
 

 

 

" Het PWO is een lokale organisatie die de plaatselijke armoede wil bestrijden  
door mensen in armoede te verenigen zodat zijzelf uit de vicieuze cirkel 

van armoede en sociaal isolement kunnen stappen.” 
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Voorwoord 

 
Het voorbije jaar 2011, is een jaar geweest waarin het PWO  een duidelijke en afgelijnde 
werking heeft kunnen tonen. De perikelen van een zoektocht naar een vaste locatie waren 
achter de rug sedert 2010, de activiteiten kaderen in een gestructureerde visie, en door de 
organisatie van een theateravond kwam het PWO ook op cultureel gebied naar buiten. 

De werking van het PWO bleef ook het voorbije jaar binnen zijn vastgesteld kader.  
(1) De wekelijks werking van het sociaal restaurant op vrijdagmiddag waar gemiddeld een 
40/50 mensen op bezoek komen voor een gezonde, warme en door vrijwilligers klaargemaakte 
maaltijd. (2) De wekelijkse opening van het kinder-tweedehandskleren-winkeltje  ‘t 
Chakoosken’ op zaterdagvoormiddag waar meer en meer klanten binnenlopen. (3) De 
medewerking van het PWO aan de veertiendaagse ‘sociale kruidenier’ van het CAW, waar 
vrijwilligers zorgen voor het onthaal en de koffie om een gezellige ontmoetingssfeer te creëren 
in het lokaal. (4) Daarnaast is er de inzet en het engagement van een aantal vrijwilligers om ook 
op cultureel gebied naar buiten te (kunnen) komen. Wat uiteindelijk ook resulteerde in het 
organiseren van een theateravond in CC De Poort met Marleen Merckx, ‘leven in een 
krabbenmand’, een monoloog naar een bewerking van het boek ‘ik ben iemand/niemand’ van 
Lieven De Pril en Guy Diddelez. Meer dan honderdvijftig  toeschouwers hebben genoten van 
deze uit het leven gegrepen gezinsschets. (5) En uiteindelijk zijn er ook de wekelijks 
permanentiemomenten waar nieuwe mensen het lokaal kunnen binnenstappen, een babbel 
doen, waar de werkgroepen vergaderen en waar ideeën en nieuwe initiatieven besproken 
worden. 

Ook de samenwerking met andere diensten werd in 2011 in het oog gehouden. Er is de 
permanente opvolging  met de gemeentelijke cultuurdienst om het gebruik van de vrijetijdspas 
te optimaliseren, er is de samenwerking met het CAW met wie het PWO nog altijd de lokalen 
deelt, en vooral belangrijk in 2011: er is de start, samen met het OCMW en een aantal andere 
gezinsdiensten om een project gerealiseerd te krijgen rond ‘Lokale Kinderarmoede’. Een project 
dat gesubsidieerd wordt met 33.000 euro door de Vlaamse Overheid (kabinet  minister Lieten). 
Dit project, voorgesteld door het PWO voorbereid in een overleg-stuurgroep met alle andere 
partners  in 2011, zal zichtbaar worden dit jaar. 

Dit overzicht toont aan dat Het PWO Wetteren nog altijd actief, met inzet, engagement en 
idealisme werkt aan een betere gemeente voor die mensen die het echt nodig hebben. De 
armoede-cijfers en statistieken in Wetteren zijn niet beter dan in Vlaanderen: vandaar de 
noodzaak van organisaties als het PWO, naast de ‘professionele’ en  andere overheids- en 
welzijnsdiensten. De sterkte van het PWO is niet de professionaliteit, zijn niet  de cijfers en de 
getallen, niet de trajectbegeleiding, … maar de aanwezigheid van een aantal mensen die er zijn 
als iemand de deur opensteekt en een vraag stelt. 

Bestuurslid PWO 
Van Heddeghem Piet  
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1. Identificatie 

Maatschappelijke zetel: 

Permanent Welzijnsoverleg vzw 
P/A Stooktewegel 17 
       9230 Wetteren 
 
Werking: Molenstraat 9  
      9230 Wetteren 
 
GSM/ 0494 219 213  
 
E-mail: info@pwo-wetteren.be 
Website: www.pwo-wetteren.be  
 
Contactpersonen: 
 
Voorzitter: Mevr. De Dycker Lucia   
 
Juridisch Statuut: VZW  
 
Ondernemingsnummer 0870.578.958 
 
VZW  Statuten oprichting:  December  2004 
 
Raad van bestuur PWO vzw 
 
Mevr. De Dycker Lucia 
Mevr. Van Durme Hilde 
Mevr. De Wandel Sabine 
Dhr. Van Heddeghem Piet 
Dhr. Hendrickx Hendrik 
Dhr. D’Hondt BOB Fiscaal adviseur 
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2. Doel 

De v.z.w. heeft als doel : 

1. De integratie van mensen met een laag inkomen in de samenleving 

2. De uitbouw van een kwalitatief, laagdrempelig extramuraal zorgaanbod dat in 
samenwerking met andere hulpverleners van specifieke doelgroepen hulp en 
begeleiding verstrekt en dit in de context van de gewone leef-, werk- en gezinssituatie 

3. Opvang, hulp en begeleiding in de ruimste zin van het woord- van zorgbehoevenden, 
met inbegrip van alle activiteiten die rechtstreeks en onrechtstreeks daartoe kunnen 
bijdragen en met uitsluiting van enig winstoogmerk 

