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Activiteitenverslag 2014 

Beste lezer, 

 

Gezien 2014 alweer een tijdje voorbij is, is het tijd om ons jaarverslag opnieuw op te stellen. Naar 

goede gewoonte proberen we opnieuw om jou een beknopt overzicht te geven van onze vereniging, 

zowel op het vlak van onze organisatie en onze activiteiten, maar eveneens een inzicht in de 

doelgroep van onze vereniging. Naast een overzicht van onze activiteiten kan je in dit verslag 

eveneens wat aanvullend cijfermateriaal vinden, waardoor je een beter inzicht krijgt in sommige 

aspecten van de werking van vzw SIVI.  

Bij een organisatie als vzw SIVI is het steeds erg druk. Er dient van alles te gebeuren, en de 

hoeveelheid mensen en middelen zijn beperkt. Dit was ook in 2014 niet anders. We hebben heel wat 

praktische problemen gekend met onze mensen, zoals ziektes, ongevallen en dergelijke. Dit maakt 

het voor een organisatie als SIVI niet eenvoudig, maar we maakten er het beste van. Daarenboven 

zaten we met de voltooiing van een groot project, namelijk de verhuis van de sociale kruidenier, de 

sociale dienst en de burelen naar ons nieuw gebouw in de Doornakkerstraat. Dankzij vele helpende 

handen is ook dit enorme project vrij goed verlopen. Er waren (en zijn) de onvermijdelijke kleine 

probleempjes die gepaard gaan met een nieuwbouw, maar de sociale kruidenier en onze sociale 

dienst zijn op tijd terug open gegaan. Ook de nieuwe burelen zijn volgens plan in gebruik genomen. 

Wij kijken er dan ook naar uit om de komende jaren, mede dank zij deze nieuwe locatie, onze 

dienstverlening te continueren en zelfs op een aantal aspecten nog te verbeteren. Veel dank aan alle 

helpende handen, en uiteraard aan de stad Gent voor de verwezenlijking van dit fantastische project. 

Onze tweedehandswinkel blijft voor alle duidelijkheid op zijn huidige locatie in de Jos 

Verdegemstraat. Dit betekent echter niet dat er niets is gewijzigd. Gedurende 2014 werd de winkel 

´Boetiek Vincent´ gedoopt. Naast deze nieuwe naam heeft deze boetiek ook een gloednieuw logo 

gekregen. Iedereen is uiteraard nog steeds van harte welkom. Het aanbod wordt regelmatig 

vernieuwd, dus het loont steeds de moeite om eens binnen te springen. 

Verder lopen de vele projecten en sociale bijeenkomsten op volle toeren. Een overzicht van deze 

projecten is in dit jaarverslag te vinden. Details over de voortgang van deze projecten kan je vaak 

lezen in onze maandelijkse nieuwsbrieven, die je eveneens op de hoogte stelt van de laatste 

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

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

Een werking zoals deze van vzw SIVI is natuurlijk onmogelijk zonder een sterke ploeg van 

medewerkers en vrijwilligers. Helaas is het in deze tijd niet eenvoudig om steeds voldoende geschikte 

vrijwilligers te vinden. Ik wil dan ook een warme oproep doen aan iedereen die zich geroepen voelt 

om een steentje bij te dragen. Het maakt niet uit of je een grote of kleine bijdrage kan doen, want 

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

een van onze coördinatoren. 

 

 

mailto:info@vzwsivi.be
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Er rest mij enkel nog een welgemeende dank uit te spreken aan iedereen voor de geleverde 

prestaties. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, dan zie je hoe een kleine vzw tot grootse dingen in 

staat is. Hartelijk dank voor je inzet! 

Jos Remy, voorzitter RvB 
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1. IDENTIFICATIEGEGEVENS 

 

Vzw SIVI werd gesticht op 16 juni 1995. De statuten hiervan verschenen in het 

Belgische Staatsblad op 9 oktober 1995. Op 1 januari 1996 werd zij door de Vlaamse 

Regering erkend als autonome vrijwilligersorganisatie. Het ondernemingsnummer is 

het volgende 0456 158 930. 

 

VOORZITTER :      Jos Remy 

 

Afgevaardigd beheerder :    Odette Soens 

 

Secretaris penningmeester:   Thierry Boone 

     

Leden van de Raad van Bestuur :         Miek De Deurwaerder 

      Piet Cramer 

Anne Van Renterghem 

      Henri Hemelsoet 

      Hubert De Vos 

      Nathalie Samaes 

      Doris Curio 

 

Algemene vergadering :    Jean-Louis Boone 

      Kris vandenmeerschaut 

      Renilde Grimonpon 

       

Namens Sint-Vincentius 

Provinciale Raad Oost-Vlaanderen :  Aster Vereecken 

 

Boekhouder :      Eric Melis 
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2. ORGANIGRAM VZW SIVI 
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3. GROEPSWERKING – vzw SIVI ALS VERENIGING 

 

Als vereniging waar armen het woord nemen werken wij vanuit de 6 criteria die de overheid oplegt 

om structureel aan armoede te werken.  

 

De zes criteria werden bij het ontstaan van het Netwerk Tegen Armoede, in 2003 geformuleerd door 

de mensen in armoede zelf. De zes criteria vormen een krachtig geheel en menselijk proces. Ze 

maken niet alleen mensen in armoede sterker; ze zijn ook een unieke formule in de structurele 

bestrijding van armoede.  

 

1.  Armen verenigen met als doelstelling mensen uit hun isolement te 

halen door een netwerk met elkaar en vrijwilligers uit te bouwen en 

te ondersteunen. 

 

2.  Armen het woord geven door van hen te leren wat armoede 

betekent, kennis rond armoede verzamelen en hen een stem geven 

in de maatschappij. 

 

3. Werken aan maatschappelijke emancipatie van armen.  Door 

samen te komen worden de mensen sterker vanuit de ervaringen 

van de ander.  Door de uitwisseling krijgen zij meer greep op hun 

situatie en voelen zich gesteund en aangemoedigd om stappen te 

zetten. 

 

4. Werken aan maatschappelijk structuren door de drempels naar de 

dienstverlening te verlagen en signalen te sturen omtrent hun 

leefwereld. 

 

5. Dialoog en vorming door te leren van elkaars kennis en ervaringen 

en dit over te brengen in de samenleving.  

 

6. Armen blijven zoeken doet men door voortdurende aandacht te 

hebben om nog meer mensen te bereiken en zo de groep uit te 

breiden. 

 

Dit zijn de grondfundamenten van  elke vereniging waar armen het woord nemen. 
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3.1. Themawerkingen  
 
In het jaar 2014 liepen er bij vzw SIVI diverse themawerkingen: lokaal proactief handelen (wijs grijs), 

vrije tijd, wonen (Community Land Trust), Managers Van Diversiteit, opvoeden (oudergroep De Boei) 

en verkiezingen: ‘Ieders Stem Telt’.  

3.1.1. Lokaal proactief handelen: project ‘wijs grijs’ 

Voorstelling project 

In 2013 en 2014 werd in Oost-Vlaanderen het collectief project Lokaal Proactief Kader in 

gerealiseerd. Gent was één van de zes Oost-Vlaamse gemeenten die deelnamen aan het project. Het 

project in Gent werd gerealiseerd door vzw SIVI in samenwerking met OCMW Gent, CAW Oost-

Vlaanderen en met ondersteuning van Samenlevingsopbouw Gent vzw. Vzw SIVI was binnen dit 

project verantwoordelijk voor de doelgroepwerking. 

Het lokaal proactief kader in Oost-Vlaanderen is een project dat inzet op de strijd tegen 

onderbescherming. Onderbescherming is de situatie waarin rechthebbenden op maatschappelijke 

dienstverlening dit om één of andere reden niet krijgen. Vaak komt dit door schaamte of 

onbekendheid van de hulp- en dienstverlening. Per stad of gemeente zocht men naar de specifieke 

pijnpunten en zette men samen met rechthebbenden en partners verbeteracties op. 

Gent doorliep hierin een eigen parcours. Aangezien onderzoek heeft uitgewezen dat 50+ers de 

grootste groep is die in een situatie van onderbescherming leeft, werd  besloten om vooral op deze 

leeftijdsgroep in te zetten. In het verlengde daarvan zag binnen de werking van vzw SIVI het project 

‘wijs grijs’ in 2013 het levenslicht!  

Doelgroepwerking en fasering 

Eind 2013 formuleerde de projectgroep ‘wijs grijs’ in samenwerking met de andere betrokken 

partners verbetervoorstellen ter bevordering van het proactief handelen. In 2014 zouden de diverse 

partners een 6tal van deze verbetervoorstellen realiseren in de praktijk.  

Vzw SIVI is in zee gegaan met LDC Wibier, beide gevestigd in Sint-Amandsberg, met ondersteuning 

van Samenlevingsopbouw Gent. Samen hebben we een vorming op maat uitgewerkt om zowel het 

personeel als de vrijwilligers van het LDC kennis te laten maken met de leefwereld van mensen in 

armoede en vooral ook met de binnenkant van armoede: wat betekent het om in armoede te leven? 

Hoe komt het dat als je in armoede leeft, je kansen steeds kleiner worden, terwijl als je al veel hebt, 

je nog meer krijgt?  

Door te werken aan meer begrip bij personeel en vrijwilligers is er meer bereidheid om allerlei kleine 

veranderingen door te voeren zodat de werking van het LDC toegankelijker wordt en drempels 

worden weggewerkt. Iets wat ten goede komt aan elke bezoeker. Het is de bedoeling dat deze 

vorming voor elk LDC in Gent wordt uitgewerkt.  
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Met deze vorming hebben de betrokken partners  ingespeeld op volgende verbetervoorstellen:  

- verbetering van de kwaliteit van hulp -en dienstverlening bij de hulpverleners.  
- uitwerken van een vorming voor onthaalvrijwilligers en personeel 

 
De doelgroepwerking van vzw SIVI besloot zich een half jaar te gunnen om een doordachte, op maat 

uitgewerkte vorming te kunnen aanbieden.   

Voorbereidende fase met de doelgroep 

In een eerste fase (januari tot mei 2014) werden tijdens diverse groepsbijeenkomsten bestaande 

vormingen over armoede uitgetest en geëvalueerd. In een volgende fase werd gezocht naar 

theoretische kaders die ondersteunend werken voor de visie op armoede. Er vonden hieromtrent 5 

(27/1, 24/2, 03/03, 16/05 en 23/05) bijeenkomsten plaats waarop diverse vormingen geëvalueerd en 

aangepast werden én theoretische kaders uitgetest werden. Gemiddeld waren telkens 9 mensen 

aanwezig. In deze voorbereidende fase werd beroep gedaan op de expertise van het Netwerk Tegen 

Armoede. 

Om de inhoud van de vorming verder bij te sturen werden er in november 3 workshops 

georganiseerd met mensen uit de doelgroep en een begeleidster van Vormingplus (5/11, 12/11 en 

26/11).  

 Voorbereidende fase met professionele werkers 

Parallel met deze voorbereidingen vanuit de doelgroep vonden er voorbereidingsmomenten plaats 

met o.a. de centrumleiders van de LDC’s en de werkers van LDC Wibier zelf:   

- 13/03: brainstorm met centrumleiders van de LDC over het concretiseren van de 
verbeteractie 

- 9/04: overleg Dienst Ouderenzorg (bespreken brainstorm 13/03 en uitzetten toekomstige 
lijnen) 

- 7/07: overleg met LDC Wibier, Sivi en Dienst Ouderenzorg ivm uitwerken pilootproject  
- 20/08: overleg met LDC Wibier, Sivi en Dienst Ouderenzorg ivm uitwerken pilootproject  
- 6/10: overleg LDC Wibier en Sivi ifv voorbereiding vorming personeel  

 
Het resultaat: een vorming voor vrijwilligers en personeel! 

 
Na 6 maanden voorbereidend werk, konden we in september en oktober de eerste vormingen geven 

in het Lokaal Dienstencentrum Wibier. Het resultaat bestond uit een vormingsluik voor het personeel 

en een luik voor de vrijwilligers.  

