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PIXELS VOOR PUNTEN ?!
WABLIEFT ? WAT BEDOEL JE ?
MAASMECHELEN - Informatica is niet meer
weg te denken uit ons dagelijks leven.
Nieuwe technologieën maken kennis en
wetenschap meer dan ooit toegankelijk.
Maar er is ook een keerzijde aan deze
digitale vooruitgang. Bepaalde groepen
mensen dreigen uit de boot te vallen en
daar wil SOMA in Maasmechelen met het
project “pixels voor punten’ een mouw
aan passen.
Evi Bogaerts, ondersteuner van SOMA,
vertelt : “Soms vraagt een leerkracht : ‘maak
je huiswerk op de computer’ of ‘zoek thuis
eens snel iets op voor de volgende les’.
Maar wat als je thuis geen computer hebt ?
Wat als je elke keer extra voorbereidingen
moet treffen om een computer te “kunnen”
gebruiken…”
“De ouders van de SOMA in Maasmechelen
vinden het belangrijk dat ieder kind en
iedere jongere gelijke kansen krijgt in
het onderwijs. Dat betekent niet dat voor
alle kinderen of jongeren dezelfde dingen
gelden, maar wél dat alle kinderen of
jongeren de gepaste kansen moeten krijgen
die zij nodig hebben om gelijke toegang
tot het onderwijs te hebben. Dankzij de
woorden van deze betrokken moeders biedt
SOMA sinds kort op woensdagnamiddag
huiswerkcomputers aan. Omdat armoede
niet mag uitsluiten : pixels voor punten!”

BILZEN - Het begon enkele jaren geleden
heel kleinschalig in het dorpje Schoonbeek.
De Groenwachters van de Buurt- en
Nabijheidsdienst hadden in de winter te
weinig omhanden. Een behoeftepeiling
bij de bewoners leerde dat een warme
maaltijd wel kans op slagen zou hebben.
En zo begon het eerste dorpsrestaurant:
één keer per week een warme maaltijd
in een zaaltje in het dorp.
De formule sloeg aan. Gemiddeld kwamen
50 mensen eten. Er kwam uitbreiding
naar een tweede dag in de week. En
geleidelijk ook naar andere dorpen:
Munsterbilzen, Waltwilder, Hees. Telkens
in een parochiezaaltje, met inschakeling
van lokale vrijwilligers van Ziekenzorg
of
gepensioneerdenverenigingen,
gecombineerd met sociale tewerkstelling
i.k.v. de BND. “Het draait niet alleen
om tewerkstelling en eten”, zegt
opbouwwerker Karel Bollen, “maar ook om
de versterking van het sociaal weefsel. De
dorpsrestaurants zijn ankerplaatsen voor
nieuwe initiatieven, zoals computerinitiatie
en gezondheidspromotie.”

FILMPREMIÈRE IN
KOLDERBOS
GENK - Verschillende organisaties en
verenigingen van Kolderbos zetelen
samen in het wijkplatform. Tijdens deze
bijeenkomsten stelde de groep het grote
verloop vast in de wijk: jaarlijks verhuizen
70 nieuwe gezinnen naar de wijk. Daarop
lanceerde de werkgroep de idee om samen
een film over Kolderbos te maken.

Dankzij nieuwe Vlaamse en Europese
subsidies kan het concept nu uitgebreid
worden naar Riemst en Hoeselt. Het
begint dus stilaan op een keten te lijken,
al is hier van fastfood geen sprake.
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INFORMATIE VAN HET
OPBOUWWERK IN LIMBURG

NIEUWE PROJECTEN
MENSEN IN ARMOEDE NEMEN
DEEL AAN HET LOKAAL
SOCIAAL BELEID

Dorpsrestaurant Munsterbilzen

en maken hen met behulp van de film
wegwijs in de wijk.
De samenwerking tussen de verschillende
wijkorganisaties resulteerde zo in een
mooi eindproduct.

Het decreet “Lokaal Sociaal Beleid”
wil de toegang van elke burger tot
de economische, sociale en culturele
grondrechten waarborgen. Ook de
effectiviteit van het huidige sociale- en
hulpverleningsaanbod moet stijgen. Om
dit te realiseren zijn er aan het decreet
vier belangrijke pijlers verbonden:
planning, sociaal huis, samenwerking en
participatie. Vanuit de Vlaamse overheid
kregen de provincies de opdracht de
lokale besturen te ondersteunen bij
de uitvoering van hun Lokaal Sociaal
Beleidsplan voor wat betreft de pijlers
“participatie” en “samenwerking”. Op
haar beurt heeft de provincie Limburg
deze ondersteuningsopdracht voor de
pijler “Participatie” doorgegeven aan
RIMO.
Minder behartigde belangen
In deze ondersteuningsopdracht wil
RIMO zich toespitsen op de participatie
van groepen met minder behartigde
belangen. Mensen in armoede zijn niet
altijd zichtbaar, vandaar dat RIMO mee
vorm wil geven aan de participatie van
verenigingen waar armen het woord
nemen. Op die manier wil RIMO werken
aan een betere toegankelijkheid en
doorzichtigheid van het sociale- en
hulpverleningsaanbod. Ook beter inspelen
op de behoeften van de doelgroep is de
absoluut noodzakelijk.

