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Negen partners werken samen
aan innovatief muziekproject
In Maasmechelen is een innovatief
muziekproject
voor
maatschappelijk
kwetsbare kinderen van start gegaan.
Liefst negen organisaties werken samen
aan dit project: het Lemmensinstituut,
de gemeentelijke muziekacademie en
de vzw Kinderacademie Maasmechelen,
basisscholen De Brug en De Triangel,

jeugdwelzijnswerking
Thebe,
CMGJ,
het Streekfonds Een Hart voor Limburg
en RIMO Limburg. De ambitie van de
initiatiefnemers is om een duurzame
structuur op te richten die maatschappelijk
kwetsbare kinderen kansen biedt om
samen te leren musiceren.
PM

Terugblik ‘Ieders Stem Telt’
De verkiezingen liggen al enkele maanden
achter ons. Samen met de doelgroep
maakten we een prioriteitennota. We
organiseerden in de maand voor de
verkiezingen drie politieke debatten in
Limburg. Op 14 september zaten we
in het provinciehuis, op 19 september
debatteerden de lijsttrekkers in Sint-Truiden
en op 3 oktober waren de lijsttrekkers van
Genk aan de beurt. We organiseerden
vormingen om mensen politiek bewust te

maken. Tussendoor voerden we nog een
promocampagne voor de sociale stemtest.
Na de stembusslag is het verhaal van
‘Ieders Stem Telt’ nog niet afgerond.
Momenteel werken we hard aan
zes trefdagen waar maatschappelijk
kwetsbaren, middenveldorganisaties en
andere instanties concrete voorstellen
uitwerken om armoede in hun stad of
gemeente aan te pakken.
FV

Samenwerking met Maaslands Huis
RIMO Limburg heeft een akkoord gesloten
met de sociale huisvestingsmaatschappij
Maaslands Huis om de participatie van
de huurders concreet gestalte te geven.
Een halftijdse kracht, Vivi Theunissen, zal
gedurende vier jaar via kleine initiatieven
hieraan werken.

weten wat er leeft bij de bewoners en wat
hun vragen en bekommernissen zijn. Met
de resultaten van die bevraging gaan we
nadien verder aan de slag. Zo hopen we
de relatie tussen huurder en verhuurder
nog te verstevigen en de inspraak van de
bewoners te verhogen.
SV

Dit najaar beginnen we al met een
bevraging van de huurders. We willen
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SAMENWERKING LOONT
Samen staan we sterker
Bilzen - Van 27 september tot 5
oktober organiseerden de Limburgse
dorpsrestaurants
een
Week
van
Verbondenheid tegen Eenzaamheid
onder het motto ‘Kom erbij’. Minister van
Welzijn, Jo Vandeurzen, die de actieweek
mee lanceerde, is ervan overtuigd dat
er een duidelijke nood aan dergelijke
initiatieven is.
Minister
Vandeurzen:
“Eenzaamheid
is een gevoel dat bij iedereen kan
voorkomen. Zelfs mensen die heel druk
bezig zijn, geven soms aan zich eenzaam
te voelen. Het onderzoek van de Koning
Boudewijnstichting, ‘Oud word je niet
alleen’, toont aan dat alleen zijn niet
noodzakelijk hetzelfde is als zich alleen
voelen. Eenzaamheid kan dan ook
begrepen worden als een individueel
gevoel van leegte of niet-verbondenheid
met anderen. Het bieden van een sociaal
netwerk lost de eenzaamheid niet op,
maar is wel iets dat bijdraagt aan het
wegwerken ervan.”
Partnerschappen
Naast het versterken van de betrokkenheid
tussen mensen vormde de actieweek
ook een stimulans voor verenigingen,
diensten en organisaties om elkaar beter
te leren kennen en samen te werken met
het oog op een betere, efficiëntere en
effectievere dienstverlening. Vandeurzen:
“Het verlenen van goede zorg en hulp
betekent dat we die zorg, in de mate
van het mogelijke, best zoveel mogelijk
in de omgeving, in het sociaal netwerk
van de gebruiker organiseren. De
betrokkenheid van de lokale samenleving
is hierin cruciaal. Vrijwilligerswerk,
buurtwerking, mantelzorg, verbondenheid
met elkaar … zijn essentiële pijlers in de

