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1. Voorstelling	  nieuwe	  vrijwilligers	  
• Giannina is afkomstig van Peru, woont al lang in België en werkt als 

podiumfotografe 
• Hilde is journaliste voetbal bij het Laatste Nieuws en kan ons 

misschien helpen aan kaarten voor AA Gent. Je kan maar beter niet 
voor een andere ploeg supporteren… 

• Thomas is aannemer van beroep en buurtbewoner 
 
Giannina en Hilde komen voor dinsdagnamiddag (oa pretloket) en Thomas voor 
zaterdagen. 

2. Themawerk	  
We komen maandag voor de derde keer samen, wie wil kan nog 
aansluiten. Wil je nadien nog aansluiten dan neem je maar contact met 
Hilde. Op onze themabijeenkomsten werken we zoals we zonet deden 
over de dialoog op 17/10 

3. Kalender	  
Wat kan beter aan onze kalender 
• Iets te druk 
• Lettertype iets groter (grotere druk) 
• Tekeningen zijn goed 
• Ook gehoord: nu beter als vroeger 

4. Dinsdag	  
• Mensen kunnen ook in de voormiddag langskomen zonder mee te 

doen aan het kookatelier, het huis zal voor iedereen open zijn. Maar 
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mee eten is dan niet de bedoeling. Eten blijft voor deelnemers die 
tussen 10u en 10u30 toekomen en mee doen met het kookatelier 

• Computers: pas vanaf 14u beneden. Wie vroeger iets wil opzoeken, 
kan dat boven doen 

• Pretloket: is een nieuw aanbod, 2x in de maand op dinsdag 
namiddag zullen vrijwilligers het cultuur- en vrijetijdsaanbod 
voorstellen in inschrijven. Info wordt ook doorgegeven aan 
vrijwilligers van zaterdag die zonodig  ook kunnen inschrijven 
 

5. Dialoog	  17/10	  
• Hilde legt uit dat 17/10 dag van verzet tegen armoede is. We willen 

op die dag met vele andere onze boodschap brengen van 
armoedebestrijding. Met verschillende organisaties in Gent zijn we 
dat aan het voorbereiden: BMLIK, Sivi, De Zuidpoort, stad, OCMW, 
vakbonden,… 

• Herdenking aan de steen (St-Pietersplein) zoals jaarlijks, maar ook 
andere activiteiten 

• Vanaf 14/10 vraag om een geknoopt wit laken uit te hangen als 
teken van verzet. Je kan zo’n laken krijgen in De Zuidpoort. Ook een 
tweede laken krijg je om een boodschap op te schilderen, dat breng 
je dan mee naar het St-Pietersplein (lakens beschikbaar vanaf 7/10 
om 10u bij ons) 

• Je kan ook flyers en affiches afhalen om uit te hangen of rond te 
delen 

• Op 17/10 
o Om 19u: herdenking aan de steen – voor De Zuidpoort zullen 

Inge en Rony een boodschap brengen samen met Geert 
Inslegers van de huurdersbond (bereiden we nu voor) 

o Vanaf 16u: dialoogtafels. 7 vragen ondermeer over 
§ Opsporen en bereiken van mensen  
§ Informatie over sociale rechten 
§ Toegankelijke dienstverlening 
§ Sensibilisering  
§ Inspraak 
§ Beschikbaar budget 
§ Armoede bij gezinnen en kinderen 

 
We kunnen deelnemen aan die gesprekken en willen ze nu al wat 
voorbereiden aan de verschillende tafels.  
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Dialoogtafel:	  Opsporen	  en	  bereiken	  	  
Mensen in armoede vinden soms niet de weg naar de 
hulpverlening.  
Hoe kan je als burger meehelpen om mensen in armoede op te 
sporen en bereiken?  Hoever kan je daarin gaan, wat met 
mensen die niet willen bereikt worden? Hoe krikken we ook het 
imago van de hulpverlening (OCMW ea) op zodat mensen toch 
vlotter toenadering zoeken?... 

 
Drie jaar geleden naar Gent komen wonen. Naar het OCMW gekomen met de 
vraag naar budgethulp en een huurwaarborg. Het OCMW verwijst je niet door 
naar organisaties zoals de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en 
Kinderen of De Zuidpoort. Je leert het toevallig kennen via mensen die je 
ontmoet. 
 