“Met de Houthalense cultuurwerkplaats
Villa Basta maakten we deze film om de
verenigingen, diensten en activiteiten
in de wijk bekend te maken.” vertelt
buurtwerkster Femke Croux. “We willen
niet alleen nieuwe bewoners bereiken.
Ook wie al langer in Kolderbos woont, is
niet altijd even goed geïnformeerd.”
De DVD start met een leuk en bijwijlen
hilarisch introductiefilmpje met acteurs
uit Kolderbos. In een tweede deel tonen
een reeks fragmenten de verschillende
verenigingen, organisaties en diensten.
De DVD is te zien op allerlei publieke
activiteiten. Daarenboven start vanaf
september een onthaalteam, dat nieuwe
bewoners bezoekt. Deze vrijwilligers
verwelkomen de nieuwe bewoners
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Een gedragen beleid

De acteurs ijverig aan het werk

De participatie van mensen in armoede
is niet alleen van belang omwille
van hun expertise als gebruikers of
ervaringsdeskundigen
m.b.t.
een
bepaalde problematiek, maar ook
omdat hun deelname een garantie is
om te komen tot een meer gedragen

beleid. Het is net door participatie op
burgerniveau dat we de slagkracht van
het beleid kunnen verhogen. Uiteraard
spelen de manier waarop de participatie
wordt opgezet en de omstandigheden
een vooraanstaande rol. Lokale besturen
moeten zich ervan bewust zijn dat men
slechts zal participeren als men er belang
bij heeft en dit ook als dusdanig ervaren
wordt. Daarom is het belangrijk dat men
de doelgroep bij de voorbereidingsfase
betrekt. Eveneens is het ervaren van
betrokkenheid een belangrijk element
om een participatieproces te doen slagen,
want alleen dan zal de nodige motivatie
aanwezig zijn.
Dialoog met verenigingen
Een vereniging waar armen het woord
nemen brengt mensen in armoede
samen en tracht hen actief bij het beleid
te betrekken. Zij hebben namelijk tot
doel om armen het woord te geven,
te werken aan emancipatie, te werken
aan
maatschappelijke
structuren,
vormingsactiviteiten op te zetten en een

dialoog met het beleid te organiseren.
Het absolute uitgangspunt is ‘dialoog’. Het
kanaal om tot dialoog te komen moet in de
eerste plaats informeel en laagdrempelig
zijn, een vertrouwensrelatie moet worden
opgebouwd, het taalgebruik moet
aangepast zijn. Het werken met mensen in
armoede is een proces van lange adem en
kan niet van vandaag op morgen worden
gerealiseerd.
Plan van aanpak
In
de
eerste
fase
van
deze
ondersteuningsopdracht zal RIMO de
verenigingen bevragen en nagaan in
hoeverre er al een samenwerking is met
de lokale besturen. Welke knelpunten
ervaren de verenigingen ? Waar loopt
het mis ? Welke achterliggende factoren
spelen een rol? Allemaal vragen waarop
een antwoord moet komen. Daarna zal er
een gesprek plaats vinden met de lokale
besturen afgestemd op de resultaten
van de bevraging. Tot slot komt er een
kwalitatief rapport en een bovenlokaal
initiatief.

NIEUWE PROJECTEN
LEOPOLDSBURG,
ONTWAPENEND GASTVRIJ
PROJECTVERKENNING IN
‘HET KAMP’
Leopoldsburg
Opbouwwerkster
Marleen Hus is sinds januari op verkenning
in Leopoldsburg. Verkenning en patrouille
zijn hier overigens dagelijkse kost door de
aanwezigheid van het leger. Het leger is
alom aanwezig, zowel in de straatnamen
als in de constructie van het dorp.
Ganse gebieden, afgeschermd met
prikkeldraad voor de oefeningen van
militairen, zijn verboden terrein voor de
modale burger.
Fietstocht
“Een eerste stap was een geografische
verkenning op de fiets” vertelt Marleen.
“Samen met de integratieambtenaar
fietsten we van dorp tot dorp, vanuit het
centrum door de sociale wijken, langs
drukke wegen door de verschillende
kerkdorpen en terug naar het Sociaal
Huis. Onderweg kreeg ik uitleg over de
geschiedenis van de verschillende wijken
en kerkdorpen.”