Het luik voor het personeel bestond uit twee delen: 

05/09/14:  

- Stukje van de documentaire van Phara de Aguire over kinderen en armoede 
- Inleefspel ‘Uitgespeeld’ van Welzijnsschakels en Centrum voor Informatieve Spelen 
- Bespreking van het spel 
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- Uitleg opdracht volgende bijeenkomst 
 

24/10/14: 

- ‘Beleef het leefloon’: gedurende een maand (tussen half september en half oktober) werd 
het personeel van Wibier gevraagd om een maand te leven met het bedrag van het leefloon 
en hierover te reflecteren met hun gezin. De personeelsleden konden kiezen uit: ofwel 
effectief proberen rond te komen met een leefloon ofwel in het oog houden  hoe snel de 
drempel van het leefloon is bereikt.  

- Dit werd uitgebreid besproken adhv stellingen en uitspraken van vrijwilligers van Sivi 
- Bespreking leefloon adhv de afzonderlijke levensdomeinen 

 
Het luik voor de vrijwilligers bestond eveneens uit twee delen: 

27/11/14: 

- De vrijwilligers maken kennis met de binnenkant van armoede, met welke rugzak 
(referentiekader) men opgroeit en hoe dit zijn/haar kijk op de samenleving beïnvloedt 
 

11/12/14: 

- Deze vorming is niet doorgegaan wegens staking van het openbaar vervoer en is verplaatst 
naar februari 2015.  
 

Stuurgroep 

Voor de ondersteuning van het project werd in 2013 een stuurgroep opgericht met 

vertegenwoordiging van de deelnemende partners: vzw SIVI, Samenlevingspbouw Gent vzw, OCMW 

Gent Departement Sociale Dienstverlening, OCMW Departement Ouderenzorg, CAW Oost-

Vlaanderen regio Gent – Eeklo. In 2014 kwam de stuurgroep 4 keer samen. 

Provinciale uitwisseling 

Binnen dit project stond op provinciaal vlak de uitwisseling van opgedane kennis centraal. Zo nam 

vzw SIVI deel aan de provinciale stuurgroep voor de algemene opvolging van het project.  

Verder nam vzw SIVI ook deel aan de ‘ronde van Oost-Vlaanderen’ met als doel halt te houden in de 

deelnemende steden en gemeenten en uit te wisselen over de diverse initiatieven. Zowel het beleid, 

maatschappelijk werkers als de doelgroep werden hiervoor uitgenodigd. Op 18 februari 2014 

kwamen de deelnemers uit de Oost-Vlaamse steden en gemeenten op bezoek naar Gent voor een 

uitwisseling over de verschillende projecten.     

Vlaams afsluitmoment 

De Vlaamse kers op de taart was de studiedag op 28 november 2014. In een fantastisch logistiek 

kader werd een Vlaams draaiboek voorgesteld dat elke lokale overheid kan gebruiken indien het wil 

inzetten op lokaal proactief handelen. Vzw SIVI schreef mee aan het luik dat zich afspeelde in Gent. 

Tijdens diverse workshops stelden verschillende steden en gemeenten voor welke 

verbetervoorstellen ze gerealiseerd hebben. Zo kreeg ook vzw SIVI in samenwerking met het LDC 

Wibier en Samenlevingsopbouw Gent de kans om hun traject voor te stellen aan het brede publiek.  
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Het draaiboek vol goede praktijkvoorbeelden vind je op de website van samenlevingsopbouw 

www.samenlevingsopbouw.be 

     
 
Toekomst 
 
Het Vlaams afsluitmoment op 28 november was meteen ook het einde van een nieuw begin! Zo 

zullen de deelnemende Gentse partners het proactief handelen verder verankeren in hun werking 

zodat het niet langer een actiepunt blijft, maar eerder een reflex kan worden.  

Vanuit vzw SIVI zullen we onder andere verder inzetten op de vormingen die we in samenwerking 

met de Lokale Dienstencentra van het OCMW en Samenlevingsopbouw Gent hebben uitgewerkt. 

Concreet is het de bedoeling dat de vormingen uitgewerkt voor personeel en vrijwilligers 

gerealiseerd zullen worden in de andere Lokale Dienstencentra van Gent.  

3.1.2. Vrije tijd 

Ter situering 

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

vooral op het wegwerken van drempels die vrijetijdsparticipatie in de weg staan. Nu de Stad Gent de 

komst van een vrijetijdspas opgenomen heeft in haar bestuursakkoord en deze medio 2014 

gelanceerd zou worden, hebben we sinds het begin van 2013 een intensieve themawerking ‘vrije tijd’ 

op poten gezet. De doelgroepwerking binnen deze themawerking kreeg in 2014 de benaming 

werkgroep ‘vrijetijdspas’.  

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

de lokale ‘werkgroep UITpas’ en de ‘stuurgroep vrijetijdsparticipatie’ georganiseerd door de stad 

Gent en de Vlaamse ‘overleggroep vrije tijd’ georganiseerd door het Netwerk Tegen Armoede.  

Verder werden er ook ontspannende groepsactiviteiten georganiseerd en hebben we een 

vrijetijdsloket opgericht met als doel zo veel mogelijk mensen toe te leiden naar vrijetijdsactiviteiten 

via de 80/20 regel, 1 euro tickets, het fonds vrijetijdsparticipatie, het fonds vakantieparticipatie en 

diversiteitstickets.  

Tenslotte was vzw SIVI ook een actieve partner in het fotografieproject ‘echo’s uit de wijk’ en dé 

gesprekspartner met de stad Gent  in het kader van de (on)toegankelijkheid van de bibliotheek in 

Gent.  
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Werkgroep vrijetijdspas 1 

Begin 2014 werd de werkgroep vrijetijdspas in het leven geroepen. Deze werkgroep vervangt de 

vroegere salonvergadering cultuur.  

Binnen deze werkgroep stond de UITpas die in 2014 in Gent gelanceerd zal worden centraal. Om 

onze meningen en visie over de diverse deelaspecten kracht bij te zetten, hebben we deze 

werkgroep open getrokken voor de 3 Gentse verenigingen waar armen het woord nemen. Zo namen 

ook mensen uit de Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en De Zuidpoort deel aan deze 

werkgroep.  

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

werkgroep Toeleiding besproken werd, werd voorbereid in de werkgroep vrijetijdspas van vzw SIVI.  

Zo kregen de deelnemers telkens een stand van zaken en per werkgroep zoomden we in op diverse 

deelaspecten van de UITpas: doelgroep, toeleiding, vangnet, … De bespreking hiervan werd telkens 

door een werker in tandem met 2 mensen met armoede-ervaring teruggekoppeld op de werkgroep 

Toeleiding van de stad Gent. 

In 2014 hebben we vanuit deze groep ook verder ingezet op het wegwerken van drempels om 

individuele participatie te kunnen bevorderen. Zo volgden 2 deelnemers de seizoenspresentatie van 

het NTGent, goten deze in een voorstelling (16 juni 2014) en een overzichtslijst, waarna alle 

deelnemers hun persoonlijke bestelling voor het volledige seizoen konden doorgeven. Iedereen 

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

herinneringsmail.  

 

Op 12 september werd de Gentse UITpas gelanceerd in het stadhuis van Gent. De 

vertegenwoordigers van de werkgroep toeleiding (2 mensen met armoede-ervaring en 2 

professionele werkkrachten) waren aanwezig op dit evenement.   
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Vanuit een werkgroep particuliere partners schreven we in september 2014 een kritische nota ter 

verbreding van de doelgroep ikv de UITpas. Verder omschrijven we in de nota een concept waarmee 

toeleiding in een stad als Gent georganiseerd kan worden. Deze nota werd tijdens diverse 

overlegmomenten besproken: 15/5, 11/6 en 8/07. Op 25/9 werd deze nota omtrent de UITpas 

besproken met de betrokken schepenen Tapmaz, De Crueynaere, Storms en Coddens en hun 

kabinetsmedewerkers, Cel Armoedebestrijding, Cultuurnet Vlaanderen en dienst cultuurparticipatie. 

In het totaal organiseerden we 7 ‘werkgroepen vrijetijdspas’ cultuur en waren er gemiddeld 17 

deelnemers aanwezig.    

Externe werkgroepen 

 Werkgroep Toeleiding (stad Gent) 

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

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

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

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

werden in 2014 een aantal aspecten van de invoering van de Gentse vrijetijdspas en de impact ervan 

op mensen in armoede en hun organisaties besproken. Vzw SIVI vertegenwoordigde in deze 

werkgroep de 3 Gentse verenigingen waar armen het woord nemen. In het totaal kwam deze 

werkgroep 6 keer samen (13/03, 17/04, 15/05, 11/06, 23/06 en 4/09). Vzw SIVI was telkens aanwezig 

(professionele werkkracht al dan niet in tandem met 2 mensen in armoede).  

Op 29 september nam vzw SIVI ook deel aan het informatiemoment over de UITpas en de 8020-regel 

georganiseerd door de stad Gent.  

Stuurgroep Vrijetijdsparticipatie 

In het kader van de vertegenwoordiging binnen het netwerk vrijetijdsparticipatie komt er ongeveer 

om de 2 maanden een stuurgroep vrijetijdsparticipatie samen. Deze stuurgroep wordt getrokken 

door de Stad Gent (dienst cultuurparticipatie). De partners die rond de tafel zitten zijn OCMW Gent, 

Stad Gent, Cultuurnet Vlaanderen, SLOGent en vzw SIVI als vertegenwoordiger van de 3 Gentse 

verenigingen. In 2014 kwam deze stuurgroep 6 keer samen 20/01, 17/02, 24/03, 28/04, 19/05 en 

8/09. Vzw SIVI was 5 keer aanwezig (20/01, 17/02, 24/03, 28/04 en 19/05).  

Overleggroep Vrije tijd (Netwerk Tegen Armoede) 

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

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

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

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

Vzw SIVI nam 4 keer deel aan de overleggroep (31/01, 14/03, 19/09 en 21/11).  

Ontspannende groepsactiviteiten 

In het jaar 2014 vonden er 8 ontspannende groepsactiviteiten plaats (februari: bezoek 60 jaar TV; 

maart: daguitstap Brussel; april: daguitstap Brugge; juni: bezoek MIAT; juli: wandeling met 
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natuurgids; juli: daguitstap Mechelen; augustus: bezoek brouwerij Gruut; oktober: cinemabezoek). 

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

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

namen er 12 deelnemers deel aan deze uitstappen.  

       

Vrijetijdsloket: individuele vrijetijdsparticipatie 

Op dinsdag 4 maart opende vzw SIVI officieel een vrijetijdsloket. Dit loket werd ondergebracht in 

Huize Nieuwpoort. Elke dinsdag van 9 tot 11 uur konden alle leden van de vrijetijdsgroep hier terecht 

met al hun vragen over vakanties, uitstappen, cultuur, sportactiviteiten. Ook de individuele 

cultuurvoordelen waar vzw SIVI aanspraak op kan maken (80/20 regel, 1 euro tickets Stad Gent, 1 

euro tickets NTGent, tickets van de provincie, …) werden via dit concept verspreid.  

Het vrijetijdsloket was in 2014 in het totaal 28 keer open. Op het einde van 2014 maakten 198 

individuen gebruik van de cultuurvoordelen van vzw SIVI. In het kader van de 80/20 werd er zo'n 

9000 euro terugbetaald aan mensen uit de doelgroep (individueel en groepsactiviteiten).  

 

Fotografieproject: echo’s uit de wijk 

Echo’s uit de wijk is een artistiek project om een brug te slaan tussen bewoners en de wijk. Zo is 

echo’s uit de wijk een fotoproject van en met buurtbewoners die verbeelding willen brengen in de 

Dampoortwijk. Dit project werd getrokken door Bart Gabriël, een fotograaf uit de wijk Sin-

Amandsberg. Hij ging aan de slag met een 4tal groepen buurtbewoners. De deelnemers van vzw SIVI 

vormde één van deze groepen.  

Op 30 juni maakte de groep kennis met Bart Gabriël in het Begijnhofpark. Hij gaf uitleg over zijn 

project echo’s uit de wijk, maar ook over beeld, omkadering en techniek. Daarna was het tijd om in 

het foto-archief van Sint-Amandsberg te duiken.  