4. Het verstrekken van materiële en financiële hulp in verband met haar doel 

5. Haar leden te vertegenwoordigen bij alle instanties voor zover dit haar leden ten goede 
komt. 

6. Het organiseren van permanent vorming door de organisatie van opleidingsessies en 
bijeenkomsten 

7. Het verstrekken van de nodige adviezen, voorstellen, aanbevelingen 

8. Zij zal in dat opzicht kunnen deelnemen aan bestaande initiatieven, alsook het beheer 
hiervan kunnen uitoefenen 

9. Het organiseren en het bevorderen van sociale- culturele, artistiek-culturele en 
vrijetijdsanimatie in en buiten de haar bij overeenkomst ter beschikking gestelde 
infrastructuur 

10. Zij beoogt personen optimale kansen te bieden om zichzelf te ontplooien en te 
integreren in de samenleving. Zij is gerechtigd alle initiatieven te nemen die haar 
financiële leefbaarheid kunnen waarborgen en alle daden en handelingen te stellen die 
haar niet uitdrukkelijk ontzegd zijn door de wet.
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3. Samenwerking met andere organisaties 

3.1 Vlaams Netwerk waar armen het woord nemen 

In het Vlaams Netwerk  werken 51 verenigingen samen met het uiteindelijke doel armoede en 
sociale uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen staan mensen die in armoede leven 
centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord. De verenigingen kunnen voor ondersteuning 
van hun werking beroep doen op het team van het Vlaams Netwerk. Ook de onderlinge 
uitwisseling van ervaringen, visies, succesverhalen en leerprocessen tussen de verenigingen 
onderling is een belangrijke opdracht voor het Vlaams Netwerk. Op basis van de ervaringen en 
de meningen van de mensen maken de verenigingen en het Netwerk dossiers op en stappen 
daarmee naar overheid en betrokken diensten, in de hoop dat dit leidt tot een beter beleid dat 
armoede voorkomt en bestrijdt. Het Vlaams Netwerk wil ook de beeldvorming rond mensen in 
armoede verbeteren en vooroordelen wegwerken. Het Vlaams Netwerk en haar verenigingen 
worden financieel ondersteund door de Vlaams overheid, Cera en de Nationale Loterij. 

3.2 Welzijnsschakels 

Permanent Welzijnsoverleg vzw Wetteren is erkend door Welzijnsschakels vzw 

 

Vrijwilligers en mensen met armoede-ervaring die in de eigen omgeving samen strijden tegen 

armoede en sociale uitsluiting.  

Missie  

Vrijwilligers, verbonden met Welzijnsschakels, gaan in hun (eigen) buurt de strijd aan tegen 

armoede en uitsluiting. Mensen in armoede en niet-armen werken hierin samen. In hun 

groeiende verbondenheid versterken ze ieders kansen op een volwaardige sociale positie.  

Ze vertalen concrete vormen van solidariteit naar maatschappelijke en politieke signalen van 

uitsluiting. 

Ze organiseren activiteiten die mensen samenbrengen en waarin ze diverse talenten, 

vaardigheden en interesses, ook culturele, aanspreken. 

Ze zoeken inzicht in mechanismen die armoede en uitsluiting in stand houden, en volgen 

hiertoe vorming.  

Hierin willen ze samenwerken met organisaties of mensen die hun doel kunnen versterken. 
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3.3 Vakantieparticipatie  

Met een kleine portemonnee is met vakantie gaan - en hoe bescheiden ook - gewoon 
onbetaalbaar. En toch heeft iedereen het soms nodig om even weg te zijn. Bij het Steunpunt 
Vakantieparticipatie kan je terecht voor betaalbare vakanties en daguitstappen, alleen of in 
groep. Het Steunpunt werkt samen met vele toeristische partners en sociale organisaties om dit 
doel te bereiken. 
 
De drempels voor deelname aan en opbouw van cultuur worden voor arme mensen versterkt  
door de krappe financiële middelen waarover zij beschikken.  
Zoals eerder vermeld is, blijft de belangrijkste hinderpaal het financieel aspect.  

3.4 CAW 

CAW Regio Dendermonde vzw is een pluralistisch autonoom centrum algemeen  welzijnswerk, 
erkend door het ministerie van welzijn volksgezondheid en gezin. 
(Decreet 01/12/1997) 
 
Doelstelling 
CAW Regio Dendermonde wil in haar werkingsgebied een laagdrempelige eerstelijnsdienst 
uitbouwen waar iedereen terecht kan voor advies, informatie en hulpverlening. 
Wij hebben bijzondere aandacht voor deze groepen wiens welzijnskansen tengevolge van een 
maatschappelijke en sociale achterstelling bedreigd worden. 

Sociale kruidenier. 

In Wetteren is de Sociale kruidenier gevestigd in de Molenstraat 9. Dit heeft als voordeel dat de 
gebruikers van de Sociale kruidenier niet op straat hoeven aan te schuiven. De Sociale 
kruidenier is toegankelijk iedere 2 en 4 donderdag van de maand tussen 10.00 en 12.00. Tijdens 
die momenten krijgen alle aanwezigen een tas koffie of soep  aangeboden.  