Voorstellen: 

De eerste dienst waar je je aanmeldt, zou je andere diensten of 
organisaties moeten leren kennen via een (letterlijk) sociale 
kaart te overlopen: waar in Gent zijn welke diensten, en wat doen ze. 
Ze kunnen je wijzen op diensten die, op basis van een gesprek, 
belangrijk/gewenst kunnen zijn voor je. Van die organisaties kunnen ze 
dan een kaartje met telnr (gratis) en contactpersoon doorgeven. Die 
eerste dienst kan een OCMW of CAW zijn, maar ook een vereniging. 
Daartoe moeten organisaties 
 

• zich op een centrale plaats bekend maken 
• beschikken over een gratis telefoonnummer  
• als De Zuidpoort vrijwilligers hebben die de organisatie 

voldoende bekend maken, gaan voorstellen 
 

Organisaties kunnen mensen die ze al bereiken een korte vorming 
geven om de organisatie en haar diensten ook voor te stellen bij 
andere mensen die ze (leren) kennen en ook behoefte hebben aan 
dergelijke dienstverlening. Noem het een soort ambassadeurs. 
 
Samenwerken met diensten onder elkaar om ook te zorgen voor een 
laagdrempelig aanbod dat inspeelt op mogelijke interesses van 
mensen (en niet alleen op hun noden). Het Pretloket dat we willen 
beginnen in samenwerking met Samenlevingsopbouw kan een goed 
voorbeeld zijn. Maar ook de spelletjesavond die De Zuidpoort vroeger 
organiseerde. Zo leer je ook mensen kennen en kom je de noden wel 
op het spoor. 
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Dialoogtafel:	  Informatie	  over	  sociale	  rechten	   
Mensen in armoede hebben vaak een beperkte kennis 
van het sociaal vangnet en hun rechten. Hoe kunnen 
we hier beterschap in brengen? 

 
• iedereen moet serieus genomen worden, gelijkwaardig 

behandeld 
• terminologie moet  begrijpbaar zijn zodat beide partijen weten 

waar over ze praten 
• door de complexiteit kan niet iedereen alles weten:  

correcte doorverwijzing, laten weten waar je met een vraag 
terecht kan (als iemand je zelf niet kan helpen) 

• beleidsvoerders moeten meer aandacht hebben voor oorzaken 
die armoede bestendigen of doen ontstaan. Oplossingen voor 
oorzaken moeten doenbaar zijn en menswaardig voor de 
slachtoffers van armoede 

• meer samenwerking is nodig tussen verschillende specialismen, 
instanties moeten samenwerken 

• automatisch toekennen van rechten, vb omniostatuut en 
studietoelagen 
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Dialoogtafel:	  Toegankelijke	  dienstverlening 

hoe kunnen we de dienstverlening (van Stad en 
OCMW) toegankelijker maken… waar moeten we nog 
meer op inzetten? 

 
• Rechten worden automatisch toegekend, gegevens 

gebruiken die er zijn 
o Mensen kennen hun rechten niet, je moet er zelf achter 

vragen (vb verlaagde tegemoetkoming) 
o De hulpverleners kennen alleen hun stuk, de ene weet 

niet van de andere 
 

• Betere samenwerking zodat de klant beter geholpen wordt 
 

• Mensen in problemen moeten ondersteund worden om 
stappen naar de hulpverlening te zetten (vb sociale gids) 
 

• Ontmoeting en gezelligheid in organisaties zoals De 
Zuidpoort 

o Plek waar je op je gemak kan zijn, is belangrijk als eerste 
stap naar de dienstverlening 

o Plek waar lotgenoten een belangrijke rol spelen 
o Een vertrouwde plaats 
o Mensen aanspreken, veel dingen proberen, herhalen, leren 

uit ervaring, blijven proberen om mensen te leren kennen 
en je meer bekend te maken 

o Gezellige plek, niets moet 
o Open, moet aantrekkelijk zijn: vrijblijvend (vb het 

wijkcentrum) 
 

• Mensen ondervinden drempels om naar de psychische 
hulpverlening te gaan 
 

• Armoede is geen eigenschap van mensen, maar een situatie. 
Geef mensen geen stempel 
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Dialoogtafel:	  Beschikbaar	  budget 

De minimuminkomens zijn te laag, maar daar hebben 
we zelf weinig impact op. Hoe kunnen we in Gent 
daarmee omgaan? 

 
 

• Mogelijkheden om bijkomende tegemoetkomingen toe te 
kennen 

o Huurtoelagen: bij betere huisvesting zal gezondheid van 
mensen erop vooruitgaan en dus minder gezondheidskosten 

o Toelagen in onderwijskosten 
o Toelagen voor medische kosten (vb ziekenhuisfakturen 

 
• Extra bevoegdheden aan de stad in noodsituaties, zodat er 

sneller een oplossing kan gevonden worden 
 

• Voedselhulp verhogen ondermeer via beter inzetten van 
voedseloverschotten 
 

• Uitbreiding van aantal sociale resto’s zoals Parnassus 
 

• Begeleiding verhoogde tegemoetkoming: stad Gent biedt 
geen ondersteuning 
 

• Specialisten regelen met derdebetalerssysteem (uitbreiding 
sociale derde betaler) 

MAAR 
• Gaat er fundamenteel iets wijzigen? Of is het praten om te 

praten? 
 