Eind augustus startte een reeks workshops (4) fotografie. Na het bespreken van beelden trok de 

groep er al snel zelf op uit met een wegwerpcamera.  
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Daarna volgde het toonmoment. Het was niet zomaar een tentoonstelling, maar wel een fameus 

plakmoment en een hartverwarmend buurtevenement!  In het totaal namen 8 mensen vanuit vzw 

SIVI deel aan dit project.  

         

Hoe (on)toegankelijk is de Gentse bib?  

‘De Schakel’ (Vereniging waar armen het woord nemen uit Puurs) had in het voorjaar van 2014 een 

folder geschreven over de ontoegankelijkheid van de bib. De schepen van cultuur in Gent was enorm 

geïnteresseerd hoe de situatie in Gent gesteld was.  

En zo volgde enkele voorbereidende gesprekken over de bibliotheek met een groep mensen in 

armoede van vzw SIVI, ondersteund door Caroline van het Netwerk Tegen Armoede.  

Op 13 mei 2014 vond de effectieve dialoog met de schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen, 

Annelies Storms plaats. Ook de directeur en publiekswerker van de Gentse bibliotheken waren 

aanwezig. Met zicht op de bouw van een nieuwe bibliotheek lag de focus van het gesprek lag niet 

enkel op de drempels, maar ook op de ontmoetingsmogelijkheden van de bib. Het werd een boeiend 

gesprek. In het totaal namen 2 mensen in armoede deel aan het gesprek.  
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In navolging van dit gesprek volgde op 22 augustus een bezoek aan de bibliotheek van Gent. De 

verschillende afdelingen werden bezocht en de deelnemers kregen een kijkje achter de schermen. 9 

mensen in armoede namen deel aan dit bezoek.  

     

Toekomst 

In 2015 zal de werkgroep vrijetijdspas verder gezet worden. Vzw SIVI zal ook verder deelnemen aan 

de werkgroep Toeleiding (stad Gent) en de overleggroep Vrije tijd (NTA). Tenslotte zullen we 

eveneens ontspannende groepsactiviteiten organiseren.  

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

Ter situering 

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

Land Trust. Vanuit vzw SIVI werkt een werkkracht 40% op dit project.  

Voorstelling project   

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

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

Gent vzw. 

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

middenveldorganisaties. Het project ‘Dampoort KnapT OP!’ ging medio 2014 van start. In Muide-

Meulestede werd een masterplan ontworpen en werd CLT voor het eerst kenbaar gemaakt ten 

aanzien van de gehele wijk. Vzw SIVI is binnen het CLT-project verantwoordelijk voor de uitwerking 

van het project ‘Dampoort knapT OP!’ 

CLT-Team   

In 2014 bestond het CLT-team uit 1 personeelslid van vzw SIVI en 3 personeelsleden van 

Samenlevingsopbouw Gent vzw. Het team kwam 2 wekelijks samen.  

Dampoort KnapT OP! 

 
In de CLT-haalbaarheidsstudie werd o.a. de problematiek van de  noodkopers onderzocht. Dit zijn 

eigenaars die een woning hebben gekocht, maar over onvoldoende middelen beschikken om hun 

woning kwalitatief te renoveren. Op basis van de studie kwam er beleidsoverleg met OCMW 

verantwoordelijken om een oplossingspiste voor deze doelgroep uit te werken. Vanuit de idee van 
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een ‘rollend’ OCMW-noodkoopfonds (twv 300 000 €) werd gezocht naar een operationalisering (o.a. 

overleg met OCMW ontvanger en financiële dienst, Dienst wonen, Sociale Dienst OCMW, REGent, 

e.a.). Die werd gevonden bij de opmaak van een projectdossier ‘sociale innovatie’. In samenwerking 

met 8 stakeholders wou CLT Gent vzw het rollend fonds inzetten om 10 noodkoopwoningen in 

Dampoort – Sint Amandsberg te renoveren. Het project ‘Dampoort KnapT OP!’ wordt het eerste 

concreet stadsvernieuwingsproject in de Dampoortwijk én mikt op kansengroepen.  

Dankzij de samenwerking met het OCMW kon CLT Gent vzw ook gedurende 9 maanden beroep doen 

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

OCMW zijn juridische knelpunten opgelijst en systematisch onderzocht. De belangrijkste 

werkzaamheden in 2013 en 2014 waren: 

Overleg met de projectpartners 

Volgende partners engageerden zich t.a.v. het project: OCMW Gent – sociale dienst Sint-Amandsberg 

én dienst financiën, REGent vzw, Stad Gent - Dienst Wonen, Milieudienst & Dienst Bouw – en 

woontoezicht, Belfius bank, Samenlevingsopbouw Gent vzw, vzw SIVI, VIBE vzw, Domus Mundi vzw & 

Bouwunie 

 

In de ‘gebruikerscommissie’ en het ‘projectteam’ werd er overlegd met diverse partners en afspraken 

gemaakt.   

De gebruikerscommissie volgt het projectdossier ‘sociale innovatie’ op en heeft het algemeen kader 

ontwikkeld. Binnen deze commissie is het bouwblok in de Dampoortwijk afgebakend voor een 

selectie van kandidaten. Ook  het voorwaardenkader, het  stappenplan, het reglement, de aanmaak 

van een folder en flyer, … zijn er besproken en vorm gegeven. De gebruikerscommissie kwam samen 

op volgende momenten: 30 januari 2014, 24 februari 2014, 31 maart 2014, 6 mei 2014 en 22 

september 2014. 

Het projectteam heeft als taak: de praktische uitwerking en opvolging van het project en meer 

specifiek de dossiers van de kandidaat-bewoners. Het projectteam kwam op volgende momenten 

samen: 8 september en 22 september, 23 oktober en 18 november 2014.  
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Uitwerken voorwaardenkader 

In het voorjaar van 2014 is het voorwaardenkader uitgewerkt. Dit kader heeft als doelstelling om 10 

eigenaars te selecteren die op dit moment in een precaire leefsituatie leven én in een kwalitatief 

ondermaatse woning wonen. De parameter die bepaalt of iemand al dan niet in aanmerking komt 

voor het project, is de toetsing van het huidig inkomen (afgelopen 3 maanden) ten aanzien van de 

budgetstandaard (http://193.191.186.169/remi/berekening.php). Elk gezin dat in aanmerking komt, 

krijgt op basis van een reeks parameters (activering, fiscaliteit, gezondheid, kinderen ten laste, 

opleidingsniveau, schulden, kwaliteit & energiezuinigheid van de woning, enzovoort) een score 

toegekend. Het toekennen van de scores gebeurt via een gesprek over de leefsituatie (vzw SIVI en 

Samenlevingsopbouw Gent vzw) en woononderzoeken (Bouw-en Woontoezicht Stad Gent en REGent 

vzw).  

Het OCMW Gent keurde het CLT reglement en voorwaardenkader goed op haar zitting van 8 juli 

2014. Op de zitting van november worden de 10 dossiers met de hoogste prioritaire scores 

voorgelegd. De woningen van die gezinnen zullen in de loop van 2015 gerenoveerd worden.  

Communicatie 

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

de flyer ‘Dampoort knapT OP!’ in de bus, met de nodige informatie over het project. Ook diverse 

buurtpartners zoals de Woonwinkel, CDF, … kregen flyers en konden mensen gericht aanspreken. 

Voor geïnteresseerden was er ook een uitgebreidere folder ter beschikking.  

De actieve en voormalige OCMW-cliënten met een eigendom in het desbetreffende bouwblok 

kregen een actieve toeleiding vanuit het Welzijnsbureau van Sint-Amandsberg en vanuit CLT Gent 

vzw.  

Wekelijks is er ook een CLT-loket (elke dinsdag van 16 tot 18 u) waar iedereen terecht kan met 

vragen over het project. 

 

 
Werving en selectie van deelnemers 

Al snel bleek dat heel wat buren elkaar onderling informeerden over het project. Zo kwamen 4 

kandidaat-bewoners die in aanmerking komen via mond aan mond reclame bij het project terecht.  

http://193.191.186.169/remi/berekening.php
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Van bij de start van de werving liepen de inschrijvingen binnen. Tot aan de inschrijvingsdatum 

(14/08/14) hebben 37 mensen zich gemeld als geïnteresseerden. Hiervan kwamen 19 eigenaars niet 

in aanmerking op basis van het huidig inkomen.  Na herhaaldelijk contacteren, lieten 5 gezinnen niets 

meer van zich horen. Op basis van het inkomen kwamen 13 gezinnen in aanmerking, waarvan 3 

actieve OCMW-cliënten. Deze drie OCMW-cliënten die uiteindelijk bereid zijn in te stappen, zijn 

toegeleid via het Welzijnsbureau in Sint-Amandsberg. Ondertussen zijn 2 van de 13 eigenaars die in 

aanmerking komen, afgevallen omwille van enerzijds psychische redenen en anderzijds gedeelde 

eigendom.  

 

 
CLT in de Dampoortbuurt 

Van bij aanvang van het project ‘Dampoort KnapT OP!’ zijn enkele buurtpartners betrokken via de 

gebruikerscommissie (Dienst wonen Stad Gent, vzw SIVI en OCMW). Zij stonden mee in voor de 

uitwerking van het project. Eens het project vorm kreeg, is het gelanceerd op diverse  lokale 

buurtoverleggen: Welzijnsoverleg, Buurtteam, Brede School-overleg, … Zo waren alle buurtpartners 

op de hoogte en konden ze kandidaat-bewoners gericht doorverwijzen.  

Geïnteresseerden die niet in aanmerking kwamen voor het project zijn gericht doorverwezen naar 

diverse andere initiatieven zoals bijvoorbeeld de Woonwinkel. Op 15 november organiseerden de 

medewerkers van het project Dampoort knapT OP! Een woonbeurs. Deze beurs was in eerste 

instantie gericht naar geïnteresseerden voor het project Dampoort knapT OP! die helaas niet 

voldeden aan toelatingsvoorwaarden. Op de beurs konden ze kennis maken met andere initiatieven, 

projecten, organisaties en diensten ikv renovatie. In het totaal kwamen 46 buurtbewoners langs op 

de woonbeurs.  

CLT Gent vzw – Raad Van Bestuur 

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

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

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

democratisch beheer en gelijkwaardige betrokkenheid van bewoners, buren en overheid.  

Eens de statuten van de vzw waren uitgewerkt (oktober 2013), werden drie groepen stichtende 

leden benaderd: kandidaat-bewoners, middenveld en overheid. Uiteindelijk is van start gegaan met 

twee groepen stichtende leden (kandidaat-bewoners en middenveld). 
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Op 6 december 2013 zijn de statuten symbolisch ‘onderschreven’ in cinema Skoop, in aanwezigheid 

van een 80-tal deelnemers, en gekoppeld aan de vertoning van de film ‘Gainig Ground’. De statuten 

zijn na de eerste vergadering met de stichtende leden in februari 2014 officieel neergelegd bij de 

Rechtbank van koophandel.   

Stichtende leden en Raad van Beheer 

De kandidaat-bewoners worden vertegenwoordigd door Sylvia Aguirre, Mieke De Coninck, Kathleen 

Dhaese, Medine Özyorük en Bénédicte Verhegghen. Het middenveld wordt vertegenwoordigd door 

Peter Bruyland (Samenlevingsopbouw vzw), Leen Martens (REGent vzw – in september 2014 

vervangen door Koen Phillippeth), Trui Maes (vzw Samenhuizen), Ann Van Hoof (vzw SIVI) en Alexis 

Versele (Domus Mundi vzw). Herman Rombaut (ex medewerker VMSW) werd aangezocht als extern 

expert en trad toe in het voorjaar 2014. 

 

Tot nu toe trad nog geen overheid (Stad Gent, OCMW Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, VMSW) toe 

tot de vzw. De Raad van Beheer blijft evenwel aandringen op die drieledige vertegenwoordiging, 

zeker als dit een voorwaarde is voor het toekennen van een sociale lening aan de kandidaat-

bewoners.  

Trui Maes is onze voorzitter, Mieke De Coninck penningmeester en Ann Van Hoof secretaris. Met 

grote inzet tekenen ze mee de plannen uit voor de organisatie die verder vorm gegeven wordt. 