NIEUWE IMPULSEN AAN
ARMOEDEBESTRIJDING IN
LIMBURG
HEUSDEN-ZOLDER - Dynamo Limburg is
volop in beweging. De laatste maanden is
er binnenskamers op verschillende vlakken
hard gesleuteld om verbeteringen aan
te brengen aan de huidige werking. Een
vernieuwde ondersteuningsstructuur voor
de verenigingen waar armen het woord
nemen in Limburg en een versterking
van de inhoudelijke werking zijn de
belangrijkste accenten. Verschillende
partnerorganisaties, waaronder RIMO
Limburg en de provincie Limburg, hebben
hun steentje bijgedragen om deze
ontwikkelingen mogelijk te maken.
Vernieuwde ondersteuningsstructuur
De verenigingen waar armen het woord
nemen in Limburg mogen voortaan
rekenen op een team van ondersteuners,
waarin elk teamlid specifieke taken krijgt
toegewezen op basis van zijn of haar
specialisatie. Het team staat in voor de
individuele ondersteuning van Dynamo en
de zes erkende Limburgse verenigingen:
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Wijkkit
Daarop volgde een verkenningsronde
van de verschillende diensten en hun
medewerkers.
“Intense,
boeiende
gesprekken met medewerkers leerden
mij een zeer geëngageerd, innoverend
Leopoldsburg kennen en leidde mij naar
het veldwerk. Ik maakte kennis met de
verantwoordelijken in de verschillende
sociale wijken. Onder het motto ‘Maak
je buurt ontwapenend gastvrij’ heeft
de gemeente een ‘wijkkit’ gemaakt
om buurtcomités te ondersteunen bij
het organiseren van evenementen. Er
gebeurt heel wat in de verschillende
wijken. Dit neemt niet weg dat er
geen problemen zijn. De sociale wijken
worden meer en meer geconfronteerd
met achterstellingproblemen. Er is geen
zichtbare armoede, maar alleenstaande,
jonge gezinnen hebben het niet
gemakkelijk...“

om eigen activiteiten uit te bouwen,
waar ze energie kunnen opdoen om een
nieuw leven te beginnen. Hoelang ze
nog moeten wachten om deze droom te
realiseren hangt af van heel veel factoren.
Een ding is zeker, zij mogen rekenen op
heel wat sympathisanten die mee aan de
kar willen trekken.”

Het Vlaamse standplaatsenbeleid voorziet
nochtans 150 extra standplaatsen in Limburg
(zowel in uitbreiding van bestaande als in
aanleg van nieuwe terreinen), maar ze
kan dit niet afdwingen van de betrokken
gemeenten. Deze krijgen nochtans zo’n 90

“Naast de wijken maakte ik ook kennis
met heel wat mensen in achterstelling”
vervolgt Marleen. “Zij dromen van een
eigen ontmoetingshuis waar ze zichzelf
mogen zijn, waar zij kunnen samenkomen

Inhoudelijke werking
Om erkend te blijven als vereniging
waar armen het woord nemen is het
noodzakelijk om voldoende aandacht te
besteden aan de realisatie van de zes
criteria uit het armoededecreet. Voor
de Limburgse verenigingen is er op dat
vlak een inhaalbeweging nodig. Samen
met de mensen in armoede uit de
verenigingen staat het team dan ook in
om de bestaande inhoudelijke werking
te versterken en verder uit te bouwen.
Van onderuit werken en aan de slag gaan
met de talenten van mensen in armoede
zijn kernwoorden in dit verhaal.
De inhoudelijke werking zal in de eerste
plaats vorm krijgen op lokaal vlak rond
thema’s, die de plaatselijke verenigingen
aanbelangen. Maar even belangrijk
is het bundelen van de krachten op
bovenlokaal vlak. Met alle verenigingen

Roms, Manoesjen, Voyageurs… Het zijn
allemaal woonwagenbewoners en ze
wonen met zo’n 2500 gezinnen op de
residentiële terreinen verspreid over heel
Vlaanderen. Maar hier in Limburg zijn
het voornamelijk de Voyageurs die onze
aandacht verdienen. Zij stammen af van
de rasechte ‘ambachtslieden’, mensen
met een trekkersbestaan of de vroegere
foorkramers.
We kunnen ze terug vinden op één van
de acht officiële woonwagenparken die
Limburg rijk is. Alhoewel… Wat blijkt:
heel wat voyageurs wonen niet langer in
een woonwagen, maar in een huis! Dit is
echter niet hun keuze. Zelf willen ze het
liefst terug naar een terrein, maar daar
wringt het schoentje. Er is een duidelijk
tekort aan standplaatsen.

Ontmoetingshuis

De Brug Hasselt vzw, De Draaischijf vzw,
Houvast Herk vzw, Soma vzw, Warm Hart
vzw en Wasda vzw. Daarnaast is het team
ook verantwoordelijk voor de uitbouw van
de inhoudelijke bovenlokale werking.

RIMO ONDERSTEUNT
WOONWAGENWERK

samen standpunten bepalen en hiermee
naar buiten treden zet de boodschap
van mensen in armoede kracht bij. Hier
krijgen vanzelfsprekend alle mensen in
armoede een plaats (ook de niet-erkende
verenigingen). Saaie vergadermomenten
maken
plaats
voor
interactieve
uitwisselingen aan de hand van goed
uitgezochte methodieken.
Steungroep Armoede
Om armoede op de beleidsagenda te
krijgen, is er meer nodig dan alleen een
werking van mensen in armoede. Steun
van partnerorganisaties, die rechtstreeks
of onrechtstreeks in aanraking komen
met mensen in armoede, kunnen
hier een belangrijke bijdrage leveren.
Samen beweging maken rond het
armoedethema, de maatschappelijke
dialoog
aanwakkeren,
standpunten
innemen, elkaars werking kracht
bijzetten staat op de agenda van een
nieuw op te richten Steungroep Armoede,
waar partnerorganisaties op elkaar
afstemmen in functie van de genoemde
doelstellingen.