vermaatschappelijking van de zorg. Het
is belangrijk dat zorgbehoevenden de
banden met de maatschappij niet verliezen.
Hun sociaal netwerk blijft bestaan, wat
de kansen op eenzaamheid verkleint.
Die vermaatschappelijking is een proces
dat zich over de hele zorgsector moet
voltrekken. Dit betekent dat de grenzen
tussen de verschillende zorgsectoren
zoals ouderzorg, gehandicaptenzorg …
verkleinen en dat er samengewerkt moet
worden. Die samenwerking moet er
ook komen met andere sectoren: sport,
cultuur, wonen …”
Vrijwilligers
Verenigingen en vrijwilligers zijn volgens
Vandeurzen heel belangrijke schakels
in onze samenleving: “Samen iets
doen of iets doen voor een ander zijn
elementaire zaken om te spreken van
een samenleving. Het brengt mensen
samen en creëert waarden die nodig
zijn in een gezonde samenleving:
democratische participatie, solidariteit en

maatschappelijke samenleving. Ze vormen
het cement van onze samenleving.”
Daarom worden tijdens de actieweek ook
vrijwilligers samengebracht. Vandeurzen:
“Mantelzorgers,
medewerkers
van
verenigingen, dorpsrestaurants, dienstencentra … kunnen de link leggen tussen
eenzame mensen en de vele organisaties.
Vrijwilligers kunnen mensen helpen
die zich in een situatie van sociale
uitsluiting en/of eenzaamheid bevinden.
Vrijwilligerswerk op zich kan ook een
oplossing bieden tegen eenzaamheid.
Door een actieve rol als vrijwilliger op te
nemen vervult men een sociale rol op zich,
voelt men zichzelf nuttig en gaat men een
groter sociaal netwerk uitbouwen.”
Ook RIMO Limburg gelooft sterk in synergie
door netwerkvorming en samenwerking.
Op de volgende pagina’s lees je hoe het
opbouwwerkinstituut samen met partners
van zowel binnen de provinciegrenzen
als buiten de landsgrenzen de handen
succesvol ineenslaat.
GS
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L IM BU RGSE S AM EN WER KI N G
Een gedeeld huis en gedeelde bekommernissen

E U R EG I O N ALE S AM E N W E R K I N G
“Zowel externe als interne samenwerking”

Sint-Truiden
Medewerkers
van
RIMO Limburg en de Limburgse
CAW’s treffen elkaar regelmatig op
het
werkveld.
Doorverwijzingen,
samenwerkingsverbanden
allerlei,
noem maar op … maar de relatie in SintTruiden is toch wel bijzonder. Samen
delen de medewerkers er een huis in de
Stationsstraat.

Drempels overwinnen
Voor de projecten van RIMO Limburg - de
vereniging waar armen het woord nemen
‘Onder Ons’ en het project rond private
huisvesting ‘Onder Dak’ - vormt het huis in
de eerste plaats een ontmoetingsplek voor
kwetsbare Truienaren. Een huis met een
lage drempel, waar vaste activiteiten en
werkgroepen een plaats krijgen en waar
de doelgroep zich thuis voelt. Voor CAW
Sonar is het huis de uitvalsbasis voor de
uitbouw van het integraal welzijnswerk.
Het spreekt voor zich dat wanneer twee
organisaties gericht op dezelfde doelgroep

samen gehuisvest zijn, de brug tussen
beide heel snel gemaakt is, in het bijzonder
voor de doelgroepleden. Kom je een kop
koffie drinken bij Onder Ons en zit je met
een vraag, dan verwijst de opbouwwerker
je door en spring je al vlugger binnen
bij het CAW. Ook omgekeerd verwijzen
hulpverleners van het CAW door naar de
opbouwwerkprojecten of zakken ze zelf
af naar de jaarlijkse barbecue van Onder
Ons om een handje toe te steken en de
doelgroep tegen het lijf te lopen.