Het PWO neemt de taak van het onthaal voor een groot deel op zich.  
Op die manier krijgt het PWO de kans om de werking van de vereniging voor te stellen aan de 
gebruikers van de Sociale kruidenier. Wetteren: Ongeveer 120 gezinnen maken gebruik van de 
sociale kruidenier. 

3.5 Artevelde Hogeschool Gent ‘Opleiding sociaal werk’ 

In voorbereiding op hun eerste stage, volgen de studenten het vak 'projectmatig werken met 
groepen' In dit vak zitten naast een aantal groepsdynamische inhouden ook het aspect 
'programmeren van agogische activiteiten'. De studenten krijgen hierrond een meer 
theoretische input maar wel willen wij dit graag koppelen aan een praktijkmoment omdat dit 
voor hen heel veel leerkansen inhoudt. 

Het gaat om de voorbereiding en uitvoering van een agogische activiteit (vormingsactiviteit, 
infomoment, culturele activiteit, ontspanningsmoment) waarin de studenten de mogelijkheid 
hebben om met/voor een doelgroep zelfstandig een programma te kunnen begeleiden. 
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De activiteit duurt min. 2 en max 4 uren (ev. kan hier van afgeweken in functie van een 
concreet voorstel) 
 
De aard en inhoud/thema van de activiteit wordt door de organisatie zelf vastgelegd. Op die 
manier verliezen de studenten geen tijd met het zoeken naar een inhoud/thema en kunnen zij 
zich in de korte periode die zij hebben om de activiteit voor te bereiden volledig toeleggen op 
de verkenning van de doelgroep, het uitdiepen van het thema en de methodische uitwerking 
van de activiteit. Resultaat:   1 op 7 proloog op 3 november 2011 naar aanleiding  van de 
monoloog ‘Leven in een krabbenmand’ - Marleen Merckx 

3.6 Sint-Jozefinstituut Wetteren ‘Armoede bij bejaarden’ 

De studierichting Gezondheids-en welzijnswetenschappen heeft als onderwerp de studie van 
en de omgang met de gezonde mens als totale persoon. Leerlingen verwerven inzicht in de 
verschillende factoren die de gezondheid en het welzijn van de mens beïnvloeden en in de 
gezondheids- en welzijnssector. Zij ontwikkelen ook persoonsgerichte vaardigheden 
ondersteund door wetenschappelijke kennis.  
 
Thema : Armoede  
1. Verkennen onderwerp. 
 
Probleemstelling? 
Fysieke aspecten:  
Fysiologische behoeften: voeding, eenzijdige voedingsgewoonten, gevolgen voor het lichaam. 
(Gezondheid en welzijn, Toegepaste biologie) 
Behoefte aan veiligheid en zekerheid: ongezonde woning, gevolgen voor de gezondheid, gevaar 
voor Co –intoxicatie. (Toegepaste chemie, Toegepaste biologie 
Behoefte aan respect en achting: slecht imago, gevolgen voor het zelfwaardegevoel,  
(Psychologie en pedagogiek) 
Behoefte aan zelfontplooiing, lage scholingsgraad, gevolgen voor de tewerkstelling, 
(Psychologie en pedagogiek) 
Sociale aspecten 
Behoefte aan samenhorigheid en liefde: onstandvastige relaties, gevolgen voor het sociaal 
netwerk.(Psychologie en pedagogiek) 
 
2. Uitdieping onderwerp. 
 
Globale situering 
Wie arm is bevindt zich vaak in een vicieuze cirkel, indien de fysiologische behoeften niet 
voldaan zijn is het erg moeilijk om voor de andere te werken.  
 
 
Alle aspecten spelen op mekaar in. Oorzaken van armoede spelen een belangrijke rol in de 
gevolgen. Bijvoorbeeld eenoudergezinnen, chronisch zieken, generatiearmen.  
3. Benadering Verschillende visies. 
 
1. Ze hebben het zelf gezocht. 

Leerlingen bevragen gebruikers 

van het sociaal restaurant en 

sociale kruidenier 
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2. De sukkelaars 
3. Emancipatorisch denken: participatie, ervaringsdeskundige erkennen 
Inbreng vanuit verschillende organisaties en disciplines 
Vb. vanuit de politie gezien, vanuit de sociale dienst, de gemeente of de huisarts 
 
4.Concrete actie 
 
Leg contact met medewerkers van een buurthuis. 
Ga meehelpen in een buurthuis.      
Organiseer sportactiviteiten voor de kinderen.  
 
Vanuit het PWO hebben 4 bejaarden getuigenissen afgelegd. Generatiearmoede – Ziekte – 
Partner overleden – (Overlevings)Pensioen te klein! 

3.7 Werkstraf – Justitiehuis Dendermonde 

Sinds 2011 is PWO Wetteren opgenomen in een register die geraadpleegd wordt indien een 
gestrafte een werkstraf moet uitoefenen. Samen met zijn justitieassitente wordt een 
werkplaats aangeduid. Deze wordt gecontacteerd en een eerste contact gelegd. Na overleg en 
goedkeuring van alle partijen kan de gestrafte zijn werkstraf uitvoeren. De gestrafte wordt 
verzekerd door ministerie van justitie. Het PWO heeft 2 personen in dienst van de werkstraf. 
 
De autonome werkstraf is een hoofdstraf die men uitspreekt in correctionele zaken en 
politiezaken. Om een dergelijke straf te kunnen uitspreken, moet u aanwezig zijn tijdens de 
rechtszitting en uw instemming geven. Wanneer de rechter u veroordeelt tot een werkstraf, 
moet hij ook een vervangende straf (bijvoorbeeld een gevangenisstraf) bepalen. 
 