MET ZWIER EN ZWAAI AAN
DE SLAG IN WIJERDIJK
BERINGEN - “In januari 2008 kreeg
ik van het Rimo de opdracht om een
nieuw project op te starten in de sociale
woonwijk Wijerdijk in Beringen,” aldus
Carla Laureys.
“Vaarwel Runkst. Het project ‘Samenleven
in Runkst’ waar ik zolang gewerkt heb,
werd eind oktober 2007 afgerond.”
“Ik was blij om deel uit te mogen maken
van het RIMO-team Beringen. In dit team
zitten de buurt- en opbouwwerkers van
4 wijken in Beringen. Ons kantoor is
voorlopig gevestigd in Regina Mundi (het
vroeger schoolgebouw) op 5 km van de
Wijerdijk.
Aan de slag dus in de Wijerdijk. Na het
verzamelen van wijkgegevens, adressen,
gesprekken met enkele sleutelfiguren
zoals directeur Eric Mannaerts van de
Kantonnale
Bouwmaatschappij,
de
politie, Dimitri Dumont van de Sociale
Ombudsdienst en Arktos wil ik zo vlug
mogelijk de bewoners bereiken.”

procent van de kosten van de aanleg van
zo’n park terugbetaald en hebben dus op
het eerste zicht geen enkele reden om
het beschikbaar maken van deze extra
plaatsen uit te stellen. En toch gaat het
niet of zeer langzaam vooruit.
Om deze problematiek aan te kaarten,
hebben enkele Voyageurs hun krachten
gebundeld binnen de zelforganisatie ‘Ons
Leven’. Mensen zoals Julia en Carine
(voortrekkers van Ons Leven) vechten
samen met een 8-tal andere leden met
man en macht om er voor te zorgen
dat gemeenten toch werk maken van
die extra standplaatsen. Politieke actie
vanuit deze groep zet de nodige druk op
de gemeenten.
Buiten de politieke actie om het verhaal
rond standplaatsen te versnellen, zijn er
nog andere domeinen waarbinnen het
Limburgse woonwagenwerk actief zal zijn.
Zo heb je de individuele hulpverlening
waaronder het preventief werken rond
scholing van de kinderen en gezondheid.
Of het werken aan de sociale cohesie
(tussen Voyageurs onderling, tussen
Voyageurs en hun buren, aansluiting op
het reguliere verenigingsleven, …).
De mediatraining die sommige leden van

Ons Leven hebben gevolgd is hiervan alvast
een mooi voorbeeld.
Kortom, er is werk genoeg voor het
woonwagenwerk. RIMO zal hierbinnen de
komende jaren zeer actief bezig zijn, samen
met enkele belangrijke actoren: namelijk.
het Provinciaal Integratiecentrum (PRIC),
Vroem vzw, het algemeen welzijnswerk én
de verschillende gemeenten.

Er is werk genoeg voor het
woonwagenwerk.

“De Wijerdijk ligt op 3 km van het
centrum van Beverlo temidden van een
natuurgebied .
Het is er tijdens weekdagen heel rustig.
Op schoolvrije momenten en na het werk
komt de wijk tot leven. Het is dus ’s avonds
en tijdens weekends en vakanties dat het
te doen zal zijn.
De Wijerdijk is geen zware probleembuurt.
Toch leven er heel wat wrevels rond
slingervuil, groenaanleg, gebrek aan
aangepaste speelruimte voor jongeren,
roekeloos rijgedrag en jongeren die zich
soms storend gedragen.
Wij willen vanuit de “Planning for Real”
aanpak bewoners vanuit hun talenten
en mogelijkheden op een positieve
manier betrekken op het wijkgebeuren.
Het uitgangspunt is een zelfgebouwde
maquette van de wijk.
Samen met collega’s Lutgarde Wellens en
Liesbeth Brusselaers, ondersteuner van de
Draaischijf (een vereniging waar armen
het woord nemen) willen we wat meer
Schwung in de wijk brengen. We gaan
ervoor!”

We willen meer Schwung
in de wijk brengen.

