
 

 
Om	  te	  noteren	  in	  je	  agenda	  …	  	  
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17	  oktober	  
’Dag	  van	  de	  armoede’	  	  

 Menswaardig	  wonen…	  
Rode	  draad	  in	  ons	  voorstellenpakket	  naar	  het	  

beleid	  van	  Wetteren	  	  

4 oktober Chillax 17 oktober  
Dag	  van	  de	  armoede.	  	  

We	  hangen	  (veel)	  lakens	  op	  	  
met	  een	  knoop	  erin	  …	  

Verkleedparty	  +	  

Fotoshoot	  	  

Niet	  alleen	  in	  Spanje	  of	  de	  VS	  zijn	  
uithuiszettingen	  dagelijkse	  realiteit.	  
Iedere	  dag	  verliezen	  ook	  in	  
Vlaanderen	  meer	  dan	  dertig	  
gezinnen	  het	  dak	  boven	  hun	  hoofd	  
omdat	  ze	  de	  huishuur	  niet	  meer	  
kunnen	  betalen…	  

PWO	  zal	  die	  dag	  actie	  voeren	  op	  de	  
Markt	  van	  Wetteren.	  Die	  dag	  staan	  
we	  aan	  de	  speelgoedwinkel	  TOM	  
TOM	  met	  een	  sjaal	  van	  bijna	  130	  
meter.	  Deze	  sjaal	  zal	  per	  stuk	  
verkocht	  worden.	  De	  opbrensgt	  gaat	  
integraal	  naar	  gebruikt	  worden	  voor	  
kerstpakketten	  aan	  te	  kopen!	  op	  17	  
oktober	  een	  5	  tal	  voorstellen	  rond	  de	  
problematiek	  ‘wonen’	  in	  Wetteren	  
overhandigen	  aan	  de	  burgemeester.	  	  

	  
Wie	  mee	  wil	  helpen	  geeft	  een	  
seintje…	  0494	  219	  213	  

	  

Iedereen	  heeft	  recht	  om	  menswaardig	  te	  wonen.	  Toch	  blijkt	  dat	  velen	  
het	  hoe	  langer	  hoe	  moeilijker	  krijgen	  om	  dit	  recht	  op	  wonen	  volwaardig	  
in	   te	   lossen.	   Samenlevingsopbouw	   Oost-‐Vlaanderen	   ondersteunt	  
kwetsbare	  groepen	  om	  onder	  meer	  dit	  recht	  op	  wonen	  te	  realiseren.	  In	  
de	   regio	   Waas	   &	   Dender	   gebeurt	   dit	   in	   het	   kader	   van	   het	   project	  
‘Wonen	   aan	   de	   Onderkant’,	   waarin	   we	   onder	   andere	   verschillende	  
groepen	   van	   kwetsbare	   huurders	   begeleiden	   die	   maandelijks	   samen	  
komen	   om	   woonproblemen	   te	   bespreken	   en	   aan	   te	   pakken.	   Ook	   in	  
Wetteren	  gaat	  er	  maandelijks	  een	  ‘werkgroep	  wonen	  en	  energie’	  door.	  	  

Samen	   met	   de	   mensen	   van	   deze	   werkgroep	   wonen	   en	   energie	  
formuleerden	  we	  naar	  aanleiding	  van	  de	  wererelddag	  van	  verzet	  tegen	  
armoede	   een	   aantal	   voorstellen	   voor	   woonbeleid	   in	   Wetteren.	  
	  