Uw strafrechtelijke verleden heeft geen invloed op het toepassen van dit soort straf. De duur 
ervan kan schommelen tussen de twintig en de driehonderd uren, tot zelfs zeshonderd uren bij 
recidive. 
 
Wanneer u wordt veroordeeld tot een autonome werkstraf, dan wordt u begeleid door een 
justitieassistent die nagaat of u de straf correct uitvoert. Deze geeft ook alle nuttige informatie 
aan de probatiecommissie die toezicht houdt op de uitvoering. 
 
Als u de werkstraf volgens de afgesproken voorwaarden heeft uitgevoerd, wordt het dossier 
gesloten. De straf wordt ook niet vermeld op uw uittreksel uit strafregister. 

3.8 CCG Zelzate 

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist is een instelling van de Broeders van Liefde.  

Kanunnik P.J. Triest, stichter van de congregatie, had een speciale gevoeligheid voor mensen in 

nood. Hij trachtte met de beperkte beschikbare middelen, vanuit een christelijke spiritualiteit, de 

nood te lenigen.  

Dit vergt ook vandaag nog, van de directie en van de medewerkers, een bijzondere creativiteit.  

Leerlingen helpen mee in het 

Sociaal restaurant en Sociale 

kruidenier. 
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We werken met mensen met problemen in het diepste van hun menszijn.  

In het psychiatrisch ziekenhuis richten we ons tot vijf doelgroepen:  

1. volwassenen kortdurende zorg,  

2. volwassenen langdurende zorg,  

3. verslavingszorg,  

4. ouderenzorg,  

5. forensische patiënten (geïnterneerden).  

In het psychiatrisch verzorgingstehuis bieden we een aangename leefomgeving voor:  

1. bewoners met een langdurige of blijvende psychische / psychiatrische kwetsbaarheid  

2. bewoners met een verstandelijke beperking. 

Vanuit ieders deskundigheid werken we samen met patiënten en bewoners aan hun 

genezingsproces en aan hun (re-)integratieproces in de maatschappij of in een beschermde 

woonomgeving.  

We streven ernaar dat de patiënt of bewoner centraal staat in het zorg- , behandel- en 

begeleidingsgebeuren.  

‘Samen worden we beter' is onze slogan 

3.9 Werkwinkel Wetteren 

Via de werkwinkel heeft het PWO 2 vrijwilligers in dienst. Personen die om 
gezondheidsredenen niet op de arbeidsmarkt terecht kunnen worden individueel begeleid. Een 
vrijwilligerstaak opnemen is vaak al stap in de goede richting. Tijdens een eerste gesprek wordt 
de vereniging uitgelegd en kijkt m’n na waar de interesses liggen van de kandidaat vrijwilliger. 
Als beide partijen gelijk gestemd zijn wordt een afsprakennota opgemaakt en ondertekend. De 
vrijwilliger wordt verder opgevolgd door de Werkwinkel. 
   
Via allerlei acties en initiatieven tracht de Werkwinkel meer resultaten te boeken, d.w.z. meer 
mensen aan een job te helpen die bij hen past.  
 
 
 
Zo geeft de Werkwinkel ieder jaar een schoolverlatersfolder uit om jongeren al van bij het begin 
voldoende voorbereid naar de arbeidsmarkt te sturen.   
Een korte en krachtige sollicitatietraining kan een grote stap vooruit betekenen. Jaarlijks 
organiseert de Werkwinkel workshops solliciteren. 
  
Een stap verder in de strijd tegen de werkloosheid is de jobbeurs, waarbij de nadruk op werken 
in eigen streek ligt.  
  
Vormt de verplaatsing naar de werkvloer een probleem? Steek je licht eens op bij het 
Mobiliteitsloket/Carpoolloket. 
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Dit zijn niet de enige evenementen waaraan je kan deelnemen. Regelmatig gaan er infosessies, 
mobiele opleidingen e.a. door in Laarne, Wetteren en Wichelen.  

3.10 Tussenstap  

 Heb je het moeilijk om je zaak draaiende te houden ? Heb je bescherming tegen je 
schuldeisers nodig ? 

 Is je zaak failliet en heb je nood aan advies of aan een luisterend oor ? 

 Kan je na een gedwongen stopzetting ondersteuning gebruiken om iets nieuws te 
beginnen ? 

 Ben je een ondernemer en sta je open voor het lot van andere ondernemers ? 

 Bepaal je mee het beleid van België, de gewesten, de provincies, de gemeenten, de 
sociale zekerheid of andere domeinen heb je een warm hart voor het zelfstandig 
ondernemerschap ? 

 Ben je een professionele hulpverlener en is de wereld van de ondernemers je minder 
vertrouwd ? Wil je er meer over weten ? www.Tussenstap.be.



Permanent Welzijnsoverleg vzw  - jaarverslag 2011 

 

PERMANENT WELZIJNSOVERLEG VZW   2011 
                                                                        

12 

 

4. Permanent Welzijnsoverleg als organisatie 

Vrijwilligersorganisatie – Vereniging ‘Waar armen het woord nemen’  

Sinds 1 januari 2005 is het Permanent Welzijnsoverleg erkend als vrijwilligersorganisatie. 
Na een grondige inspectie kan het PWO zich terecht vrijwilligersvereniging noemen. 
 