NIEUWE PROJECTEN

NIEUWE PROJECTEN
OPBOUWWERK LUMMEN
BRENGT MENSEN SAMEN
LUMMEN - Sinds 1 juli 2007 is een nieuw
RIMO-project van start gegaan in Lummen.
Het doel is achterstelling wegwerken en
(kans)armoede bestrijden. Opbouwwerkster
Liezy
Claes
wil
maatschappelijk
kwetsbaren in ontmoeting brengen met
elkaar opdat ze er samen sterker voor
staan om gemeenschappelijke noden aan
te pakken.
Ontmoeting
De concrete doelstelling van het
opbouwwerkproject is tweeledig. Liezy:
“Ik wil een ontmoetingsplaats creëren
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten,
iets drinken en een babbeltje slaan. In die
ontmoetingsruimte zal het aanbod van
allerlei organisaties die zich richten tot
kansengroepen, bekend gemaakt worden.
Dit kan een vertrouwd trefpunt worden
waarvan de bezoekers als vrijwilligers
taken opnemen. Op maat van de doelgroep,
organiseren we samen activiteiten en
werkgroepen. We willen o.a. participatie en
inspraak bij het lokale beleid genereren.”
Netwerk
Anderzijds wil dit project komen tot
netwerkvorming van sociale actoren
in Lummen. “We beogen afstemming
tussen verschillende partners, die rond
armoedebestrijding
actief
zijn.
Dat
hopen we te realiseren door de creatie
van een overlegorgaan, dat zich in de
eerste fase focust op afstemming van de
werkzaamheden en het ontwikkelen van
gezamenlijke initiatieven.” In een latere fase
zou dit overlegorgaan kunnen uitgroeien
tot een permanent armoedeforum. Liezy
pleit voor samenwerking omdat het
opbouwwerkproject dan grote kans op
slagen heeft.
Bekendmaking
De afgelopen maanden maakten zoveel
mogelijk sociale actoren in Lummen het
project bekend aan hun cliënten of publiek.
Zij verspreidden het foldertje over het
opbouwwerkproject. Ook vermeldden
enkele dagbladen het opbouwwerkproject
in Lummen. De infokanalen van het
gemeentebestuur in Lummen staan
eveneens ter beschikking.
Liezy bereikt de meeste mensen tijdens de
voedselbedeling bij de Zusters Kindsheid
Jesu op het Gemeenteplein. Soms bezoekt
ze activiteiten van verenigingen. Ook

ontmoet Liezy mensen in de straten en
cafés van Lummen.
Ontmoeting
Liezy vindt dat de opstartfase van het
project vlot is verlopen. “Ongeveer 5
tot 10 personen komen regelmatig
samen. Zo hopen we te groeien tot
een toffe groep waarbij niemand
wordt uitgesloten.” De sfeer in de
groep is hartverwarmend, vinden de
vrijwilligers. Samen hebben ze al heel
wat activiteiten georganiseerd, waarbij
ontmoeting centraal staat. Momenteel
is er geen eigen lokaal ter beschikking.
De vrijwilligers kunnen wel terecht in
het gemeenschapscentrum Oosterhof te
Lummen. Het gemeentebestuur neemt
de kosten van de zaalreservatie en zelfs
de drank voor zijn rekening.
Sinds november 2007 zijn er regelmatige
ontmoetingsmomenten: elke 2e en 4e
woensdag van de maand komt de groep
samen van 15.00 tot 18.00 uur in het
Oosterhof. Liezy verwelkomt iedereen
met een drankje, gezonde en zoete
hapjes; voor de liefhebbers is er ook de
krant en een spel kaarten. “Dit moment
is meestal een koffieklets-vergadering,
waarbij we elkaar beter leren kennen,
activiteiten bespreken en gewoon
gezellig samen zijn.”
Activiteiten
Enkele vrijwilligers vertellen: “We
maakten verse pompoensoep met
Halloween. We genoten van een
lekkere pannenkoek in vzw De Winning,
we bezochten Trefpunt SOMA naar
aanleiding van het 10-jarig bestaan.
Met kerst maakten we een fantastische
wensenboom en daar hoorden ook zelf
gebakken wafels en warme chocomelk
bij. In januari toverden we samen een
heus 4-gangenmenu op tafel met
verse ingrediënten. De Lummense
burgemeester Luc Wouters kwam
mee proeven van onze zelfgemaakte
alcoholvrije cocktails.”

barbecue organiseren voor maatschappelijk
kwetsbare inwoners van Lummen en
iedereen die het opbouwwerkproject wil
steunen. Liezy: “Op die manier willen we
het opbouwwerk in Lummen bekender
maken. In de zomer is het opbouwwerk 1
jaar actief in Lummen. Erkenning is in de
eerste plaats nodig: veel mensen staan
er niet bij stil dat er ook in hun eigen
gemeente mensen zijn die het moeilijk
hebben. Die mentaliteitswijziging vraagt
tijd en moeite. We hopen meer mensen te
mogen verwelkomen in ons midden. Kom
gerust langs tijdens de koffieklets of bel mij
op voor een kennismakingsgesprek.”
Contact:
Opbouwwerkster Liezy Claes
gsm: 0497 58 43 43
e-mail: opbouwwerker@ocmw-lummen.be of
liezy.claes@rimo.be.
Standplaats: OCMW Lummen, Wijngaardstraat 8,
3560 Lummen, tel.: 013 35 17 81.

