Aalst, 25 mei 2019

Beste persmedewerker,

Dinsdag 28 mei zullen we stil, sereen en krachtig actie voeren voor aanvang van
de Gemeenteraad in Aalst. Voor de armoedebestrijding in Aalst wordt dit een
belangrijke dag.
Waarom voeren we deze actie? Waarover zijn we bezorgd? Wat is onze
oproep?

Persbericht
1. Aalst, sterk partnerschap voor armoedebestrijding
In de stad van Daens is armoedebestrijding altijd al een mijlpaal geweest.
Nog steeds is het een bittere noodzaak. Niet minder dan 10% van de mensen in groot-Aalst leeft in
onwaardige omstandigheden, in kansarmoede – zoals dat heet (de recentste cijfers van Kind en
Gezin). Het gaat over 8.500 Aalstenaars. Hun levensverwachting is lager dan gemiddeld. Ze hebben
het zeer moeilijk. Jawel, ze kunnen uit de vicieuze cirkel geraken, maar dat vergt inspanningen in de
hulp, woonbeleid, opleiding & werk, enz.
Eén van de pijlers van het Lokaal Sociaal Beleid is daarom een goede samenwerking tussen de lokale
overheid en sociale actoren in het veld. Op veel plaatsen lukt dat niet, wel in Aalst. Daar is doorheen
de jaren een sterk partnerschap gegroeid met verschillende actoren die elkaar aanvullen. Het is
precies dit stevig partnerschap tussen het lokaal bestuur en geëngageerde, elk op zijn terrein
deskundige organisaties in het veld dat het succes verklaart. De resultaten worden ook buiten Aalst
opgemerkt. Meermaals hebben we vanuit Aalst een voortrekkersrol gespeeld waar menig andere
Vlaamse stad naar opkeek. Daar zijn we fier over.

2. Dreigende wolken
Laat het duidelijk zijn: net zoals de overheid vinden ook wij als ‘lokaal sociale actoren’ dat de
middelen voor armoedebestrijding zo efficiënt mogelijk moeten ingezet worden.
Groot was onze verbazing toen we officieus kennis kregen van een nieuwe aanpak, die – als dit
goedgekeurd wordt – net tot een afbouw zal leiden i.p.v. verdere uitbouw.
Er wordt meer bepaald een nieuw systeem van subsidiëring van lokaal sociale actoren vooropgesteld
vanaf 2020. De gemeenteraad van 28 mei zal hierover beslissen. Op de Gemeenteraadscommissie
van 23 mei bleken er nog tal van vragen en onduidelijkheden te zijn. Het ergste is dat
dienstverleningen die voor mensen in armoede zo belangrijk zijn, dreigen te verdwijnen.

Zonder bijkomende maatregelen zullen verschillende organisaties hun werking (basiswerking en/of
concrete diensten) noodgedwongen drastisch moeten afbouwen. Dat kan niet anders. Voor deze
werkingen wordt volgens het voorstel onvoldoende of zelfs helemaal geen financiële steun meer
voorzien. Dit ondanks jaarlijkse gunstige evaluaties. Aangezien deze werkingen vaak reeds zelf een
deel van de kosten dragen, is het vrijwel onhaalbaar dat deze werkingen nog verdergezet worden
vanaf 1 januari 2020.
Enkele voorbeelden: het buurthuis van vzw Parol, buurtwerk Ten Rozen van Samenlevingsopbouw,
de laagdrempelige ontmoeting en activiteiten in de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen,
ondersteuning van gezinnen in ’t Nest, het Wereldhuis, de sociale tewerkstelling bij Steunpunt
Welzijn,...

3. Signaal
Als ‘lokaal sociale actoren’ voelen wij ons zeer betrokken bij het armoedebeleid in onze stad Aalst.
Met spijt in het hart zullen we het ondersteunen van vele honderden personen en gezinnen in
armoede moeten stoppen. Het belang van ontmoeting, huisbezoeken, buurtwerking, integrale
ondersteuning van gezinnen, sociale activering naar werk,… komt in het nieuw voorstel niet
volwaardig meer aan bod. Alle expertise die opgebouwd werd met het werken met de meest
kwetsbare groep Aalstenaars, dreigt verloren te gaan.
Als we op dinsdag 28 mei onze stille, serene actie voeren aan de gemeenteraad (19u aan het Belfort),
is dat omdat we een signaal willen geven dat het voorstel een groot verlies zou betekenen voor Aalst
en heel wat kwetsbare Aalstenaars in de kou zullen komen te staan.
Elkeen is welkom om samen met ons zijn stem te laten horen / zijn gezicht te laten zien, duidelijk te
maken aan onze beleidsmakers dat we met veel mensen bezorgd zijn.