Krachtig dossier wonen
Naast een woning delen RIMO Limburg en
de CAW’s ook dezelfde bekommernissen.
Zo blijkt uit de nota wonen, die Onder Dak,
gestoffeerd vanuit het wooninfopunt en
de werkgroep, samenstelde. Knelpunten
en aanbevelingen rond het thema wonen
in Sint-Truiden werden in kaart gebracht.
Beide CAW’s, waaronder ook het JAC van
CAW ’t Verschil, voorzagen de tekst van
feedback en zetten op die manier de nota
kracht bij op weg naar het beleid.
CM
Buurtwerker Brigitte Motmans

Samen armoede bestrijden
bouwen bruggen tussen de sterkste en
de zwakste schakels in onze samenleving.
Elke vereniging bouwde hiervoor mee aan
een voorstelling met sketches, filmpjes
en getuigenissen, elk met haar inbreng,
met haar thema, maar met de centrale
boodschap luister naar ons en maak nu
werk van armoedebestrijding samen met
ons.
Dialoogmomenten
Hechtel-Eksel - In Limburg werken
armoedeverenigingen samen in het
Trefpunt Armoede met ondersteuning
van RIMO Limburg. Onder het motto
‘samen sterk’ zetten ze acties op, wisselen
verenigingen ervaringen uit en stellen ze
beleidsadviezen op. Armoedeverenigingen
bundelen de krachten om armoede te
bestrijden.

Op 17 oktober, werelddag van verzet
tegen extreme armoede treden de
armoedeverenigingen
samen
naar
buiten om extra aandacht te vragen
voor de armoedeproblematiek. Enkele
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maanden geleden trokken verschillende
armoedeverenigingen en sympathisanten
door Hechtel-Eksel. Ze hielden een
fakkeltocht als teken van hoop. De
armoedeverenigingen kwamen voor
de optocht met een sterk signaal naar
buiten: ‘Geef iedereen een stem’. Elke
vereniging werkte mee, elke vereniging
bracht haar eigen stukje van haar grote,
gedragen verhaal. Iedereen een stem
geven, een veilige omgeving creëren
zodat mensen hun verhaal kwijt kunnen,
was en is de rode draad. Maar daar blijft
het uiteraard niet bij, de verenigingen

RIMO Limburg heeft hier uiteraard
oor naar en gaat samen met de
armoedeverenigingen op pad om hun stem
te laten klinken. Daarom organiseren we in
het voorjaar van 2012 dialoogmomenten
in verschillende gemeenten om armoede
te blijven bestrijden. We geven een
forum aan armoedeverenigingen en
sociale organisaties om samen aan de
kar te trekken, om te wegen op de lokale
beleidsplannen. Ieders stem telt, geef
iedereen een stem: samen formuleren
we concrete beleidsadviezen en gaan in
dialoog met het lokaal bestuur.
FV

Maastricht - Trajekt is de naam van
RIMO’s zusterorganisatie in Nederlands
Limburg. Jaren geleden ontstond Trajekt
uit de samensmelting van tal van
welzijnsorganisaties.
RIMO-Magazine
sprak met Frans Keulen die bijna 12 jaar
opbouwwerker is bij Trajekt.