• Verplichte afspraak op OCMW is niet echt hulp bieden, 
sommigen moeten er iets anders voor onderbreken (cursus, werk 
zoeken, andere dienst opzoeken, …) 
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Dialoogtafel:	  Armoede	  bij	  gezinnen	  en	  hun	  
kinderen 

 Wat kunnen we betekenen op Gents niveau? 

 
Onderwijs 

• De Zuidpoort (ZP) werkt reeds lang rond onderwijs. 
 

• Participatie is heel belangrijk , omdat zowel krachten als ideeën 
van ouders benut kunnen worden. Ouders zijn gevoelig voor 
rechtvaardige kansen. 
 

• Wat zijn grote problemen bij mensen in armoede en kinderen? 
o Schoolkosten zijn te hoog ,er zijn te veel verplichtingen. 
o Uitstappen en reizen: als de school, zonder inspraak van de 

ouders een reis of uitstap oplegt, zou de school dit helemaal 
moeten betalen. 

o Voorstel: met de ouders bespreken zal ook maken dat de 
ouders willen bijdrage in de mate dat het voor hen haalbaar is. 

o voorbeeld: niet naar Parijs op uitstap maar naar de Ardennen, 
is minder kostelijk. oudercomité legt bij via sociale kas 

 
Sociale kas 

• Belang van sociale kas en sociaal beleid in iedere school. 
Er zou in iedere school een sociale kas moeten zijn die ouders in 
financiële moeilijkheden bijspringt. Er zou een vrijgestelde moeten 
zijn die met de ouders bekijkt of financiële steun nodig is (om 
profitariaat tegen gaan) 
 

• Is er verschil wat betreft sociale kas in de verschillende netten: 
Stadsonderwijs, Katholiek onderwijs, migrantenkinderen? 

o voorbeeld: in een school wordt een migrantenkind financieël 
geholpen door OCMW.Is er verschil tussen Belgen in 
Armoede en migranten? 
 

• Noodzakelijke voorwaarden om te kunnen slagen in de examens 
o voorbeeld: schoolboeken zouden sowieso ter beschikking 

moeten gesteld worden van het kind; betalingsproblemen 
moeten achteraf geregeld worden met de ouders. Ook 
rapporten en diploma’s onafhankelijk maken van betaling. Dit 
zou moeten gecontroleerd worden op grondgebied Gent of dit 
in praktijk ook gebeurt! 
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• Noodfonds van de stad Gent 

o Hoe staat het met het Noodfonds voor gezinnen in financieel 
precaire omstandigheden? Dit Noodfonds zou moeten 
opgetrokken worden. 

 
Hulpverlening 

• Sociale Diensten moeten met de ouders en met nabije netwerk 
(buren , familie) goed bekijken wat het beste is voor het kind en 
voor het gezin.  
 

• Buren kunnen door ondersteuning scheiding van kinderen van hun 
ouders voorkomen! OCMW moet niet beslissen over de hoofden 
heen. 

o voorbeeld: een kind van 6 jaar uit een gezin in armoede wordt 
door de buren elke dag naar en van school naar huis bebracht 
met de auto.Op een dag, zonder enig overleg met de buren, 
moet het kind met de schoolbus naar school en terug naar 
huis: kostprijs 50€ per maand voor het gezin! 

§ overleg met gezin/buur/sociaal assistent/school 
noodzakelijk 

§ een goede buur kan een goed vangnet zijn voor een 
gezin in moeilijkheden 

§ kostenbesparend! 

6. Varia	  
• dag van de sociale huurder op zaterdag 26/10 van 13u30 tot 18u 

aan het Rabot. Als we vragen of opmerkingen omtrent wonen 
hebben, kunnen we die zeker al doormailen aan Cindy 

• Miranda stelt de goedgemutste breicampagne van Welzijnszorg 
voor. Ze doet er al twee jaar aan mee, maar wil het nu eens samen 
doen met De Zuidpoort. We spreken af op zaterdag 19/10 in De 
Zuidpoort. Miranda zal ons wel op weg zetten, geen excuses dus… 
kruisen die naalden voor het goede doel waar wij onrechtstreeks 
ook beter van worden! 

• Het parlement is te druk als er geen pauze is! Ook op tijd beginnen 
is de boodschap. Volgend parlement: je bent welkom vanaf 9u30, 
zodat we om 10 u kunnen beginnen 

• TOT SLOT: waarom 1 dag tegen armoede als we een heel leven 
moeten in armoede moeten leven! 

 
 

o  