Er zijn nog meer activiteiten in 2008
gepland. In augustus wil de groep een

NEERPELT - Het Look is een woonwijk in
het gehucht Boseind. De laatste decennia
werden hier in opeenvolgende fasen
verschillende
huisvestingsprojecten
gerealiseerd, in de eerste plaats door
de sociale huisvestingsmaatschappij
Kempisch Tehuis.
In 1963 werden de eerste woningen
gebouwd en de recentste woningen
werden in 2007 verhuurd. Cijfermatig
omvat het ‘groot Look’ in zijn totaliteit
19 straten en een 430-tal woongelegenheden, zowel sociale woningen als
particuliere woningen die op sociale
bouwkavels gerealiseerd werden.
In 1999 organiseerde RIMO hier op
vraag van de gemeente Neerpelt een
wijkonderzoek. Uit deze analyse kwam
ondermeer naar voor dat er aandacht moest
komen voor ontmoetingsgelegenheid
voor jongeren, de invulling van het
braakliggend binnengebied
en een
doordachte inplanting van nieuwe
woningen. Een voorstel van aanpak - met

oog voor sportgelegenheid, speelruimte,
ontmoeting,
nieuwbouw
en
een
aantrekkelijk uitzicht - werd destijds door
80 % van de bewoners positief onthaald.
Intussen zijn we 8 jaar later en voorjaar
2008 is de planning zo goed als voltooid.
Het is een functioneel en aantrekkelijk
terrein geworden voor jong en oud.
De afwerking van een overdekte
ontmoetingsplaats,
speeltuigen
en
kleinschalige sportinfrastructuur zit in een
laatste fase. Deze herinrichting betekent
een schitterende opwaardering van de
buurt in zijn geheel.
RIMO heeft nu de draad terug opgenomen.
Het startschot voor het project ‘wonen op
het Look’ werd gegeven op 1 juli 2007
en betekent een personeelsinvestering
van gemiddeld 2 dagen per week. Dit
projectmatig werken vraagt om een
langetermijnvisie waarbij we denken
aan het verhogen van de participatie
van de bewoners in hun buurt (overleg
en deelname aan activiteiten), het
verhogen
van
de
betrokkenheid
(verantwoordelijkheden opnemen ten

aanzien van hun woonomgeving) en het
stimuleren van de sociale netwerken in de
buurt.
Belangrijk hierin is het vinden van
voldoende draagvlak bij de bewoners.
Buurtsport is zo een voorbeeld dat in
samenwerking met vrijwilligers uit de
buurt en met de sportdienst op gang
werd getrokken. Het mag immers niet de
bedoeling zijn dat initiatieven voor hen op
touw gezet worden, maar wel mét hen.
De dynamiek rond het plein moet uitgaan
van de bewoners en hun competenties.

Belangrijk hierin is het vinden van voldoende
draagvlak bij de bewoners

ONS GEDACHT
Samen bereiden de vrijwilligers het
Nieuwjaarsdiner.

HET LOOK: “WE DOEN HET
VOOR DE KINDEREN”
NEERPELT - Vier vrijwilligers van de wijk
Het Look staan uw reporter ongeduldig op
te wachten bij Sandra Maas thuis. Want
een buurthuis hebben ze niet. Bij Sandra
is het de zoete inval. De buren lopen er in
en uit, komen er bellen naar de dokter,
de pomp van de grote koffiethermoskan
staat niet veel stil.

Ons kunstwerk zit vol kleine details die ‘grote’
waarden voor onze groep inhouden, zoals
verbondenheid.

Ook organiseert de groep ontspannende
activiteiten met een educatieve toets: de
eetactiviteiten met verse en betaalbare
voeding, een knutselnamiddag, een
gezondheids- en natuurwandeling,
een cursus relaxatie en omgaan met
emoties.
Groeien

WONEN OP HET LOOK

Liezy bereikt de meeste mensen tijdens de
voedselbedelingmomenten bij de Zusters
Kindsheid Jesu op het Gemeenteplein in
Lummen. (foto copyright Het Belang van Limburg)

Sandra Moors, Annita Riemis, Lutgarde De
Vos en Arnold Pellens doen alle vier hun
zeg.
“We organiseren elke maand sport
namiddagen voor de kinderen. We zijn
vorig jaar begonnen met 13 kinderen.
Vorige keer hadden we er 28. We zijn
goed bezig,” zeggen de vrouwen. Arnold
stippelt de wandelingen uit en houdt
toezicht op de pleintjes. “Als iets stuk
is meld ik het aan de gemeente. Kleine
onderhoudsklussen doe ik zelf. Wat we
zelf kunnen doen we zelf.”
“In het begin was er niets,” zegt Lutgarde
nogal bijbels. “Nu is de wijk schoon.”

“Waarom we dit allemaal doen ? We doen
het voor de kinderen die anders zomaar
op straat lopen,” zegt Annita. “Door ons
vrijwilligerswerk hebben we ook meer
contact met de buren,” vult Sandra aan.
“De samenwerking met de gemeente
en het Kempisch Tehuis verloopt prima,
en buurtwerker Rudy is onze steunpilaar.
Dat is allemaal heel fijn. We werken in
stijgende lijn. Alle culturen komen naar
onze activiteiten. Twee Turkse jongens
die anders echte belhamels zijn vallen
heel goed mee in de groep. Ze zeggen
ons nu ook goedendag. Zo verandert onze

kijk naar hen. Wij willen ook vrouwen van
andere culturen betrekken. Een Turkse
vrouw heeft al toegezegd. We zijn immers
een multiculturele wijk. Wij willen hun
eigen sport en spel ook inschakelen in
onze werking.”
“Hadden we een buurthuis dan konden we
ook activiteiten organiseren in de winter,”
zegt Sandra. “Als het slecht weer is zitten
we vast. Een wijk met 428 huizen kan een
buurthuis best goed gebruiken. Zeker nu
we van plan zijn een eigen wijkvereniging
op te richten.”

