zonder
twijfel een rol van betekenis spelen in de
Limburgse armoedebestrijding.
CM
Meer informatie:
Opbouwwerker Ingrid Stas
ingrid.stas@rimo.be
0497/58.43.74

Maasmechelen
Slechte
levensomstandigheden dwingen mensen in
armoede om een beroep te doen op
anderen. Een waaier aan diensten en
organisaties uit de welzijnssector staat
voor hen klaar. Toch verloopt de relatie
tussen hulpvrager en hulpverlener vaak
moeizaam.
Wantrouwen,
onbegrip,
gebrek aan informatie en kennis scheiden
vaak beide partijen.

Het project ‘Van droomduel tot droomduet’
laat hulpvragers en -verleners dromen en
proeven van de ideale dienstverlening.
Het project verloopt in vier stappen. Eerst
denken hulpvragers en -verleners elk
apart na over positieve ervaringen in de
hulpverlening. Daarna volgt de droomfase
waarin alle deelnemers dromen over een
wenselijke toekomst. Tijdens de derde
fase sleutelen hulpvragers en -verleners
samen aan een scenario met concrete
plannen. Ze ordenen alle klanken tot
een samenhangend muziekstuk en
schrijven de partituur voor de toekomstige
dienstverlening. In de slotfase volgt de
uitvoering van die plannen.
Huisartsen
Opbouwwerker Geert Desmet liet
mensen in armoede, senioren en sociale
huurders uit Maasmechelen vertellen
over hun ervaringen met huisartsen en
hardop dromen over hun ideale dokter.

Ook de groep dokters gaf vorm aan de
ideale patiënt. Wederzijds begrip bleek
de grondtoon voor een harmonische
verstandhouding.
Binnenkort ligt er een folder in de
wachtzalen van de Maasmechelse
huisartsen. Deze zet de patiënt aan om
over zijn eigen gedrag na te denken en dat
in positieve zin bij te sturen. Ook kan hij
zijn dokter evalueren. Van de dokter wordt
verwacht dat hij zichzelf evalueert en zijn
verwachtingen naar de patiënt uit.
Vanwege de positieve insteek ervaren
alle deelnemers deze methodiek als een
plezante manier om over serieuze zaken te
praten.
GD
Meer informatie:
Opbouwwerker Geert Desmet
geert.desmet@rimo.be
0497/58.43.71

Trefpunt OnderOns als
laagdrempelige ontmoetingsruimte
Sint-Truiden - In oktober 2011 nam RIMO
Limburg zijn intrek in het voormalige
café De Steppe in het Truiense centrum.
De caféruimte werd omgebouwd tot
een ontmoetingsruimte voor mensen in
armoede: Trefpunt OnderOns.

In 2005 startte het project OnderOns.
Eerst beperkte het project zich tot
ontmoetingsmomenten voor mensen
in armoede tijdens de maandelijkse
voedselpakkettenbedeling.
Uit
deze
contacten ontstond de vereniging
OnderOns die vorig jaar erkend werd
als vereniging waar armen het woord
nemen. De vereniging organiseert
ontspanningsactiviteiten
zoals
een
maandelijkse Keukenbabbel en richtte
werkgroepen over de thema’s gelijke
onderwijskansen en schuldbemiddeling
op. Die activiteiten en samenkomsten
kunnen nu doorgaan in het Trefpunt.
Dankzij de nieuwe locatie wordt er nu
ook twee keer per maand een Oudercafé
georganiseerd op woensdagnamiddag:

een ontmoetingsmoment voor ouders
en kinderen in samenwerking met de
opvoedingswinkel. Vrijwilligers Maryse
en Johny van de werkgroep gelijke
onderwijskansen zorgen dan voor een
lekker kopje koffie, thee of een glaasje
frisdrank om ouders en kinderen een fijne
babbel of spelnamiddag te bezorgen.
Inloophuis
Daarnaast is Trefpunt OnderOns een
inloophuis waarmee ook andere mensen
in armoede bereikt kunnen worden.
Drie dagen per week kunnen mensen
er vrijblijvend binnenspringen voor
een kopje koffie, lectuur, gezelschap
en advies. Patrick, Kristien en Lieve
zijn de enthousiaste vrijwilligers die de
nieuwelingen met plezier verwelkomen.
Bezoekers van de ontmoetingsruimte
geven aan ook andere activiteiten
te willen uitbouwen, iets wat we
met plezier willen laten groeien. Een
eerste initiatief dat startte, is alvast de

Bezoekers geven aan ook andere
activiteiten te willen uitbouwen, iets
wat we met plezier willen laten groeien.
Onlangs startte een handwerkgroepje.

wekelijkse samenkomst van een groepje
creatievelingen dat handwerkjes maakt.
				
EV
Meer informatie:
Opbouwwerker Els Van Imschoot
els.vanimschoot@rimo.be
0497/58.43.41
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