 Doch, kan het PWO geen 2 titels van de Vlaamse Overheid in het bezit hebben. De keuze is 
gemaakt, het PWO is sinds 1 / 1 / 2011 een vereniging Waar armen het woord nemen. 

 
De vrijwilligers zorgen voor de organisatie van volgende activiteiten:  
 

 Het meehelpen van het verzendingsklaar maken van de nieuwsbrief, folders 
en andere publicaties over de vereniging, het verzorgen van contacten 

 Het deelnemen aan bestuurstaken 
 Wekelijkse bijeenkomsten 
 Voorbereiding sociaal restaurant 
 Sociaal restaurant  
 2de handswinkeltje T’Chakooske   
 Tussenstap – begeleiden zelfstandigen tijdens of vóór een faillissement  
 Werkgroep cultuur – organiseren van laagdrempelige evenementen  
 Enz… 

 
Het Permanent Welzijnsoverleg zorgt voor een degelijke begeleiding en vorming. Iedere 
bijdrage hoe klein ook wordt naar waarde geschat en draagt bij tot het realiseren van ons doel. 
Alle vrijwilligers en deelnemers die meehelpen of deelnemen aan diverse activiteiten zijn 
aangesloten bij Ethias 
 

 lichamelijke ongevallen 

 burgerlijke aansprakelijkheid  

*Sociaal restaurant 

Sociaal restaurant is iedere vrijdag open van 11.30 en 14.00 en is gelegen in de Molenstraat 9 te 
Wetteren. Gezinnen die gebruik maken van de sociale kruidenier betalen 3 euro, 65+ en 
studenten betalen 5 euro anderen 7 euro (soep, hoofdgerecht en dessert)  
Op donderdagnamiddag is er telkens koken zonder koksmuts, vrijwilligers met en zonder 
armoede ervaring doen de voorbereiding van het sociaal restaurant. 

*De vrijwilligers van Tussenstap 

Om een luisterend oor te bieden aan ondernemers in moeilijkheden kiest Tussenstap 
uitsluitend ondernemers met ervaring. Doordat beide gesprekspartners het eens zijn over wat 
ondernemen aan inspanningen en resultaatbeleving met zich brengt, kunnen ze hun aandacht 
richten op het essentiële : motivatie en probleemoplossing. 
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In vier jaar tijd hebben zich intussen reeds een paar honderdtal vrijwillige medewerkers. 
Daarvan zijn er circa 60 onmiddellijk inzetbaar. Je wordt inzetbaar na de vorming voor nieuwe 
vrijwilligers die we 2maal per jaar inrichten en na het vastleggen van de wederzijdse 
engagementen in een document. Tussenstap is dus in staat heel wat ondersteuning te bieden. 
Eind 2011 ontvingen ze 3674ste noodoproep 

*T’Chakooske,  

We hebben in ons aanbod zowel baby, peuter, kleuter als lagere school kleding. Dit alles is te 
verkrijgen voor €1, €2 of max €3. 
Alles in ons aanbod is in perfecte en propere staat. Gezinnen die toegang hebben tot de sociale 
kruidenier (een initiatief van het CAW) hebben recht op twee maal een gratis seizoen pakket 
kinderkleding per kind t.w.v. €25. 
Gezinnen kunnen er van op aan dat ze bij ons toffe en nette kledij kunnen aanschaffen voor 
hun kinderen voor geen of weinig geld of aangepast aan hun budgettaire mogelijkheden.  Het 
PWO werkt enkel en alleen met vrijwilligers en heeft op geen enkele manier het doel om winst 
te maken. Eventuele inkomsten worden terug gebruikt in de eigen werking. 
tchakooske@hotmail.com GSM: 0497/248.273 
 
De winkel is open op zaterdag tussen 10.00 en 12.00 PWO lokaal Molenstraat 9 te Wetteren 

*Werkgroep projecten en sponsoring 

De sociale kruidenier verdeelt  voedsel, gefinancierd door de Europese Gemeenschap via het 
programma “voedsel voor minst bedeelden”  onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.  
Om de twee weken worden, op donderdag, in samenwerking met CAW – Dendermonde in onze 
lokalen   voedselpakketten verdeeld aan de meest behoevenden (gemiddeld 120 gezinnen of 
315 personen). 
Midden 2011 ontstond een risico dat het Europees  budget voor de volgende jaren zou beperkt 
worden tot minder dan 20% van het budget beschikbaar in de vorige jaren. Dit zou zware 
gevolgen hebben voor de armen in Europa, en dus ook in Wetteren. Teneinde dit te verhelpen 
heeft het PWO voldoende ruchtbaarheid gegeven aan de noodzaak dit probleem dringend op 
te lossen. Bovendien heeft het zich gericht  tot de Wetterse serviceclubs en een klein aantal 
grote ondernemingen actief in het Wetterse, met de vraag haar te helpen de nodige 
financiering te vinden om de sociale kruidenier verder te laten functioneren. 
Het resultaat is heel bevredigend. Voor 2012 en 2013 werd het EU budget terug gebracht tot 
haar initieel niveau. Bovendien hebben enkele milde schenkers de nodige middelen 
overgemaakt aan het PWO voor een optimale werking van onze sociale kruidenier in 2012 en 
2013. De situatie na 2013 blijft echter nog heel problematisch. 