Het gesprek met Frans gaat door daags
na
de
gemeenteraadsverkiezingen.
Als Riemstenaar heeft Frans deze van
dichtbij gevolgd: “Het zou goed kunnen
dat jullie gisteren een politieke vertaling
meemaakten van een ontwikkeling die
wij in Nederland ook ervaren hebben:
de evolutie naar een meer neo-liberale
maatschappij waaruit de overheid
zich meer en meer terugtrekt en het

opbouwwerk dwingt om op de eigen
kracht van mensen voort te gaan.
Positief daaraan was dat wij moesten
gaan doen wat we al langer schreven:
de eigen sterktes - potenties of talenten
- van mensen als uitgangspunt van
ons werk. Dus niet in de plaats van
mensen of voor hen dingen organiseren
of
standaardopbouwwerkpakketten
aanbieden. De negatieve kant van
die tendens was dat de overheid haar
verantwoordelijkheid om het samenleven
te bevorderen doorschoof naar de
maatschappij, waardoor het opbouwwerk
meer afhankelijk werd van lokale besturen
én meer onderhevig aan de economische
markt.”
Hoe ging Trajekt om met deze evolutie?
Frans: “Wij wapenden ons door extern
én intern samen te werken. Door
alle krachten van het opbouwwerk,
jeugdwerk, volwassenenwerk (met 1000
vaste vrijwilligers) en maatschappelijk
werk (o.m. het straathoekwerk en
schoolmaatschappelijk werk) in en rond
Maastricht te bundelen. Er werd ook
aan schaalvergroting gedaan. Trajekt
fuseerde met andere organisaties uit het
Heuvelland.
Interne samenwerking bereikten we
door de werking per gebiedsdeel te

groeperen. We deelden Maastricht in
vier stedelijke regio’s op plus één regio
met de omliggende meer landelijke
gemeenten. We ontwikkelden één
gemeenschappelijke visie per gebied
voor de aanpak van maatschappelijke
problemen. We gingen daardoor veel
meer de gemeenschappelijke context
zien.“
Ontwikkelde Trajekt zich daardoor tot de
dynamische organisatie die ze vandaag
is?
Frans:
“De
samenwerking
werd
ondersteund
door
een
goed
personeelsbeleid.
Trajekt
probeerde
mensen aan te trekken die dicht bij de
mensen staan en goed aanvoelen wat er
leeft in een buurt. Dit versterken we door
te werken met een ‘cliëntenraad’ waarin
de gebruikers van ons werk uit de buurten
onze directie permanent advies geven.”
Wat is jouw belangrijkste advies voor
ons?
Frans: “Zie de verkiezingen als een
gelegenheid om de uitdagingen aan te
pakken waarvoor het opbouwwerk staat.
Wij willen graag onze ervaringen met
jullie delen. Wederzijdse uitwisseling van
de werkers, beleidsverantwoordelijken
en bestuurders van onze organisaties kan
daarbij nuttig zijn.”
PW

‘Week van Verbondenheid tegen
Eenzaamheid’ over de grenzen heen
Bilzen - Dagelijks vertellen de mensen in
de dorpsrestaurants over hoe zij het alleen
zijn ervaren en hoe het dorpsrestaurant
een manier is om ‘onder de mensen te
komen’. Als opbouwwerker wil je echter
meer doen en dan valt op een dag heel
toevallig je blik op een achtergelaten
‘Krant tegen Eenzaamheid’ in een
Nederlands winkelcentrum.

Nederland blijkt heel wat meer aandacht te
hebben voor eenzaamheid en organiseert
zelfs projecten zoals een ‘Week tegen
Eenzaamheid’. Daarom brachten we
een werkbezoek aan organisator Warner
Strategy and Fundraising in Amsterdam.

Alleen al het idee dat we in BelgischLimburg ook wat wilden organiseren
rond het thema wekte enorm veel
enthousiasme en geestdrift op. We kregen
prompt een verslag van hun ervaringen
van de voorbije jaren en werden
aangemoedigd. Bedrijfsgeheimen waren
er niet. De samenwerking werd meteen
beklonken: we organiseerden gelijktijdig
een ‘Week van Verbondenheid tegen
Eenzaamheid’. Met succes want alleen al
met de blikvanger van de actie, ‘De langste
eettafel van Limburg’, bereikten we 6000
mensen verspreid over 29 gemeenten,
goed voor een virtuele eettafel van maar
liefst 3 km.
KB
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