Namens:

Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen,
Vzw ’t Nest,
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen,
Vzw Parol
Steunpunt Welzijn,
SOS Schulden op School,
Wijkgezondheidscentrum Daenshuis.

Bijlage bij het persbericht van 25 mei 2019

Enkele ervaringen (uit de zeer vele) van bij
de lokaal sociale actoren in Aalst
Myriam* kwam via een werkstraf terecht in de Vierdewereldgroep en is intussen vaste vrijwilliger
geworden op donderdag- en vrijdagnamiddag. Ze had lang dakloos rondgedoold en had geen goede
contacten meer met de hulpverlening. Er werd een mooi traject van ‘activering’ gegaan (van in het begin
veel afwezig zijn of te laat, naar een veel vastere structuur en verwittigen bij afwezigheid); ze is ook
helemaal open gebloeid en héél blij dat ze terug een betekenis heeft voor anderen. Het helpt haar ook
om andere stappen vooruit te zetten in haar leven: gesteund vanuit haar contacten in onze vereniging,
is ze actief op zoek naar een goede woonst en durft ze opnieuw in overleg te gaan met diensten om haar
geplaatste kinderen te kunnen zien.

Suleyman* verhuisde in 2016 uit een West-Afrikaans land naar Aalst. Zijn vrouw vond vrij snel werk,
maar zelf had hij het moeilijk. Hij volgde Nederlandse les, maar had niemand om mee te oefenen. Elk
interimkantoor wees hem op zijn leeftijd en zijn gebrekkige taal. Elke dag na het solliciteren doodde hij
de tijd op straat, tot een buurtwerker hem aansprak en vertelde over buurthuis De Living. Hij verzamelde
al zijn moed en stapte het buurthuis binnen, waar hij eindelijk kansen vond om zijn taal te oefenen. Zijn
Nederlands ging er snel op vooruit en hij maakte er kennis met het project Samen Inburgeren en
Babbelonië. Zijn kinderen vonden hun weg naar Buurtweb, waar ze op woensdagnamiddag hun huiswerk
maken. Hoewel hij blijft zoeken heeft hij nog steeds geen werk, maar onder meer via vrijwilligerswerk in
de volkstuintjes van Parol kan hij zijn dagen zinvol doorbrengen. Vrijwilligers helpen hem met
administratie, zoals het ontcijferen van officiële brieven. Hij heeft nu een netwerk om op terug te vallen.

Jozef* is door omstandigheden volledig alle contact verloren met zijn familie of vrienden. Zijn
echtscheiding leidde tot allerlei bijkomende problemen zoals alcoholprobleem. Op voordracht van zijn
advocaat kwam hij terecht bij Steunpunt Welzijn. Hij zet zich wekelijks in voor onderhoudstaken en bij
activiteiten steekt hij graag een handje toe. In de vrijwilligersgroep van het Wereldhuis voelt hij zich
thuis. Hij weet zich geholpen en gewaardeerd en, hoewel zijn gezondheid stilaan wat minder wordt, zet
hij zich graag in voor de goede zaak. Hij weet wat mensen kan overkomen en helpt anderen net zoals hij
open te bloeien.

•

Intensieve ondersteuning op verschillende levensdomeinen

Cindy*, mama van een minderjarige dochter, kampt met een verslaving. De dochter zal geplaatst worden
in een pleeggezin. We kennen mama en dochter allebei goed en het is een pijnlijke ervaring. We gaan
mee naar de rechtbank, ondersteunen bij het afscheid van de dochter, hebben lange en diepgaande
gesprekken met mama,… Bij het afscheidsmoment maken we ook een boekje met foto’s die ze kan
meenemen naar het pleeggezin. Zoveel maand later komt de dochter terug dichterbij huis wonen. Onze
volgende stap is om samen met de mama stappen te zetten om de verslaving aan te pakken.

Lieve* doet regelmatig interim-werk. Het grote probleem is het vervoer (geen auto, fiets gestolen en
geen geld voor nieuwe). De jobs liggen vaak op afgelegen bedrijventerreinen. Ze moet heel wat regelen
om op haar job te geraken, maar alleen lukt dat niet. De werkgevers zijn telkens enthousiast over haar
inzet, maar er zijn voor haar veel praktische en administratieve drempels. In de Vierdewereldgroep
ondersteunen we haar om haar job te kunnen behouden. Zo contacteren we bijvoorbeeld samen het
interimkantoor, zoeken en reserveren regelmatig een belbus als ze er niet met de gewone bussen
geraakt. Ze volgt nu ook een cursus bij Leerpunt om een aantal basisvaardigheden te versterken.