*Werkgroep cultuur sport en ontspanning 

Kunst, cultuur en vrije tijd beleven of maken… dat geeft mensen zelfrespect, zelfkennis, 

mogelijkheden om te groeien, aansluiting bij anderen en de maatschappij. 

mailto:tchakooske@hotmail.com
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Juist daarom is het ook voor gezinnen- en of individuen belangrijk om actief als maker, of 

passief als toeschouwer/bezoeker, deel te kunnen nemen aan dit deel van het sociaal- culturele of 

sportieve leven. 

Cultuur en vrije tijd moet dan ook gezien worden als één van de wapens in de dag dagelijkse 

strijd tegen armoede. Mensen in de gelegenheid stellen zich uit te drukken en zelf te scheppen of 

te presteren, is vaak efficiënter in de strijd tegen armoede en uitsluiting, dan het louter en alleen 

maar uitdelen van geld en goed. 

Doelstellingen en aanpak 

Vaststellingen: - Mensen in armoede (MIA’s) nemen minder deel aan cultuur en beleven hun 
vrije tijd ‘veilig' achter het vensterglas met de gordijnen dicht. 
 
-Het is het gekende verhaal van ‘drempels’. Cultuur is vaak te duur. Men crepeert van 
eenzaamheid en verveling vooraleer te creperen van honger. Cultuur en vrije tijd als 
grondrecht, niet als zogenoemde luxe. 
 
-Maar er zijn ook sociale en culturele drempels: hoe ziet zo’n cultureel centrum, bibliotheek, 
academie, jeugdbeweging, muziek- of toneelvereniging eruit enz. Wat is een 
theatervoorstelling? Waar mag ik zitten? Mijn enige mooie jas afgeven in de vestiaire? Ben ik 
verplicht een programmaboekje te kopen? Wat kost een consumptie tijdens de pauze? Wie let 
er ondertussen op de kinderen? Wat kost zo’n voorstelling? Moet ik deze uitgave melden aan 
mijn budgetbegeleider? Enz. Het is niet gemakkelijk te genieten van al dit moois zonder 
schuldgevoelens. 
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5. Subsidiëring, toelagen en giften. 

Subsidiëring en toelagen 

Het Permanent Welzijnsoverleg ontving in 2011 subsidies van  
 

 Vlaamse Gemeenschap. 
 Cultuurraad Wetteren 

 
a. Subsidies. 
 
a.1 De VZW Permanent Welzijnsoverleg (PWO) werd erkend als vereniging ‘Waar armen het 
woord nemen’ 
 

 Voor het jaar 2011 kregen we subsidietoelage van 24.941 euro.  

a.2 De VZW Permanent Welzijnsoverleg (PWO) werd erkend binnen het kader van de 
Cultuurraad. 
 

 Naast deze financiële tegemoetkoming (100 euro) ondersteunt de gemeente 
de erkende verenigingen op de wijze zoals bepaald in het reglement Verhuring 
gemeentelijke infrastructuur & gemeentelijke uitleendienst. Algemene 
Voorwaarden en in het reglement Kopiedienst voor de verenigingen: 

 
 

 De erkende verenigingen hebben per kalenderjaar recht op een gratis 
prestatie, verstrekt door de gemeente, voor vervoer en opstelling van 
materieel mits betaling van een borgsom. 

 
Verder is het PWO aangewezen op giften en verwerven van eigen middelen. 
 
Giften  
 
Het Permanent Welzijnsoverleg ontving verschillende giften :. 
 

 Leo’s Wetteren 
 Firma Landuyt 
 Traiteur Falco 
 Westmalle 
 Privégiften  
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6. De werking 

Weerkerende activiteiten  

6.1 Permanentie. 

1 maal per week houdt het PWO vzw bijeenkomst in het CAW lokaal gelegen Molenstraat 9  te 
Wetteren. 
Tijdens de bijeenkomst komen een 10 tal mensen samen. 
Zij bespreken de komende en hierna omschreven activiteiten. 

6.2 Cultuur sport en ontspanning  

Jaar Personen  Onderwerp 

2011 28 
 Daguitstappen 

vakantieparticipatie 

2011 178  
Gebruik vrijetijdspas via 

PWO 

24/04/2011 205 
Paasfeest ism  

Leo’s Wetteren 

17/09/2011 25 We Will Rock You 
Stadsshowburg Antwerpen 

16/10/2011 
 

12 PWO-ers  Dag van de armoede 
Brussel  

10/11/2011 14 
Boekenbeurs ism BIB 

Wetteren 

 

6.3 Tweedehands winkeltje T’Chakooske’  

Jaar Personen  Onderwerp 

2011 
Iedere zaterdag voormiddag  

Ong. 70 gezinnen 
 Verkoop kinderkledij tot  

-12 jaar 

6.4 Vorming & Info & Overleg 

Datum Aantal aanwezigen Thema 

28/01/2011 7 Vakantieparticipatie  
PWO 

21/02/2012 15 Vorming VNWAWN  
6 criteria ‘s Bart en Stef 

 

02/03/2011 12 Armoede bij bejaarden 
Sint Jozefinstituut 
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06/2011 OCMW –PWO- GEMEENTE 