Leden en Algemene Vergadering 

Momenteel telt de vzw een 80 tal leden, ongeveer 25 kandidaat-bewoners, een tiental 

middenveldorganisaties en een 45tal ondersteunende sympathisanten. Na de eerste Algemene 

Vergadering van 20 oktober 14 wil CLT Gent vzw de deuren wijd openzetten voor nieuwe leden. 

Iedereen die het CLT-doel en de werking genegen is kan lid worden van de vzw. Wie lidgeld betaalt 

en zich akkoord verklaart met onze doelstellingen door het Charter mee te ondertekenen, wordt 

‘steunend lid’ en mag deelnemen aan de algemene vergaderingen zonder stemrecht. De Raad van 

Beheer maakt minimaal één keer per jaar een lijst op van toegetreden leden die voorgedragen 

worden tot effectieve leden, met stemrecht.   

Bezoek John Davis! 

In het kader van een bezoek van John Davis, de founding father van CLT in de VS, organiseerde CLT 

Gent vzw Van 20 tot 24 oktober een 4daagse. Er werden lezingen, een masterclass, een 
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stakeholdersvergadering, bezoeken aan de sites, … georganiseerd. Een boeiende en zeer 

inspirerende 4daagse! 

  

Toekomst 

Op 15 januari 2015 zullen de geselecteerde kandidaten van de het project ‘Dampoort knapT OP!’ hun 

renovatieovereenkomst tekenen met het OCMW Gent. Eens deze overeenkomsten rond zijn kan de 

aanbesteding van start gaan en in het verlengde daarvan de renovatiewerken.  

                       

3.1.4. Gekleurde armoede: ‘Managers van Diversiteit’ 

Ter situering 

In 2012 werd de projectsubsidie in het kader van Managers van Diversiteit (Vlaamse overheid) 

aangevraagd en goedgekeurd. Aangevuld met eigen middelen kon in 2014 een werkkracht voor 20% 

tewerkgesteld worden op dit project 

Voorstelling project 

In 2011 werden er in de sociale kruidenier 332 gezinnen bereikt, waarvan 65% allochtonen, verdeeld 

over 29 nationaliteiten. Veel mensen van andere origine spreken geen Nederlands, wat leidt tot 

communicatieproblemen door gebrek aan een gemeenschappelijke taal. 

Doordat vzw SIVI een laagdrempelige werking is, zijn wij vaak de eerste organisatie waarmee 

anderstalige nieuwkomers in contact komen. Tijdens hun inburgeringtraject kunnen deze mensen 

beroep doen op de sociale kruidenier. Hier komen de mensen met Nederlandstaligen in contact 

(zowel doelgroep als vrijwilligers) en maken ze kennis met een diversiteit aan basisproducten (eten 

en drinken, verzorgingsproducten,…).  

Tijdens de openingsmomenten van het onthaal, sociale kruidenier en sociale dienst wilden we 

‘Oefenkansen voor het Nederlands’ creëren. Op deze manier kunnen mensen alledaagse woorden 

aanleren en oefenen, trachten we de communicatie tussen de anderstaligen en vzw SIVI te 

verbeteren en de toegankelijkheid van de sociale kruidenier te verhogen. 

De projectoproep ‘Managers van Diversiteit’ sloot naadloos aan bij deze doelstelling. Managers van 

diversiteit heeft de bedoeling organisaties, bedrijven en burgers in heel Vlaanderen op een 

experimentele basis te stimuleren om te werken aan een samenleving in diversiteit, niet 

vertrekkende vanuit vaste structuren, algemene theorieën en denkkaders, maar vanuit een nood en 
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een vaste wil om zaken te veranderen. De Vlaamse regering engageert zich om volop in te zetten op 

een warme samenleving. Zij wil de ontplooiingskansen van mensen bevorderen en de sociale banden 

tussen mensen versterken. Een warme samenleving is tevens een solidaire samenleving. Iedereen 

betrekken en aanmoedigen om deel te nemen aan onze publieke cultuur, is de uitdaging waar we 

voor staan. Iedereen ook aanmoedigen om anderen toe te laten tot die publieke cultuur, is dus deel 

van de uitdaging. Dat is waar het huidige inburgerings- en integratiebeleid voor staat. 

Met vzw SIVI kozen we ervoor om een van de voorgestelde methodieken ‘Oefen hier je Nederlands’ 

verder uit te werken. Dit met een looptijd van 2 jaar. Volgende doelstellingen werden bij de opzet 

van het project vooropgesteld: 

 aanleren en oefenen van het Nederlands. 

 communicatieproblemen vermijden 

 toegankelijkheid verhogen 

 maandelijkse evaluatie en bijsturing 
 

Realisaties 

In 2014 zijn we erin geslaagd het pictogrammensysteem uit te breiden naar de 2de handswinkel. 

Verder hebben we een tool ontwikkeld die in een sociale organisatie die met voeding werkt 

gehanteerd kan worden om het Nederlands te oefenen. Deze tool zal verspreid worden naar de 

andere KRAS diensten in Gent en naar de sociale kruideniers in Vlaanderen.  

Toekomst 

In het voorjaar van 2015 loopt dit project af. Het spreekt voor zich dat we de ontwikkelde tools in de 

toekomst verder zullen hanteren, verspreiden en optimaliseren.  

 

3.1.5. Opvoeden: oudergroep ‘De Boei’ 

Ter situering 

De Boei is een gesloten themagroep die zijn plaats vindt binnen de werking van Vzw SIVI. 

Wederzijdse steun van kansarme ouders bij het verzorgen van hun relatie met hun (geplaatste) 

kinderen staat binnen deze groepswerking centraal.  

Voorstelling project 

De Boei heeft tot doel dat ouders elkaar ondersteunen om echt ouder te kunnen zijn, vertrekkend 

vanuit de gegeven omstandigheden, en zo de relatie met hun kinderen versterken en hun welzijn 

bevorderen. 

De Boei brengt zes tot twaalf ouders in de kansarmoede samen in maandelijkse 

groepsbijeenkomsten. Ouders wisselen ervaringen uit van het dagelijkse leven (de ‘vertelronde’).  

De uitwisseling als centraal gegeven wordt versterkt en aangevuld door passende nevenactiviteiten 

zoals prettige activiteiten eventueel samen met de kinderen, vorming over thema’s die uit de 
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groepsgesprekken komen, individuele contacten met de begeleiding, kansen tot uitbreiding van 

netwerk en integratie. Er vond ook één vormingsmoment plaats: ROPPOV.  

In 2014 kwam de oudergroep ‘De Boei’ maandelijks samen. Er vonden 10 bijeenkomsten plaats. 

Doorheen het jaar konden de deelnemers ook deelnemen aan 2 ontspannende activiteiten: 

kerstfeestje en theatervoorstelling. 

Begeleiding van de boei 

De Boei wordt intensief begeleid door Sabine Burgelman (foto) en Hilde Celis. Er vonden 10 

voorbereidende overlegmomenten plaats. Naast de begeleiding van de groep gaan ze ook geregeld 

op huisbezoek. In 2014 vonden er 23 huisbezoeken plaats. 

 

De stuurgroep 

De stuurgroep is de plaats waar met deskundigen uit de sector gereflecteerd wordt over de werking 

van De Boei en de toekomstperspectieven. Dit jaar kwam de stuurgroep 3 keer samen. Dit is 

intensiever dan tijdens de jaren voordien. Dit heeft alles te maken met het feit dat er het afgelopen 

jaar hard nagedacht werd over de toekomst van de boei.  

De grootoudergroep 

Eind 2013 sloegen Sabine, begeleidster van De Boei en de gezinsbond de handen in elkaar om 

grootouders de gelegenheid te geven hun wel en wee als oma of opa te delen. In de loop van 2014 

gingen 9 bijeenkomsten door. Deze momenten werden inhoudelijk voorbereid en begeleid 

door een medewerker van Bijtanken (Gezinsbond).  

Toekomst 

Het verslag over de jaarwerking van 2013 eindigde met een oproep tot reflectie over het structureel 

kader van De Boei, en de kansen op een gezonde werking in de toekomst. Het feit dat de oudergroep 

sinds vijf jaar vooral steunt op de vrijwillige inzet van één persoon, weliswaar samen met een 

begeleidster uit professionele hoek, die echter ook niet garant kon blijven staan voor haar inzet in de 

toekomst, begon werkelijk te wegen. Er waren weinig verwijzingen vanuit diensten, zodat het kleine 

aantal deelnemers van de groep een voortdurende kopzorg was. De positieve ervaring met de 

grootoudergroep maakte ons er bewust van dat eens een andere inhoudelijke input door een 
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continue begeleider veel deugd zou doen aan het groepsproces, dit zonder de waarde van de 

vormingsmomenten met wisselende externen in vraag te stellen. 

Toen enkele pogingen om subsidies te zoeken negatief uitdraaiden, besloten de begeleidsters van De 

Boei een punt te zetten achter de (groot)oudergroep.  

3.1.6. Verkiezingen: ‘Ieders stem telt’ 

Ter situering 

Op 25 mei mochten we weer ons rood potlood uit onze broekzak halen! Op die dag waren 

het Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Ter voorbereiding van deze verkiezingen 

organiseerde vzw SIVI diverse activiteiten. Sommige daarvan werden georganiseerd in kader 

van het samenwerkingsverband georganiseerd door Samenlevingsopbouw Gent vzw: ‘ieders 

stem telt 2014’ (IST 2014), anderen werden georganiseerd op eigen initiatief of op vraag van 

de groep. 

Ook in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2012 werden door Samenlevingspbouw 

Gent vzw in het kader van het samenwerkingsverband ‘ieders stem telt 2012’ (IST 2012) 

gesprekken georganiseerd ter evaluatie van de voortgang van de Gentse politiek. De climax 

was de rapportuitreiking aan de Gentse schepenen op 10 december 2012.   

Voorstelling project ‘IST 2014’ 

De volgende activiteiten stonden op het programma ter voorbereiding van de verkiezingen 

2014: een bezoek aan het parlement te Brussel (28 maart), een informatiemoment over de 

politieke partijen, geldig stemmen, … (5 mei), een grote verkiezingsquiz (12 mei), het 

kopstukkendebat in de Vooruit (14 mei). Gemiddeld namen zo’n 12 mensen deel aan 

bovenstaande activiteiten.  
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Stuurgroep ‘IST 2014’ 

Het partnerschap ‘Ieders Stem Telt 2014’ wordt georganiseerd door Samenlevingsopbouw 

Gent vzw in samenwerking met volgende partners Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen 

vzw, CAW Oost-Vlaanderen, Buurtdiensten Gent Noord vzw, Kras vzw, Intercultureel 

Netwerk Gent vzw, vzw centrum voor basiseducatie/Leerpunt Gent- Meetjesland-Leieland, 

Dienst Straathoekwerk Gent, vzw JONG, vzw SIVI, Uit De Marge, ABVV Oost-Vlaanderen, 

Welzijnszorg, Welzijnsschakels, Wijkcentrum De Kring Eeklo, PWO Wetteren, Beweging van 

Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw, Jong Gent In Actie, De Zuidpoort vzw, en 

Kunstencentrum Vooruit. 

In 2014 nam vzw SIVI 3 keer deel aan deze stuurgroep. Verder was vzw SIVI een partner in 

het vorm geven van het memorandum IST 2014 dat de eisen bundelt op het vlak van 9 

sociale thema’s. Voor het debat maakte het samenwerkingsverband hieruit een selectie die 

werden voorgelegd aan het panel van politici.  

Voorstelling project ‘IST 2012’ 

Naar jaarlijkse gewoonte werd ook dit jaar een rapport uitgereikt aan de diverse Gentse 

schepenen ter evaluatie van hun huidig beleid en de voortgang die ze maakten ten aanzien 

het jaar voordien. Op 3 november werd deze evaluatie voorbereid binnen de groep van vzw 

SIVI. Op 4 november namen ze deel aan de workshops georganiseerd in het kader van het 

samenwerkingsverband ‘IST 2012’. Op 10 december werd het rapport in het stadhuis 

uitgereikt aan de diverse schepenen. Gemiddeld namen 2 mensen uit de doelgroep deel aan 

deze activiteiten.    