Tim* kampte jarenlang met een heroïneverslaving. Hij leefde op straat. Via het straathoekwerk kwam
hij in 2013 in contact met het toenmalige buurthuis Kaffee Plastiek van vzw Parol. Hij voelde zich snel op
zijn gemak in de losse sfeer. Heel voorzichtig begon hij kleine taken op zich te nemen en al gauw draaide
hij volledig mee als vrijwilliger. Hij genoot van het respect dat hij kreeg en had deugd van de nieuwe
structuur in zijn leven. Hij slaagde erin volledig af te kicken, bracht zijn leefloon in orde, vond een
appartement en volgde een opleiding. Vijf jaar later is hij aan het werk, ziet hij zijn dochter terug en is
hij nog steeds van de drugs af. Van zodra hij een kans ziet springt hij nog eens binnen in het buurthuis,
en wanneer hij kan helpt hij als vrijwilliger. Hij blijft tegen iedereen zeggen dat het buurthuis destijds zijn
leven heeft gered.

Sada* is een Syrische vluchteling en kwam in 2006 in Aalst wonen. Het eerste contact met het Daenshuis
en haar eerste consultatie bij de arts vonden plaats halverwege 2018. Toen voelde ze zich niet goed, had
een vitamine D-tekort, een te hoge cholesterol en last aan haar gewrichten wegens overgewicht. De
impact van het vluchten heeft zijn sporen nagelaten. Toch wou ze hier iets aan doen. Medicatie is uit den
boze, maar een verandering in levensstijl zag ze absoluut wel zitten. Zo kwam ze terecht bij de
gezondheidscoach die haar stilaan op weg hielp: ze startte met wandelen en gerichte oefeningen en
lichte sport bij de kine. Daarnaast hield ze haar voeding nauwkeurig bij a.d.h.v. foto’s. Ze werd door de
maatschappelijk werker op weg gezet en startte de Nederlandse les in het najaar van 2018. We staan
nu al maanden, verscheidene coachingssessies en vele Nederlandse lessen verder en vandaag kan Sada

een vol mondje Nederlands praten, is ze bijna 10kg lichter en vindt ze haar weg al wandelend in het
Aalsterse. Ze neemt deel aan de groepsactiviteiten en voelt zich fitter, gezonder en veel beter in haar vel.

•

Activering
Marleen* was zeer bedeesd toen zij terecht kwam bij Steunpunt Welzijn. Ze was ervan overtuigd dat ze
niets kon. Haar secundair onderwijs heeft ze niet afgemaakt. Zoeken naar werk bleek moeilijker dan
gedacht. Solliciteren is niet gemakkelijk als je zelf al overtuigd bent dat je een mislukkeling bent. Als
jonge vrouw kwam ze bijna bij toeval terecht bij de fietskoerierdienst Snel&Wel van Steunpunt Welzijn.
Hoewel je hier geen krachtpatser moet voor zijn, vergt het wel wat inspanning en doorzetting. Het lukte
haar. Haar zelfvertrouwen nam toe en tegelijk leerde ze ook wat nodig is op een werkvloer, zoals
verantwoordelijkheid nemen en afspraken maken. Hoewel ze na zes maand nog een terugval had,
bloeide ze uiteindelijk open en kon ze doorstromen naar een onverwachte job: winkelbediende. Wie haar
vandaag ziet, ziet een zelfbewuste jonge vrouw die met dankbaarheid terugblikt op haar
fietskoerierperiode.

‘Werken’ komt ook vaak terug tijdens gesprekken op de laagdrempelige ontmoetingsmomenten... Veel
mensen willen graag aan het werk, maar vinden heel moeilijk een job omdat ze laaggeschoold zijn,
langdurig werkloos zijn, op invaliditeit staan,... We bekijken dan samen welke stappen mogelijk zijn naar
vrijwilligerswerk of betaald werk. Zo vond Carla* de job van haar dromen. Tijdens haar vrijwilligerswerk
bij ons in het onthaal (Vierdewereldgroep) spraken we over werk zoeken, hoe aanpakken, mogelijkheden
en legden we samen contact met de VDAB. Eén van onze andere vrijwilligers ging met haar mee haar CV
afgeven bij kapsalons in de buurt. Sinds maart 2019 is ze aan de slag als kapster én heel gelukkig!

(*) Andere voornaam.