15 
Cultuur en ontspanning 

Afsprakennota 

2011 10 Cultuurparticipatie 
4 x overleg ivm vrijetijdspas 

2011 12 3 x overleg Socio culturele 
raad (drempels) 

21/06/2011 14 Musea: Armoede  
‘vroeger en nu’ Brussel 

04/07/2011 10 Vorming vrijwilligerswerk en 
taakverdeling 

05/09/2011 30 PWO voorstellen aan 
bezoekers 

19/09/2011 8 Belonen en straffen  
gezinsbond  

11/07/2011 
20/09/2011 

4 
9 

Kinderdagverblijf  
Lokale kinderarmoede 

09/09/2011 5 Studietoelage  
PWO 

18/19/20/21 okt 2011 14 Samenwerking group Intro 
Renovatie sociaal restaurant 

03/11/2011 12 PWO – Arteveldehogeschool 
Proloog 1 op 7 

17/11/2011 50 Vorming  
justitiehuis Dendermonde 

Werkstraf 

24/11/2011 40 Kringloop armoede Sint 
Jozefinstituut Wetteren 

12/12/2011 126 Monoloog  
‘Leven in een krabbenmand’ 

Marleen Merckx  

2011 120 gezinnen  Onthaal van de sociale 
kruidenier elke 2de en 4de 

donderdag v/d maand 

2011 
 

25 Tussenstap  
(Faillissement(en) 

1x nationale opleiding 
4x regionale werking O VL 

2011 14 Zelfstandigen opgevolgd en 
begeleid  

2011 7 Zorgregio Gent 
5 x intervisie 
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6.5 Sponsoring en projecten 

Datum Aantal aanwezigen Onderwerp  

2011 120 gezinnen  Onthaal van de sociale 
kruidenier elke 2de en 4de 

donderdag v/d maand 

01/09/2011  (100 )Vlaaien verkoop 
Markt Wetteren 

05/09/2011  Verkoop Hot dogs ten 
voordele v/h  

sociaal restaurant 

12/12/2011 
 

126 
 

Leven in een krabbenmand 
 

16/10/2011 
 

12 PWO-ers  Dag van de armoede 
Brussel  

17/10/2011 150 Soep@skoel 
Sint Jozef 

16/11/2011 8 Energiejacht  
Ism OCMW Wetteren 

22 /12/ 2011 320 Soep op de Stoep 
Markt Wetteren 

 

6.6 Sociaal restaurant 

Datum Deelnemers Onderwerp 

Iedere donderdag en vrijdag 
2011 

Vrijwilligers 13 Voorbereiding sociaal 
restaurant 

Iedere vrijdag 2011 Bezoekers  45 pers. Molenstraat 9  
PWO – Wetteren 

05/09/2011  Verkoop Hot dogs ten 
voordele v/h  

sociaal restaurant 

17/10/2011 150 Soep@skoel 
Sint Jozef 

22 /12/ 2011 320 Soep op de Stoep 
Markt Wetteren 

24/12/2011 18 Receptie vrijwilligers  
sociaal restaurant 

2011 120 gezinnen  Onthaal van de sociale 
kruidenier elke 2de en 4de 

donderdag v/d maand 
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6.7 Tussenstap voor/na of tijdens een faillissement  

Datum Deelnemers Onderwerp 

2011 
 

40 Tussenstap  
(Faillissement(en) 

1x nationale opleiding 

2011 14 Zelfstandigen opgevolgd en 
begeleid  

2011 25 4x regionale werking  
Oost - Vaanderen 

2011  De redactie VRT Getuigenis  
Hendrik Hendrickx 

‘Zelfstandigen onder 
armoedegrens’ 

2011 De Standaard Hendrik Hendrickx 
‘Ik verloor mijn zaak, 

mijn gezin en mijn trots’ 

2011 Tussenstap  

Boek HO 
  

Hernieuwd 
ondernemerschap 

getuigenis van 4 tal mensen 
die faillissement 

meemaakten  

2011 Koppen VTM 
 

Een faillissement kraakt een 
mens 

2011 Vacature  Getuigenis arm met een job: 
"Soms dacht ik 'Ik maak er 

een einde aan'" 

 

6.8 Media en pers 

Datum Deelnemers Onderwerp 

2011  De redactie VRT Getuigenis  
Hendrik Hendrickx 

‘Zelfstandigen onder 
armoedegrens’ 

2011 De Standaard Hendrik Hendrickx 
‘Ik verloor mijn zaak, 

mijn gezin en mijn trots’ 

2011 Tussenstap  
Boek HO 

Hernieuwd 
ondernemerschap 

getuigenis van 4 tal mensen 
die faillissement 

meemaakten  
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2011 Koppen VTM 
 

Een faillissement kraakt een 
mens 

2011 Vacature  Getuigenis arm met een job: 
"Soms dacht ik 'Ik maak er 

een einde aan'" 

2011  KWETS Leven in een krabbenmand 
Proloog 1 op 7 

2011 Nieuwsblad/HLN/ 
Streekkrant 

Leven in een krabbenmand 
Proloog 1 op 7 

2011 Nieuwsblad/HLN/ 
Streekkrant 

PWO officieel vereniging 
‘waar armen het woord 

nemen’ 

2011 Nieuwsblad/HLN/ 
Streekkrant 

Paasfeest bij PWO 
Ism LEO’s 

2011 Nieuwsblad  Sociaal restaurant  
Vlaaien verkoop tvv PWO 

2011 Nieuwsblad  PWO zoekt handige Harry’s 
Ism Group Intro 

2011 Nieuwsblad/HLN/ 
Streekkrant  

Europa zet armen in de kou 
Wetteren niet! 