Toekomst ‘IST 2012’ en ‘IST 2014’ 

De stuurgroep van IST 2012 en IST 2014 zal ook in 2015 blijven samen komen. In  het kader 

van IST 2012 zullen in 2015 dialoogtafels met de desbetreffende schepenen georganiseerd 

worden. Er zal tevens ook op het einde van jaar een rapport uitgereikt worden.  
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3.2. Andere verenigingsactiviteiten 
 

3.2.1. Laagdrempelige & ontspannende ontmoetingsmomenten 

Tijdens deze bijeenkomsten stond in eerste instantie ‘ontmoeting’ centraal. Mensen kregen de kans 

anderen te ontmoeten en uit hun isolement te treden. Er werd ook telkens een laagdrempelige en 

ontspannende activiteit georganiseerd door een vrijwilliger. Deze ontmoetingsmomenten zijn voor 

mensen vaak een opstap naar de themawerkingen.   

In 2014 vonden er binnen dit kader 13 ontspannende ontmoetingsmomenten plaats. Crea & naai-

atelier (7), quiz (3), zoektocht (1), bingo-middag (1) & cinemabezoek (1). 32 verschillende deelnemers 

woonden deze activiteiten bij.  

             

3.2.2. Buurtfeest 

Op 14 en 15 juni nam vzw SIVI deel aan het buurtfeest van Sint-Amandsberg. Vzw SIVI nam de 

organisatie van een heuse swishing op zich. Alle buurtbewoners konden gratis kledij komen omruilen 

aan het SIVI-kraam. Verder werd ook CLT Gent vertegenwoordigd door de bewoners die zich 

ontfermden over de bar. Dit was ook een uitstekend netwerkmoment en een gelegenheid om 

Gentenaars kennis te laten maken met de werking van vzw SIVI. Aan het buurtfeest gingen ook 2 

voorbereidende vergaderingen vooraf. 

   

3.2.3. Geefplein 28 juni 

Op 28 juni waagde vzw SIVI zich voor het eerst aan een GEEFplein! Alle Gentenaars konden hier 

terecht voor gratis spullen, een repaircafé, hapjes, kinderanimatie en heerlijke muziek. Vzw SIVI 

stond met 3 vrijwilligers mee in voor de organisatie en hield de dag zelf ook een kraampje open. Dit 

was ook een uitstekend netwerkmoment en een gelegenheid om Gentenaars kennis te laten maken 
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met de werking van vzw SIVI. Aan het geefplein zelf gingen ook 3 voorbereidende vergaderingen 

vooraf met alle betrokken partners (23/04, 28/05 en 27/06). Vzw SIVI was telkens aanwezig.   

       

    

3.2.4. Armoedebeleidsplan 

In het kader van het armoedebeleid hebben de stad Gent en het OCMW Gent een 

armoedebeleidsplan uitgeschreven over hoe ze armoede in Gent willen aanpakken. Vzw SIVI is, via 

de Gentse OverlegTafel (GOT), een voorname partner in de bespreking van het armoedebeleidsplan. 

Eind 2013 kregen ook de deelnemers van vzw SIVI de kans om feedback te geven op het plan. Deze 

feedback vanuit diverse hoeken (professionele, doelgroep, …) werd gebundeld en opnieuw verwerkt 

in het plan. In het najaar werden hieromtrent 2 infomomenten georganiseerd:  5 juni en 29 

september. Er waren telkens 2 mensen uit de doelgroep aanwezig tijdens deze infomomenten.  

Naar aanleiding van het armoedebeleidsplan en 17/10 organiseerde vzw SIVI in samenwerking met 

diverse partners: OCMW Gent, Samenlevingsopbouw Gent vzw (SLOGent), De Sloep, BMLIK, Hogent 

en de Zuidpoort een debat rond wonen en een oproep tot participatie van kwetsbare groepen aan 

het beleid. Dit debat ging door op 16 oktober in het stadhuis van Gent. In het totaal namen 60 

deelnemers aan dit debat. Mensen met armoede-ervaringen stelde vragen aan de betrokken 

beleidsmakers, schepen Balthazar en schepen Coddens en 2 experten in het woonbeleid: Anke 

Hintjens (Samenlevingsopbouw Gent vzw) en Frederic Van Hauwaert (Netwerk Tegen Armoede).  

Aan dit debat gingen 4 voorbereidende gesprekken met professionele werkkrachten (De Zuidpoort, 

vzw SIVI, BMLIK, De Sloep, Emancipatorische Werking van OCMW Gent, SLOGent en HoGent) vooraf 

(2/7, 27/08, 18/09 en 3/10). Vzw SIVI nam deel aan 2 van deze voorbereidende vergaderingen (18/09 

en 3/10).  

 

Om dit debat met de doelgroep voor te bereiden organiseerde vzw SIVI intern een overleg met de 

doelgroep (2/10). Verder vond er een voorbereidende vergadering plaats met professionele 

ondersteuning vanuit SLOGent, BMLIK, vzw SIVI en de Emancipatorische Werking (9/10). In het totaal 
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namen 4 mensen in armoede vanuit vzw SIVI deel aan dit traject. 2 mensen brachten een getuigenis 

tijdens het woondebat op 16/10. 

Vzw SIVI nam eveneens aan de evaluatie georganiseerd op 13 november.  

   

3.2.5. 17 oktober: werelddag van verzet tegen de armoede 

Op 17 oktober is het werelddag van verzet tegen de armoede. In die week gaan er overal ter wereld 

heel wat acties door om armoede nogmaals onder de aandacht te brengen. Vzw SIVI, in 

samenwerking met heel wat partners uit het armoede-middenveld, de stad Gent en het OCMW Gent 

organiseerde in 2014 een grote happening naar aanleiding van 17/10 (150 deelnemers). 

 

Ter voorbereiding organiseerde het OCMW Gent 6 voorbereidende vergaderingen met professionele 

werkkrachten (27/01, 17/02, 17/03, 12/05, 17/06 en 1/09). Vzw SIVI nam deel aan 3 van deze 

voorbereidende vergaderingen (27/01, 17/02 en 17/06). 

Vzw SIVI nam eveneens deel aan de evaluatievergadering op 19/11. 

Met de doelgroep werden door de BMLIK 7 voorbereidende bijeenkomsten georganiseerd (21/01, 

11/03, 7/05, 2/06, 26/06, 4/09 (opnamedag voor 17/10) en 15/09. Vzw SIVI nam deel aan 3 van deze 

bijeenkomsten (2/06, 26/06 en 15/09). 

Vzw SIVI nam eveneens deel aan de evaluatievergadering op 9/12. 
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Op 12 oktober nam vzw SIVI eveneens deel aan de nationale manifestatie te Brussel. 5 mensen uit de 

doelgroep stapten mee in de optocht.  

 

3.2.6. Sensibiliseren 
 
Getuigenissen 
 
In het kader van armoedebestrijding zien we voor onszelf ook een sensibiliserende taak weggelegd in 

de zin van getuigenissen. Zo brengen we getuigenissen voor scholen, externe partners, organisaties 

en op speciale gelegenheden zoals 17 oktober, werelddag van verzet tegen de armoede.  

Studenten en werkers 

 
Ook naar scholen, organisaties en verenigingen toe trachten we een sensibiliserende taak op te 

nemen. Zo kunnen studenten en werkers bij ons terecht voor rondleidingen, getuigenissen, 

gesprekken en stages op maat. Elke vorm van begeleiding vergt heel wat tijd en energie. Vooral de 

omkadering (begeleidende gesprekken, evaluaties, ...) slorpen heel wat tijd op. Desalniettemin zien 

we deze taak als een must! 

We vragen ook een zeker engagement van de deelnemende scholen, organisaties of verenigingen. 

Ons vormingsaanbod moet ook deel uitmaken van een project, lessenpakket, actie, … op school. 

Volgende scholen of groepen konden het afgelopen jaar beroep doen op vzw SIVI in het kader van 

sensibilisering:  

17/02 en 18/02  leerlingen Sint-Pieterscollege 
24/03 – 28/03  leerling Instituut Sint-Vincentius 
31/03 – 04/04  leerling Instituut Sint-Vincentius 
09/05   leerlingen Oudenaarde 
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18/09   leerlingen Sint-Lievenscollege 
22/09   leerlingen Sint-Lievenscollege 
03/10   leerlingen Sint-Lievenscollege 
07/10   studenten Odisee 
08/10   studenten Artevelde Hogeschool 
21/10   student UGent 
23/10   leerlingen Don Bosco Instituut 
15/11 – 13/12  student KAHO Sint-Lieven 
24/11 – 26/11  leerlingen Sint-Lucas 
06/12   Catechese Beervelde 
08/12 – 12/12  leerlingen Krekelschool 
 

3.2.7. Huize Nieuwpoort 

Huize Nieuwpoort is een Vincentiaans centrum in de Gentse stadskern. Huize Nieuwpoort wil  een 

stukje thuis bieden aan mensen die kampen met vereenzaming of die het op een of andere manier 

moeilijk hebben. In Huize Nieuwpoort kan men terecht 

 voor ontmoeting en onthaal, een babbel bij een drankje 

 voor sociale begeleiding: een luisterend oor, hulp bij het zoeken naar oplossingen voor 
vragen en problemen en bij het opsporen van de meest geschikte hulpverlening 

 voor een huisbezoek in samenspraak met de hulpvrager 

 in het Trefpunt: plaats waar mensen, uit allerlei diensten en voorzieningen, die werken rond 
armoedebestrijding, mekaar kunnen ontmoeten 

 

Sinds 2013 werkt een beroepskracht van vzw SIVI 2 halve dagen in Huize Nieuwpoort. Gemiddeld 

waren hier per openingsmoment 14 mensen aanwezig. Op 7 november organiseerde vzw SIVI in 

Huize Nieuwpoort een opendeurdag. Er kwamen 55 bezoekers langs. Bezoekers konden genieten van 

een babbel, een koffietafel, lekkers, … 4 studenten van het 2de jaar sociaal cultureel werk van de 

Artevelde Hogeschool verzorgden de decoratie en gaven infomomenten over de werking van Huize 

Nieuwpoort.  

 

Naar aanleiding van ons engagement ikv Huize Nieuwpoort werd er ook geregeld overleg gepleegd: 

overleg inloophuizen Gent, KRAS en vrijwilligersoverleg Huize Nieuwpoort.   
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3.2.8. Jong Gent in Actie 

In 2014 zette vzw SIVI samen met de andere Gentse Verenigingen waar Armen het Woord Nemen 

(De Zuidpoort en de Beweging) zijn schouders onder het project Jong Gent in Actie. Dit is een groep 

jongeren in armoede die op regelmatige basis samen komen om elkaar in eerste instantie te 

ontmoeten en in de loop van tijd de beleidsbeïnvloedend te werk te gaan doen. Vzw SIVI zetelt in de 

jaarlijkse stuurgroep.  

3.2.9. Inspraak 

Vanuit vzw SIVI hechten we veel belang aan inspraak binnen onze diverse deelwerkingen enerzijds en 

over de deelwerkingen heen anderzijds. Zo vormt inspraak een rode draad doorheen de diverse 

themawerkingen en organiseren we regelmatig inspraakmomenten voor de deelwerkingen 

waarbinnen vrijwilligers meedraaien. Jaarlijks organiseren we ook verschillende planningsmomenten 

waarop vrijetijdsactiviteiten,… besproken worden.  
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4. INDIVIDUELE ONDERSTEUNING 

 

Naast bovenstaande activiteiten, biedt vzw SIVI ook een ruime individuele ondersteuning aan. Deze 

individuele hulpverlening bestaat uit 3 pijlers: individuele dienstverlening, sociale kruidenier en 

onthaal. Dit luik wordt hoofdzakelijk gedragen door vrijwilligers en ondersteund door werkkrachten. 

Sinds 2013 ging vzw SIVI ook van start met een mobiele sociale kruidenier.  