vlnr Nol Pellens, Lutgarde De Vos, Annita Riemis en Sandra Maas doen alle vier hun zeg

NIEUWE PROJECTEN
PARTICIPATIE IN DE
SOCIALE HUISVESTING: EEN
PROJECTVERKENNING
HASSELT - Sociale huisvestingsmaat–
schappijen
die
goede
relaties
onderhouden met hun huurders, plukken
daar de vruchten van. Dat bleek duidelijk
uit het ervaringsonderzoek dat RIMO
Limburg ruim twee jaar geleden uitvoerde
in negen Limburgse sociale woonwijken.
Een nieuw opbouwwerkproject streeft
een win-win-situatie na voor de sociale
huurder én zijn huisbaas.
Goed begonnen is half gewonnen
Vooraleer van start te gaan, is een grondige
terreinverkenning nodig. Die fase is nu
bezig. Participatie in de sociale huisvesting
roept heel wat vragen op. Wat betekent
participatie? Wat is sociale huisvesting?

SAMENLEVINGSOPBOUW IN SCHOTLAND
Wat zegt de wetgeving rond sociale
huisvesting?... Opbouwwerkster Katrien
Franssens begon te lezen en informatie
te verzamelen. Daarnaast gingen we op
zoek naar enkele bevoorrechte getuigen.
Door hun verhaal te beluisteren, werden
we stilaan op weg gezet naar een eigen
visie op participatie.
Wie zijn de spelers?
Zo’n participatieproject is een samenspel.
De huurders staan centraal. Zij weten
als geen ander wat er goed en minder
goed gaat in hun wijk en in hun relatie
tot hun huisbaas. Ook die huisbaas, de
sociale huisvestingsmaatschappij, is een
onmisbare partner. Het opbouwwerk
initieert het project en heeft een eigen
positie in het samenspel.
Participatie
Voor ons is participatie een middel om te

komen tot een verbeterde dienstverlening
van de sociale huisvestingsmaatschappij,
een verbeterde communicatie tussen
huurder en verhuurder (langs beide
kanten) en een betere woonkwaliteit.
We zijn ervan overtuigd dat huurders een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan
de realisatie van deze doelstellingen.
We kiezen voor een participatieproces
van huurders en sociale huisvestings
maatschappij om samen en in overleg tot
zichtbare resultaten te komen.
Om dit tot een goed einde te brengen is
het nodig dat we elkaar leren kennen; dat
een huisvestingsmaatschappij weet wat
er leeft bij haar huurders en dat huurders
weten hoe hun huisvestingsmaatschappij
werkt, wat ze ervan kunnen verwachten
en wat ieders rechten en plichten zijn.
Samenwerking verloopt immers
makkelijker als je elkaar kent.

SAMENLEVINGSOPBOUW IN SCHOTLAND
ERFGOED HELPT CULTURELE
IDENTITEIT HERSTELLEN
GLASGOW - Twee à drie generaties
werkloosheid, dat doet wat met
een gemeenschap. Ooit was de
scheepsbouwindustrie de trots van het
stadsdeel Govan, maar de economische
crisis sloeg hard toe. Vandaag blijft nog
maar één scheepswerf over. De meeste
jongeren die hier opgroeien, hebben
hun vaders nooit naar het werk weten
vertrekken. Alcoholproblemen zijn alom
aanwezig. Bier en wisky helpen de
uitzichtloosheid draaglijk maken…
Het erfgoedproject “Galgael” biedt al
10 jaar een cultureel ankerpunt voor de
bewoners van de havenbuurt. Hier kunnen
ze hun zelfwaardegevoel terugvinden,
hun roots herontdekken en nieuwe
vaardigheden ontwikkelen. In de sfeervolle
onthaalruimte trekt een groot ambachtelijk
weefgetouw de aandacht. Aan de wanden
hangen kleurrijke doeken, aan het plafond
een grote houten arend. Allemaal zelf
gemaakt. In een hoekje liggen enkele
handtrommels en een gitaar. Verderop in
het atelier staan kleine schaalmodellen
van boten, maar ook vaartuigen tot 6 à 7
meter groot. Hier en daar zijn mensen bezig
aan houtbewerkingsmachines. Achteraan
is een smid in de weer met metalen

SOCIALE HUISVESTING IN
GLASGOW

Op 21 april jl. stapten 27 RIMOmedewerkers en bestuursleden op het
vliegtuig richting
Glasgow voor een
3-daagse studiereis naar aanleiding van
het 15-jarig bestaan van RIMO. Onze
collega’s van het Scottish Community
Development Center (SCDC) hadden een
mooi programma in elkaar gestoken voor
ons. In kleine groepjes bezochten we in
totaal ruim 20 projecten met een grote
variatie.