2011 Nieuwsblad Sinterklaasfeest voor 
kansarmen kinderen 

2011 Nieuwsblad/HLN/ 
Streekkrant 

(w)Arme soep rijk aan 
groenten 

2011 Nieuwsblad/HLN/ 
Streekkrant 

SOEP @SKOEL 
ISM Sint Jozefinstituut 

2011 Nieuwsblad/HLN/ 
Streekkrant 

WARME KERST VOOR 
ARMEN  

2011 KWETS Lucia De Dycker schrijft 
succesverhaal met PWO 

 

6.9 Internet – sociaal netwerken 

Jaar Personen  Onderwerp 

2011 152 leden 
 Facebook voorstelling 

werking PWO 

2011 31 leden  
Facebook promoten van 

Wetterse vrijetijdspas 

2011  
TWITTER 

PWO 

2011  
LinkedIn 

PWO 
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6.10 Statistieken Sociaal netwerk.  

PWO algemene pagina: 

 

Wetterse vrijetijdspas: 
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7. 2011 . Erkenning Vlaams netwerk ‘Waar armen het woord nemen!’ 

In het Vlaams Netwerk werken 51 verenigingen samen met het uiteindelijke doel armoede en 
sociale uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen staan mensen die in armoede leven 
centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord. De verenigingen kunnen voor ondersteuning 
van hun werking beroep doen op het team van het Vlaams Netwerk. Ook de onderlinge 
uitwisseling van ervaringen, visies, succesverhalen en leerprocessen tussen de verenigingen 
onderling is een belangrijke opdracht voor het Vlaams Netwerk. Op basis van de ervaringen en 
de meningen van de mensen maken de verenigingen en het Netwerk dossiers op en stappen 
daarmee naar overheid en betrokken diensten, in de hoop dat dit leidt tot een beter beleid dat 
armoede voorkomt en bestrijdt. Het Vlaams Netwerk wil ook de beeldvorming rond mensen in 
armoede verbeteren en vooroordelen wegwerken.  

De verenigingen aangesloten bij het Vlaams Netwerk werken op basis van zes criteria. Die zes 
criteria moeten op termijn allemaal in min of meerdere mate aanbod komen in hun werking om 
erkend te kunnen worden als "Vereniging waar armen het woord nemen".  

De zes criteria werden bij het ontstaan van het Vlaams Netwerk, 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.  

Hier vind je een opsomming van de criteria.  

1. Armen verenigen zich 
2. Armen nemen het woord 
3. Werken aan maatschappelijke emancipatie 
4. Werken aan maatschappelijke structuren (10 grondrechten) 
5. Dialoog en vorming 
6. De vereniging blijft armen zoeken 
 
Toelichting 6 criteria ’s: 
 

1. Armen verenigen zich 
De inhoud van het criterium volgens het decreet: 
 
Armen en niet-armen samenbrengen in een onafhankelijke vzw met het doel armen uit hun 
maatschappelijk isolement te halen en hun slagkracht te vergroten. In hun werking zijn ze 
gericht op de samenwerking met andere organisaties en instanties die zich tot kansarmen 
richten. 

2. Armen het woord geven 
De inhoud van het criterium volgens het decreet: 
 
Het creëren van voorwaarden opdat armen het woord kunnen nemen, met als einddoel een 
volwaardige gesprekspartner in de samenleving te vormen. Daartoe organiseren de 
verenigingen activiteiten die de kans bieden om deze vaardigheden te ontwikkelen.  
De armen moeten in de gelegenheid gesteld worden in de eigen vereniging ritme, snelheid en 
inhoud te bepalen. 
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3. Werken aan maatschappelijke emancipatie 

De inhoud van het criterium volgens het decreet: 
 
De armen helpen groeien om hun burgerrechten volwaardig op te nemen en de 
maatschappij bewust maken van de gelijkwaardigheid van armen en niet-armen. 
 

4. Werken aan maatschappelijke structuren 
De inhoud van het criterium volgens het decreet: 
 
Zij stimuleren de betrokkenheid van armen bij het beleid en de evaluatie van de 
maatschappelijke structuren en de rechtstreekse contacten tussen de armen en de 
verantwoordelijken in de samenleving. 
 

5. Dialoog en vorming 
De inhoud van het criterium volgens het decreet: 
 
Zij streven solidariteit na tussen de armen en de samenleving. Daartoe organiseren zij 
vormingsactiviteiten en zoeken actief partners in de samenleving om kennis over armoede, 
vanuit de ervaring van de armen, uit te wisselen en misverstanden, vooroordelen en 
uitsluitingsgedrag bloot te leggen. 
 

6. Armen blijven zoeken 
De inhoud van het criterium volgens het decreet: 
 
De verenigingen moeten een actieve openheid ten toon spreiden naar andere mensen, 
waarbij men een extra inspanning doet voor de meest geïsoleerde armen. 
 
De volledige beschrijving van de 6 criteria ’s kan je downloaden via onderstaande link of op 
aanvraag gratis te verkrijgen bij het PWO: 
 
http://www.vlaams-netwerk-armoede.be 

 
De Dycker Lucia  
Voorzitter PWO 
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