4.1. Wat verstaan we onder een sociale kruidenier? 

Een sociale kruidenier is een buurtwinkel waar mensen in armoede kwaliteitsvolle producten aan een 

sterk gereduceerde prijs kunnen kopen. De sociale kruidenier is een echt winkelconcept met 

gevarieerde openingsuren, gevarieerde producten (voedingswaren, verzorgingsproducten, ...)  

waarbij mensen zelf hun inkopen uitkiezen. 'Zelfstandigheid' en 'zelfredzaamheid' staat voorop 

waardoor de sociale kruidenier eerder een alternatieve buurtwinkel is en als vereniging minder 

stigmatiserend  te werk gaat. Daarnaast wil een sociale kruidenier het sociaal isolement van mensen 

in armoede doorbreken door een ontmoetingsplaats te organiseren. In een sociale kruidenier 

worden tevens arbeidstrajecten aangeboden onder de vorm van vrijwilligerswerk, sociale 

tewerkstelling en werkervaringsprojecten. 

We zijn ons er ten zeerste van bewust dat dit soort noodhulp niet zou mogen bestaan. 

We spreken dan ook van ‘noodhulp onder protest’. Ondanks het feit dat materiële 

hulpverlening een noodzakelijk kwaad is en op termijn overbodig zou moeten zijn, 

blijft een behoefte bestaan aan betaalbare voeding. De economische crisis waarin ons 

land verkeert sinds het najaar van 2008 verhoogt deze nood. In die zin biedt de sociale kruidenier 

een waardevol, menswaardig alternatief dat noodhulp en louter caritatieve initiatieven overstijgt.  

4.2. ‘Sociale kruideniers Gent’ in een notendop      

 

De sociale kruideniers Gent is een gezamenlijk winkelmodel voor de 2 Gentse sociale kruideniers. Zo 

delen ze een gezamenlijke visie, missie, aanbod en is de aanpak van beide kruideniers gestroomlijnd. 

Deze kruideniers werken niet gezoneerd, hebben een specifiek aanbod (bijvoorbeerbeeld verse 

producten) en voldoen aan bovenstaande eigenschappen van een sociale kruidenier.   

Mensen die gebruik willen maken van een sociale kruidenier moeten doorverwezen worden door 

een bevoegde dienst. De Sociale Kruideniers Gent werken met 3 bevoegde doorverwijzers: OCMW 

Gent, CAW Regio Gent–Eeklo en Dienst Straathoekwerk.  

Tenslotte zijn de Sociale Kruideniers Gent een aanvulling op het bestaande aanbod 

basishulpverlening, dat georganiseerd wordt door de KRASdiensten. Mensen kunnen in deze 

KRASdiensten terecht voor een gratis basisassortiment. Als bijkomende nood of ondersteuning nodig 

is, kan men ook doorverwijzen naar de Sociale Kruideniers Gent. Deze kruideniers werken niet 

gezoneerd, hebben een ander en aanvullend aanbod (bvb verse producten), mensen kunnen 

winkelen wanneer het hen best past, enzovoort.  
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4.3. Individuele hulpverlening 
 

2 keer per week kunnen mensen terecht op de sociale dienst. Het is dan in eerste instantie de 

bedoeling te luisteren naar mensen hun verhaal. Dit is de uitvalsbasis voor verdere hulpverlening, 

doorverwijzing, verstrekking van informatie en de toeleiding naar activiteiten binnen de vereniging 

(cultuurgroep, naald en draad, Huize Nieuwpoort, ...) 

Tenslotte is er ook een nauwe samenwerking met de partners die mensen doorverwijzen naar de 

individuele hulpverlening: OCMW, straathoekwerk en het CAW. 

Dagen, tijdstip en plaats: 

Elke dinsdag en donderdag van 14u tot 17u 

Heilig Hartplein 2, 9040 Sint-Amandsberg 

Overleg Vrijwilligers 

Het afgelopen jaar hebben ook enkele vrijwilligers zich ingezet tijdens de sociale dienst. Om deze hen 

te begeleiden organiseerden we naast individuele gesprekken ook enkele keren een 

informatievergadering met als doel informatie en ervaringen uit te wisselen en nieuwe afspraken te 

maken. 

Individuele hulpverlening in cijfers 

Het aantal gezinnen die een beroep doen op de sociale kruidenier is sterk gestegen.  In 2013 kwamen 

375 gezinnen.  in 2014 waren dat 459 gezinnen of 1278 mensen.  Dit is een stijging van iets meer dan 

22%. 

 

Jaar aantal gezinnen jaar  aantal gezinnen 

1999 392 2007 293 

2000 477 2008 334 

2001 338 2009 422 

2002 285 2010 419 

2003 251 2011 332 

2004 202 2012 446 

2005 212 2013 375 

2006 250 2014 459 

 
Vroeger maakten we onderscheid tussen mensen met doorverwijsbrief en mensen zonder 

doorverwijsbrief. Nu hebben alle klanten van de sociale kruidenier, zowel voor de basis hulpverlening 

als de sociale kruidenier, een doorverwijsbrief. Gezinnen die zich voor de eerste keer aanmelden 

hebben vaak geen doorverwijsbief mee. Zij krijgen een éénmalig crisispakket. In de sociale dienst 

gaan we dan samen met hen op zoek naar een geschikte doorverwijzer. 
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Welke diensten verwezen in 2013 door naar de hulpverlening van vzw SIVI? 

Doorverwijzende dienst 2012 2013 2014 

OCMW Sint-Amandsberg 

OCMW themawerking vreemdelingen 

OCMW (andere) 

CAW  

straathoekwerk 

andere KRAS-diensten 

mutualiteit  

brugfiguur school 

K&G 

andere 

onbekend (= eenmalige crisisbon) 

123 

35 

28 

19 

1 

1 

9 

2 

5 

20 

198 

113 

27 

49 

75 

17 

8 

17 

1 

11 

16 

36 

100 

16 

91 

78 

33 

0 

26 

1 

20 

6 

88 

 

Welke nationaliteiten bereikten we in 2013? 

In 2014 deden 54% niet-Belgen en 46 % Belgen beroep op de diensten van VZW SIVI. De verhouding 

Belgen en niet-Belgen is quasi  ongewijzigd ten opzichte van 2013. Er is een lichte verschuiving: er 

komen 3% meer Belgen naar de sociale kruidenier. 

Wie zijn die niet-Belgen ? 

 

Land Aantal 

gezinnen 

2012 

Aantal 

gezinnen 

2013 

Aantal 

gezinnen 

2014 

Land Aantal 

gezinnen 

2012 

Aantal 

gezinnen 

2013 

Aantal 

gezinnen 

2012 

Bulgarije 146 79 132 Albanië 19 9 3 

Slowakije 32 19 66 Turkije 7 6 11 

Rusland 3 7 5 Irak 3 6 2 

Hongarije 2 0 0 Algerije 5 3 0 

ex-yoegoslavië 11 4 7 Andere 52 81 20 

 

In het totaal bereikte vzw SIVI 34 nationaliteiten. 

4.4. De sociale kruidenier van vzw SIVI 
 

Dagen, tijdstip en plaats: 

Elke dinsdag en donderdag van 14u tot 17u 

Elke vrijdag van 9u tot 12u 

Heilig Hartplein 2, 9040 Sint-Amandsberg 

Wat is het aanbod van de sociale kruidenier? 
 
De sociale kruidenier van vzw SIVI bestaat uit 2 delen: basishulpverlening (gratis assortiment) en de 

sociale kruidenier (betalend assortiment). De basishulp en de sociale kruidenier zijn van elkaar 

gescheiden. We trachten een zo ruim mogelijk assortiment aan producten aan te bieden in de 
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kruidenier, waarbij versheid en gezondheid voorop staan. We bieden gratis producten (voedslbank 

en EU-producten) en 

Wat het financiële aspect betreft, bestaat de sociale kruidenier van vzw SIVI uit 2 delen: 

 Enerzijds spreken we van het gratis assortiment dat aangeboden wordt in de 

basishulpverlening. De basishulpverlening is een KRAS-deinst.Gezinnen kunnen gedurende 1 

maand 2x naar de basishulpverlening komen.  

 Anderzijds spreken we van een betalend assortiment dat aangeboden wordt in de sociale 

kruidenier. In het betalend gedeelte hebben alle producten een prijs. Deze prijs is 2/3 van 

het goedkoopste product in de Colruyt en op € 0,05 afgerond. De klanten betalen hun 

aankopen in de sociale kruidenier en mogen hun aankopen spreiden naar behoefte.   

Gezinnen krijgen een maximumbedrag dat ze maandelijks kunnen besteden in de sociale 

kruidenier: 1 persoon: € 10,00, 2 personen: € 15,00, 3 personen: € 20,00, 4 en meer 

personen: € 25,00. Deze bijdrage maakt eveneens dat mensen hun eergevoel behouden. Ze 

'krijgen' niet, maar betalen tegen vermindering. Hierdoor is er opnieuw minder sprake van 

stigmatisatie. Deze bijdrage zorgt er tenslotte ook voor dat het aanbod aan gezonde 

producten verruimd wordt waardoor we meteen ook rekening kunnen houden met 

specifieke vragen van mensen.  

Wie kan gebruik maken van de sociale kruidenier? 
 
Om te bepalen of iemand gebruik kan maken van de sociale kruidenier hanteren we enerzijds een 

financieel criterium en anderzijds de categorieën die de EU hanteert voor het verkrijgen van 

noodhulpgoederen verdeeld door de BIRB.  

 Financieel criterium 
 
De hulpverlener van een bevoegde dienst kan bepalen of ze mensen al dan niet doorverwijst naar 

een van de sociale kruideniers met de onderstaande financiële criteria als indicatie.  

De klant krijgt toegang tot de sociale kruidenier als hij/zij per gezinshoofd minder dan 50 euro 

leefgeld overhoudt per week. Per extra gezinslid wordt daar 25 euro bijgeteld. Een 

alleenstaande klant met minder dan 60 euro leefgeld per week kan beroep doen op de sociale 

kruidenier. (Leefgeld = voeding, lichaamsverzorging, cultuur en ontspanning, was –en 

onderhoudsproducten.) 

 Categorieën 
 
Naast deze criteria hanteren we de volgende categorieën (= categorieën voor het krijgen van 

noodhulpgoederen van de EU verdeeld door de BIRB). 

 

 



36 

 

Activiteitenverslag 2014 

Categorieën 

Gezinnen met leefloon 

Daklozen 

Personen zonder papieren 

Personen in illegaal verblijf en vluchtelingen 

Personen met grote schuldenlast of in 

budgetbegeleiding 

Personen met vervangingsinkomen 

Personen met OMNIO-statuut 

Personen die tijdelijk geen inkomen hebben 

Personen die wachten op een uitkering of 

inkomen 

Onbekend 

 

Of een gezin gebruik kan maken van de basishulpverlening, de sociale kruidenier of beide is 

afhankelijk van de manier van doorverwijzen en waar het gezin verblijft. Er zijn 4 mogelijkheden: 

 Doorverwijzing voor crisispakket 

 Doorverwijzing voor sociale kruidenier door bevoegde dienst en de klant woont in de zone 
van vzw SIVI. 

 Doorverwijzing dienst voor sociale kruidenier door niet bevoegde en de klant woont in de 
zone van vzw SIVI. 

 Doorverwijzing voor sociale kruidenier en de klant woont niet in de zone van vzw SIVI. 
(bevoegde diensten zijn OCMW Gent, CAW Gent-Eeklo en Straathoekwerk vzw) 

Sociale kruidenier in cijfers  
 
In 2014 werden volgende bezoeken gebracht aan de sociale kruidenier. 

Aantal bezoeken 

Sociale kruidenier 3362 

Basishulpverlening 2899 

Crisispakketten 88 

 
Om zicht te hebben op wie er gebruikt maakt van de sociale kruidenier vragen we aan de 

doorverwijzers om categorie(ën) aan te kruisen. Per gezin zijn er verschillende categorieën mogelijk. 

We merken dat er meer en meer werkende mensen gebruik maken van de sociale kruidenier. Bij veel 

van deze gezinnen is het loon niet toereikend om de vaste kosten te betalen. Daarom zal er vanaf 

2015 een extra categorie bijkomen: personen met een beperkt inkomen. Vanaf 1 mei 2015 zal op 

donderdag de sociale kruidenier open zijn tot 18u. Zodat deze gezinnen na hun werk terecht kunnen 

in de sociale kruidenier. We merken een stijging van het aantal gezinnen waarbij het inkomen of de 

uitkering ontoereikend is om vaste kosten te kunnen betalen en er geen schuldenproblematiek is. 