Tijdens één van onze projectbezoeken
maakten we kennis met het East End
Housing Associations Regeneration Forum.
Dit forum is een samenwerkingsverband
tussen de vijf sociale huisvestings
maatschappijen in East End, één van
de meest achtergestelde buurten van
Glasgow. Om hun sociale doestellingen
waar te maken, werken zij samen rond
vier thema’s: jeugdwerk en kinderen,
ondersteuning van lokale groepen,
verhoging van bewonersbetrokkenheid
en tewerkstelling en opleiding. Voor dit
laatste werkt het project samen met een
school. Een ploeg van straathoekwerkers
rekruteert actief op straat en leidt zo
jongeren toe naar de school, waar ze
allerhande opleidingen kunnen volgen.
Deze school is voornamelijk gericht op
laaggeschoolde jongeren. Er worden heel
wat beroepsopleidingen aangeboden,
maar ook vooropleidingen voor hoger
onderwijs.

We doorkruisten daarvoor zowel de
verstedelijkte gebieden rond Glasgow als
de ex-mijngebieden in Oost-Schotland
en landelijke streken als The Trossachs
National Park.
Samenwerking, netwerkvorming, vrij
willigerswerk, het benutten van de
aanwezige talenten, capacitybuilding zijn
sleutelwoorden die vaak terugkwamen en
waar we zeker uit kunnen leren voor onze
eigen werking.

Het thema training en opleiding is erg
goed uitgewerkt in één van de vijf

werkstukken. De sfeer is ongedwongen.
Er zijn heel wat vrijwilligers, zo blijkt.
Gepensioneerde vaklui, die hun ambacht
hier komen doorgeven aan jonge mensen,
en zo zin geven aan hun oude dag.

WONEN IN EEN NATIONAAL
PARK

Opleiding
Dankzij steun van het Europees Sociaal
Fonds worden hier cursussen gegeven,
die een attest opleveren en begeleiding
bij het zoeken naar werk. De cursisten
maken eerst een klein persoonlijk
werkstuk. Daarna worden ze betrokken
in een groot gemeenschappelijk project,
zoals de bouw van een vaartuig. Of het
moeilijk is om de ESF-doelstellingen qua
doorstroming naar regulier werk te halen,
willen we weten. “Blijkbaar lukt dat wel”,
is het antwoord, “want we krijgen toch
nog steeds een toelage.”

RIMO LIMBURG OP
STUDIEREIS

Hoe roep je een prachtig natuurgebied
uit tot Nationaal Park, terwijl daar 15.600
mensen wonen? De Schotse overheid
schakelde in 2001 het opbouwwerk in
om de lokale bevolking te begeleiden in
The Trossachs National Park, “Where the
Lowlands meet the Highlands”.
Galgael is niet zomaar een opleidingsproject.
Het is een werkplaats tegen vervreemding.

Actieplannen
Het gebied in de wijde omgeving van Loch
Lomond & The Trossachs is opgedeeld
in 6 gemeenschappen. De gronden

rond het meer van Loch Lomond zijn
privé eigendom. Het zijn veelal kleine
woonkernen van 250 tot 500 mensen, met
uitzondering van Balloch, een stadje met
6000 inwoners. Al bij de beslissing dat het
gebied Nationaal Park zou worden, werden
de bewoners nauw betrokken. Er werd
gestart met een grootschalige bevraging
over de toekomstverwachtingen van de
bewoners. Een team van opbouwwerkers
bracht per dorp groepen samen om
alles door te praten. Elk van de 6
gemeenschappen stelde een actieplan
op met prioritaire thema’s en acties. Deze
kregen vorm in mooi-ogende brochures.

sociale
huisvestingsmaatschappijen.
Bij elk groot project (nieuwbouw of
renovatie) nemen ze in het contract op
dat de aannemers twee jongeren uit
de wijk in dienst moeten nemen voor
drie jaar. Deze jongeren volgen dan een
beroepsopleiding gedurende één dag
per week. De vier andere dagen werken
ze mee aan het project. Op die manier
verhogen de kansen van deze jongeren
om in de toekomst op de arbeidsmarkt
aan de slag te gaan.

Lokale jongeren gaan aan de slag in
hun buurt

Sociale verdringing
Intussen zijn nagenoeg alle actieplannen
uitgevoerd, maar steekt een nieuw
probleem de kop op: sociale verdringing.
Door de wonderlijke schoonheid van
het gebied, kopen ‘rijke Engelsen’ een
groot deel van het vastgoed op. De eigen
bevolking, vooral jongeren, verhuizen
noodgedwongen naar de steden. Een
nieuw opbouwwerkprogramma, The
Community Futures Programme 2008, dat
op dezelfde grote schaal loopt, wil op die
nieuwe uitdaging antwoorden bieden.

Maaltijd
In een klein keukentje is een man een
warme maaltijd aan het bereiden. “We
hebben een beurtrol om te koken”,
vertelt hij. Het past perfect in de sfeer
die Galgael uitstraalt. Dit is geen louter
opleidingsproject. Dit is een werkplaats
tegen vervreemding. Geen seriewerk hier,
geen standaardisering. Elk stuk dat hier
gemaakt wordt, is uniek.
RIMO op bezoek in Loch Lomond