Het heeft geen zin om deze mensen door te verwijzen naar de reguliere hulpverlening. 
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We kozen ervoor om deze gezinnen zelf door te verwijzen naar de sociale kruidenier. Enkel als het 

niet anders kan. Momenteel doet we zelf doorverwijzingen naar de gratis noodhulpverlening op basis 

van de budgetstandaard. Dit gaat momenteel over 5 gezinnen. 

Categorieën (meerdere categorieën zijn mogelijk) 2012 2013 2014 

Personen met een leefloon 
Daklozen 
Personen met precair verblijfsstatuut 
Personen met een grote schuldenlast en budgetbeheer  

Personen met een vervangingsinkomen 
Personen met verhoogde tegemoetkoming 
Personen die tijdelijk geen inkomen hebben 
Personen die wachten op een vervangingsinkomen 
Niet geregistreerd 

74 
10 
10 
24 
32 
48 
23 
36 

9 

72 
15 
37 
50 
58 
28 
57 
15 

8 

71 
25 
20 
62 
89 
34 
52 
23 

8 

 

Overleg vrijwilligers 

3 keer per jaar organiseren we een informatievergadering voor de mensen die zich vrijwillig inzetten 

voor de sociale kruidenier. Het uitwisselen van ervaringen en het maken van nieuwe afspraken staan 

hierbij centraal. 

 

 
 
 
 
 
 
4.5. Onthaal tijdens de individuele hulpverlening en de sociale 
kruidenier  
 
Tijdens de openingsuren van de sociale kruidenier en de individuele hulpverlening voorzien we 

eveneens een open onthaalmoment. Al dan niet in afwachting van een bezoek aan de individuele 

hulpverlening of de kruidenier, kunnen mensen terecht in de onthaalruimte voor een babbel en een 

tas koffie. Vrijwilligers uit de doelgroep staan in voor het onthaal. Zij delen ook het volgnummer uit 

waarmee de mensen zowel bij de sociale kruidenier als bij de individuele hulpverlening terecht 

kunnen. Elk van deze vrijwilligers tracht het vertrouwen te krijgen van de mensen.  Voor de 

bezoekers is hij of zij geen hulpverlener maar een persoon die luistert naar wat zij vertellen. 

Het onthaal is in eerste instantie een ontmoetingsmoment. In tweede instantie heeft het een 

informatieve functie. Het biedt de kans mensen aan te spreken op activiteiten binnen de vereniging, 

gebeurtenissen in de buurt, rechten en plichten, … Tenslotte hebben de vrijwilligers ook een 

signaalfunctie die de werking ten goede komt.  
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Dagen, tijdstip en plaats: 

Elke dinsdag en donderdag van 14u tot 17u 

Elke vrijdag van 9u tot 12u 

Heilig Hartplein 2, 9040 Sint-Amandsberg 

 

Overleg Vrijwilligers 

2 keer per jaar organiseren we een informatievergadering voor de mensen die zich vrijwillig inzetten 

voor het onthaal. Het uitwisselen van ervaringen en het maken van nieuwe afspraken staan hierbij 

centraal. 

4.6. Mobiele sociale kruidenier 
 
In de basishulpverlening van vzw SIVI merken we een duidelijke stijging van het aantal mensen die 

leven in armoede in Oostakker en de kanaaldorpen. Veel van deze mensen willen gebruik maken van 

de basishulpverlening van vzw SIVI. Maar het lukt niet altijd om onze diensten te bereiken. Dit heeft 

verschillende redenen zoals het gebrek aan openbaar vervoer van en naar de kanaaldorpen. Ook is 

het voor velen een grote stap om naar de sociale kruidenier in Sint-Amandsberg te komen die in ‘’t 

stad’ ligt.  

Vanuit het principe ‘als de mensen niet tot bij vzw SIVI geraken, dan gaan wij naar de mensen’ én 

omdat Oostakker en de kanaaldorpen in het werkingsgebied van vzw SIVI liggen, groeide het idee om 

te starten met 'een mobiele sociale kruidenier gekoppeld aan ontmoetingsactiviteiten en 

informatiemomenten'.  

Om dit project te kunnen realiseren werken we samen met verschillende partners die actief zijn in 

Oostakker en de kanaaldorpen:  

 Welzijnsschakels Kans met een antenne in Oostakker en in Sint-Kruis-Winkel. De vrijwilligers 

van deze beide welzijnsschakels gaan regelmatig op huisbezoek bij de gezinnen en verzorgen 

de ‘Buurtkoffie’ tijdens de openingsmomenten van de mobiele sociale kruidenier. Zij staan in 

voor een babbel en een tasje koffie.  

 LDC OCMW De Waterspiegel organiseert ontmoetingsactiviteiten, infomomenten en 

infostanden. De maatschappelijk werker van OCMW Sint-Amandsberg antenne Oostakker 

informeert zijn mensen en verwijst eventueel door.  

Concreet betekent dit dat we 2x per maand met een volgeladen camionette richting Oostakker of 

Sint-Kruis-Winkel rijden:  

 2de woensdag van de maand: van 9u30 tot 11u - Oostakker: OCO, Pijphoekstraat 30, 9041 

Oostakker  

 Laatste vrijdag van de maand: van 10u tot 11u30 - Sint-Kruis-Winkel: Sint-Kruis-Winkeldorp 

63 (1ste verdiep) - 9042 Sint- Kruis-Winkel  
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Mensen die een doorverwijsbrief hebben voor de sociale kruidenier van vzw SIVI kunnen zowel 

gebruik maken van de sociale kruidenier in Sint-Amandsberg als van de mobiele sociale kruidenier. 

Mensen die reeds gebruik maken van de sociale kruidenier van Sint-Amandsberg kunnen met hun 

bon terecht in de mobiele sociale kruidenier. Tijdens de openingsmomenten van de mobiele 

kruidenier kunnen klanten een nieuwe bon krijgen. Het aanbod in de mobiele sociale kruidenier is 

hetzelfde aanbod als in de sociale kruidenier in Sint-Amandsberg.  
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5. 2De HANDSWINKEL – BOETIEK VINCENT 

 
2 tot 3 maal per week kan iedereen terecht in de 2de handskledingwinkel voor het aankopen van 

kledij, schoenen, dekens,... aan zeer democratische prijzen. Een 16-tal vrijwilligers zetten zich 

wekelijks in om de winkel in goede banen te leiden. Ze staan in voor het sorteren van de kledij, de 

aankleding van de winkel, de etalage en de verkoop in de winkel. 

Dagen, tijdstip en plaats: 

Elke woensdag en vrijdagmiddag van 14u tot 17u 

1 zaterdag per maand van 10u tot 12u 

Jos Verdegemstraat 19, 9040 Sint-Amandsberg 

   

Boetiek Vincent 

Eind 2013 werd op democratische wijze beslist dat de 2de handswinkel van vzw SIVI “Boetiek Vincent” 

zou gaan heten.  

Stef Bontinckx, student grafische en digitale media aan de Artevelde Hogeschool, ging hiermee in 

september 2014 aan de slag en ontwierp een mooi logo voor de winkel. Verder ontwierp hij 

materiaal ter promotie van de winkel. Dit werd ook voorgesteld op de 

vrijwilligersvergadering in november. Iedereen kon toen zijn of haar mening geven en 

er werd aangegeven welke zaken prioritair zijn en welke aankopen we kunnen 

uitstellen.  Hieronder een voorproefje van mogelijks promotiemateriaal: 
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Inspraak en vrijwilligersploegen 

In 2014 vond er twee maal een informatievergadering plaats voor de mensen die zich vrijwillig 

inzetten voor Boetiek Vincent. De vrijwilligers van de diverse deelgroepjes gaven aan dat het 

voldoende is om telkens voor de soldenperiode samen te zitten en te overleggen. 

Dit jaar namen we afscheid van 4 vrijwilligers in de winkel en kregen we er een equipe van 4 dames 

bij. 

Van weggeefdag naar soldenweek 

Naar gewoonte organiseerden we in januari het einde van het winterseizoen een weggeefdag, 

waarbij we alle kledij in de winkel gratis aanbieden aan mensen die het met erg weinig moeten 

stellen. Hiervoor deden we niet enkel beroep op onze eigen sociale dienst, maar ook op diensten en 

organisaties uit die buurt die geregeld in contact komen met mensen in armoede (OCMW, CAW, ...). 

De diensten en organisaties printten de nodige doorverwijzingsbonnen (10 stuks kledij per persoon) 

uit, waarmee mensen de toelating kregen om kledij mee te nemen op de jaarlijkse weggeefdagen. 

Deze nauwe samenwerking stelde ons meteen ook in staat nieuwe mensen toe te leiden naar de 

werking van de vereniging. 

Ondanks het feit dat we veel oog hebben voor respect en menswaardigheid betreurden we steeds 

meer de wijze waarop de weggeefdag georganiseerd werd. In het voorjaar van 2014 bogen we ons 

over een nieuw concept dat deze 2 jaarlijkse weggeefdag zou kunnen vervangen.  

Zo werd in juni de soldenweek in het leven geroepen! Naar gewoonte worden tijdens de gangbare 

soldenperiode (januari en juli) alle kledingstukken in Boetiek Vincent 50% goedkoper. De laatste 

week van de solden laten we onze prijzen geleidelijk aan verder zakken van 50% naar 50 cent tot 10 

cent per kledingstuk. Tijdens deze soldenweek is iedereen welkom en hoef je geen doorverwijsbon 

meer voor te leggen. Dit maakt het concept heel wat minder stigmatiserend. Desondanks maken we 

in hoofdzaak reclame via sociale organisaties en diensten die de meest behoeftigen het best 

bereiken. De prijzen zijn zo aanzienlijk laag dat het nog steeds betaalbaar is voor de laagste 

inkomensgroepen.  Dit meer menswaardig concept werd in juni op groot applaus onthaald! 

Etalage 

We besteden ook erg veel aandacht aan de etalage, ‘het uithangbord’ van onze 2de 

handskledingwinkel. Elke maand staat er een ander thema centraal. Dit thema keert ook telkens 

terug in de retro-hoek en de etalage in de winkel.  
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De vestiaire in cijfers 

In 2014 werd er door de vrijwilligers voor €10259,18 aan kledij, schoenen en accessoires verkocht. In 

2013 was dit €10945. In 2013 was de winkel wel meer open dan in 2014. 

 

Als we de absolute cijfers per dag onder de loep nemen, dan ligt de zaterdag een stuk onder de 

andere dagen. 

Totaal van alle woensdagen  5101,26 

Totaal van alles vrijdagen  4306,42 

Totaal van alle zaterdagen    847,50 
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Dit is echter te wijten aan het feit dat de winkel slechts 1 keer per maand op zaterdag open is 

tegenover een wekelijks openingsmoment op woensdag en vrijdag. Als we naar de gemiddelde 

verkoopsopbrengst gaan kijken, blijft de woensdag toch de beste verkoopdag. 

Gemiddelde van de woensdagen  122.43 

Gemiddelde van de vrijdagen   101.57 

Gemiddelde van de zaterdagen   84.75 
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6. Vrijwilligersbeleid 

De basishulpverlening en een groot deel andere activiteiten van de vereniging worden grotendeels 

gedragen door vrijwilligers. Alle taken die door een vrijwilliger kunnen uitgevoerd worden, moeten 

door een vrijwilliger ingevuld worden. Dit vrijwillig engagement trachten we te waarderen op 

volgende manieren:  

 

 Logistieke ondersteuning is een eerste peiler in ons vrijwilligersbeleid. Zo zullen we steeds 

trachten alle vrijwilligers tegemoet te komen in hun materiële noden en behoeften om als 

vrijwilliger te kunnen functioneren in de dagdagelijkse werking: inlassen van 

koffiemomenten, materiaal, een verwarmde ruimte, … 

 Vorming staat centraal in ons vrijwilligersbeleid. Via het uitwisselen van ervaringen, en 

infomomenten willen we groeikansen van ieder individu stimuleren.  

 Ook ontmoeting, begeleiding en steun zijn cruciale ankerpunten.  Zo zullen vrijwilligers elkaar 

enerzijds ontmoeten enerzijds tijdens hun specifieke deeltaken en anderzijds tijdens speciaal 

georganiseerde activiteiten, zoals het jaarlijks vrijwilligersfeest.  

 Verder zullen we onze vrijwilligers ook steeds verrassen met kleine attenties. Zo krijgt 

iedereen jaarlijks een verjaardagskaart toegestuurd en een verrassingspakketje met 

sinterklaas, tijdens de week van de vrijwilliger, … 

 Inspraak en participatie krijgen invulling tijdens de vrijwilligersvergaderingen en de algemene 

vergadering waar vrijwilligers de kans krijgen om feedback en suggesties te geven over de 

organisatie en de werking van (de deelwerkingen van) Vzw SIVI. 

 De vrijwilligers ondertekenen een afsprakennota met rechten en plichten.  

Voor hun bewezen diensten, krijgen ze jaarlijks een aankoopbon van 15 euro die ze kunnen 

spenderen in de 2de hands kledingwinkel of de sociale kruidenier. 

Vrijwilligersfeest 

Om al onze vrijwilligers te bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet en engagement organiseren 

we jaarlijks een vrijwilligersfeest. Dit is in eerste instantie een ontspannend moment. Verder maken 

we van de gelegenheid gebruik om telkens een activiteit te organiseren die onze vrijwilligers 

stimuleert elkaar beter te leren kennen. Verder zetten we ex-vrijwilligers nog eens extra in de 

bloemetjes.  

Op 31 mei organiseerden we een vrijwilligersactiviteit om alle vrijwilligers te bedanken voor hun 

harde inzet in de verschillende deelwerkingen. Onder leiding van VIZIT speelden we een spel. Ons 

geheugen werd op de proef gesteld, onze smaakpapillen getest en de stembanden gesmeerd 

doorheen een uitdagende quiz. 
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Diversiteit troef! 
 
Sinds 2014 willen we binnen de basishulpverlening intens inzetten om met gemengde 

vrijwilligersgroepen te werken. We streven ernaar dat elke vrijwilligersgroep bestaat uit mensen in 

armoede, mensen zonder armoede ervaring en mensen met een andere moedertaal. Werken met 

gemixte vrijwilligersploegen heeft diverse effecten.  

 Zo doorbreken we vooroordelen door regelmatig samen te werken met mensen met een 
andere achtergrond. Dit leidt tot een open houding tav de klanten. 

 Door de activering van mensen in armoede en anderstalige vrijwilligers werken we 
empowerend en versterken we het vertrouwen in het eigen kunnen. 

 Tijdens de overlegmomenten krijgen de vrijwilligers in armoede en anderstalige vrijwilligers 
inspraak in de hele werking van de basishulpverlening. 

 Vrijwilligers in armoede en de anderstalige vrijwilligers vormen een brug. Enerzijds binnen de 
interne werking van de basishulpverlening, maar ook naar de klanten die gebruik maken van 
onze diensten. 

 Door participatief te werken wordt de duurzaamheid van de werking van de sociale 
kruidenier gegarandeerd. 

 

Vrijwilligersploeg 

In 2014 kende onze vrijwilligersploeg de volgende samenstelling: 

 Aantal  

vrijwilligerscoach 1 

Sociale tewerkstelling 1 

Aantal vrijwilligers 51 

Vrijwilligers zonder armoede ervaring 39 

Vrijwilligers met armoede ervaring 12 

arbeidszorgtrajecten 7 
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7. INTERN OVERLEG (vrijwilligers, personeel) 

 

 Algemene Vergadering en Raad van bestuur 4 x per jaar 
 
In 2013 kwam de Raad Van Bestuur 4 keer samen: 12 maart, 11 juni, 17 september & 15 december.    
 
Tijdens de Algemene Vergadering trachten we telkens de verschillende deelwerkingen en het 
bestuur met elkaar in contact te brengen. Anderzijds is de algemene vergadering de ideale 
gelegenheid om een jaaroverzicht (obv het inhoudelijk en financieel jaarverslag) te geven. Op 12 
maart organiseerden we een Algemene Vergadering. Aan de hand van een powerpoint hebben we 
onze werking ter discussie gesteld. Zo kreeg iedereen de kans om feedback te geven op de 
inhoudelijke werking en financiële kwesties in vraag te stellen.  
 

 Team 
 
In het jaar 2014 werkten 3 betaalde werkkrachten bij vzw SIVI (totaal 2.3 VTE). In 2014 vond er om de 
maand een werkersoverleg plaats tussen de 3 betaalde werkkrachten van vzw SIVI. Door een ongeval 
was Tine De Vos in 2014 een lange periode afwezig. Tot eind juli 2014 werd ze vervangen door Tineke 
Verhegge.  
 

  
 

       
 

 Stagiaires 
 
In 2014 gingen 2 stagiaires aan de slag bij vzw SIVI.  
 
Soetkin Van Loo, 3de jaars studente sociaal werk aan de Artevelde Hogeschool te Gent, liep stage van 
maart tot en met juni. Inhoudelijk werkte ze mee aan de themawerkingen ‘vrije tijd’ en ‘vorming’. 
Ook in de sociale dienst en de kruidenier droeg ze haar steentje bij.  
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Melanie, 2de jaars studente sociaal werk aan de Artevelde Hogeschool, liep stage van december tot 

eind januari 2015. Ze ging aan de slag in de basishulpverlening: sociale kruidenier, sociale dienst, 

onthaal en de mobiele sociale kruidenier.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Activiteitenverslag 2014 

8. EXTERN OVERLEG op lokaal, provinciaal of Vlaams niveau  
(exclusief het overleg in kader van de themawerkingen) 

Naast de vele overlegmomenten in het kader van onze verenigingsactiviteiten en dienstverlening 
voeren we nog heel wat overleg op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau. Dit om de bestaande 
samenwerkingsverbanden te onderhouden en verder uit te werken.   
 

 Gentse OverlegTafel (GOT)  
Overleg tussen de 3 Gentse Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen (Vzw SIVI, De 
Zuidpoort, De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen) en Samenlevingsopbouw Gent 
vzw en de cel armoedebestrijding van de Stad Gent 

 
Dit jaar bracht Schepen Coddens een bezoek aan het GOT. Hij nam uitgebreid de tijd om onze 
werking te leren kennen en er was heel wat tijd voor uitwisseling.   

 

 Buurtteam 
Alle diensten, organisaties, scholen, crèches, ... uit de buurt Sint-Amandsberg.  

 

 Huisteam 
Alle diensten en organisaties die onderdak vinden in het Welzijnsbureau van  
Sint-Amandsberg: buurtwerk, OCMW, Kind en Gezin, Woonwinkel, Woonbegeleiding, Vzw 
SIVI, ING, OCMW thuislozenzorg 

 

 Overleg en samenwerking KRASdiensten 
Overleg tussen alle diensten en organisaties die materiële hulpverlening voorzien in Gent.  
 
We stimuleren de mensen uit onze doelgroep ook deel te nemen aan de diverse KRAS-
activiteiten zoals het jaarlijkse KRAS-feest, gratis behandelingen (pedicure, haartooi, ...) 
 

 Welzijnsoverleg 
Overleg tussen alle diensten en organisaties van het werkingsgebied Sint-Amandsberg, 
Oostakker en Gent-Dampoort 

 

 Brede school 
Netoverschrijdend overleg op wijkniveau met scholen en welzijnsorganisaties 

 

 Overleg nav de huisvesting van Vzw SIVI in de Doornakkerstraat 52 – 54 
 

 Coördinatorenoverleg Oost-Vlaanderen 
Overleg tussen alle Oost-Vlaamse Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen 
 

 Provinciaal armoedeoverleg Oost-Vlaanderen 
Overleg tussen alle Oost-Vlaamse Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen, CAW Gent-
Eeklo, Samenlevingsopbouw Gent vzw en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen 

 

 Intervisie Netwerk tegen Armoede 
Intervisiemoment georganiseerd door het Netwerk tegen Armoede voor alle Oost-Vlaamse 

Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen 
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9. Communicatie 

 

Nieuwsbrief 

Onze belangrijkste bron van informatieverspreiding is onze maandelijkse nieuwsbrief. Hierin blikken 

we kort terug op voorbije activiteiten en kondigen we het programma voor de komende maand aan. 

Geregeld staan er ook weetjes en nieuwtjes in. Mensen uit de doelgroep worden ook telkens 

gemotiveerd om zelf artikels te schrijven. Deze nieuwsbrief verspreiden we via onze bestaande 

deelwerkingen en organisaties en diensten in de buurt. Maandelijks ontvangt ook een uitgebreid 

adressenbestand (doelgroep, vrijwilligers, beleidswerkers, organisaties, diensten, ...) deze 

nieuwsbrief via mail. 

Website 

Eind 2012 lanceerden we een website: www.vzwsivi.be. Het is een actieve website die niet enkel de 

klassieke informatie over een werking bevat, maar ook heel erg inzet op actueel nieuws. Zo wordt er 

maandelijks de nieuwsbrief gepubliceerd; vinden de lezers er maandelijks nieuwsflashes en kunnen 

ze onze activiteiten volgen via een digitale kalender.  

Facebookpagina 

Begin 2014 lanceerde vzw SIVI een facebookpagina www.facebook.com/vzwsivi. De bedoeling van 

deze pagina is onze werking zo actief mogelijk te houden via de gangbare sociale media.  

Folder 

In het jaar 2010 brachten we 2 nieuwe folders uit ('basishulpverlening' en 'verenigingsactiviteiten') 

om onze werking meer bekendheid te geven. Deze folders worden nog steeds verspreid.  

 Krantje 'Uit in je Buurt' (Stad Gent)  

Verder verspreiden we eveneens informatie via het krantje 'Uit in je buurt' van de stad Gent. Zo 

verschenen in 2014 onze vaste activiteiten maandelijks in het krantje. Verder werden artikels over de 

woonbeurs en het fotoproject gepubliceerd in het krantje. 

Andere informatiekanalen 

Een belangrijk informatiekanaal is mond aan mond reclame. Bij speciale gelegenheden en activiteiten 

maken we aparte flyers, die we verspreiden via onze deelwerkingen.  

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/vzwsivi
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10. Locatie 

 

Nieuw gebouw 

Eind september verlieten we het Heilig Hartplein. Alle diensten die er tot die dag werden 

ondergebracht (sociale dienst, onthaal en sociale kruidenier) werden verhuisd naar een gloednieuw 

gebouw in de Doornakkerstraat 52. Dit gebouw werd ons aangeboden door de stad Gent en OCMW 

Gent. Niet enkel onze sociale kruidenier en dienst werden hierdoor in een nieuw kleedje gestoken, 

ook de bureaus en vergaderruimte zitten vanaf nu in een verfrissende setting.  

 

Op 13 december werd het gebouw officieel geopend in het bij zijn van de bevoegde schepenen en 

onder grote belangstelling van lokale partners en buurtbewoners. Op 11/12 verscheen er een artikel 

in het Nieuwsblad en op 18/12 in de VISIE.  

 

De locatie in de Jos Verdegemstraat bleef behouden. Hier blijft de 2de handswinkel onder gebracht en 
zullen de diverse themawerkingen met de doelgroep verder plaats vinden.  
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Banner 

In het verleden werd onze vereniging wel eens voorbij gereden om de simpele reden dat de gevel in 

de Jos Verdegemstraat niet te kennen gaf dat er een vereniging achter schuil ging. Daar kwam in 

maart 2014 verandering in. Dankzij de sponsoring van echtgoed beschikt vzw SIVI over een banner 

tegen de voorgevel in de Jos Verdegemstraat waardoor we plots heel wat meer herkenbaar zijn.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Dank 
Met dank aan Tine, Odette, Jos en Ann voor hun bijdragen ter realisatie van dit werkingsverslag. 
Met dank aan alle vrijwilligers! Tenslotte vormen zij de draaiende motor achter onze werking! 