Werkgroep	  Wonen	  en	  Energie	  komt	  iedere	  3	  maandag	  van	  de	  maand	  samen,	  wil	  ook	  jij	  
graag	  aanwezig	  zijn,	  kom	  gerust	  langs	  ‘Binnen	  zonder	  bellen’	  
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Een	  overzicht	  van	  de	  afgelopen	  jaren…	  Bijna	  niet	  te	  lezen.	  Iedere	  activiteit	  staat	  voor	  een	  puzzelstukje,	  alle	  
puzzelstukjes	  vallen	  op	  zijn	  plaats.	  Neem	  een	  kijkje	  in	  een	  stukje	  van	  ons	  archief	  J	  

Boek	  ‘sneeuw	  is	  niet	  altijd	  zwart’	  PWO	  -‐	  Kris	  Peeters	  Jaarlijks	  kerstfeest	  Sinds	  2004	  VZW	  Congres	  In	  
Kroatië	  Erkenning	  als	  Vrijwilligersorganisatie	  ,	  Ministerie	  van	  Welzijn,	  Volksgezondheid	  en	  Gezin	  Eetfestijn	  
–	  BBQ	  –	  Spaghettiavond	  -‐	  Breugelavond	  Op	  de	  koffie	  bij	  Mieke	  Vogels	  -‐	  Antwerpen	  Project	  Andersen	  en	  CO	  
‘	  Dromen	  zijn	  niet	  altijd	  bedrog’	  Samenwerking	  met	  Artevelde	  hogeschool	  Gent	  -‐Gezond	  ontbijt	  CM	  -‐	  
Halloweenbuffet	  -‐	  Project	  ‘	  Armoede	  in	  Wetteren’	  Lezing	  Bart	  De	  Mytenaere	  ism	  bibliotheek	  
Wetteren	  Welzijnsraad	  Wetteren	  Bindkracht	  -‐	  VZW	  Recht–	  op	  -‐	  Professor	  Tine	  Van	  Regenmortel	  Mong	  en	  
zijn	  vieze	  gasten	  –	  Tractor	  troubadour	  –	  The	  Antonios	  –	  Voor	  jong	  en	  oud	  –	  Poppentheater	  PEDROLINO	  -‐	  
Clown	  BIBO	  Monoloog	  Belle	  Snotte	  gebracht	  door	  Chris	  Leenaerts	  Erkende	  Welzijnsschakel	  –	  
Welzijnszorg	  Lid	  ‘Steunpunt	  vakantieparticipatie’	  Uitstap	  Efteling	  –	  OCMW	  Wetteren	  en	  de	  Federale	  
Overheid	  in	  het	  kader	  van	  Cultuurparticipatie.	  Uitstap	  Plopsaland	  –	  CERA	  foundation	  Fietsenverkoop	  –	  
Gemeente	  Wetteren	  –	  Politie	  zone	  Wetteren	  Laarne	  Wichelen	  3-‐	  Daagse	  ‘De	  Fiertel’	  –	  verbroedering	  PWO	  
vzw	  –	  De	  Vrolijke	  Kring	  Ronse	  Terug	  invoeren	  van	  Sinterklaassteun	  –	  Wintersteun	  Voorleesfee	  ism	  
Bibliotheek	  Wetteren	  Zwemabonnementen.	  Kansarmen	  betalen	  1/3	  van	  het	  toegangsticket	  (2005,	  2006	  en	  
2007)	  Campagne	  Welzijnszorg	  ‘	  Armoede	  schaadt	  de	  gezondheid’	  Slotcampagne	  Welzijnszorg–	  Veerle	  
Heeren	  Minister	  van	  Welzijn,	  Volksgezondheid	  en	  Gezin	  Sociaal	  restaurant	  –	  Koken	  zonder	  koksmuts	  –	  
Kopen	  zonder	  kater	  Verticaal	  Overleg—	  Vlaams	  netwerk	  waar	  armen	  het	  woord	  nemen—	  Kabinet	  minister	  
Heeren	  VIA	  Vlaanderen	  in	  Actie—	  Vlaams	  netwerk	  waar	  armen	  het	  woord	  nemen	  PWO	  1	  van	  de	  10	  
genomineerden	  'prijs	  vrijwilligerswerk'	  Vorming	  voor	  gezondheidsactoren	  ‘In	  de	  versleten	  schoenen	  van	  
mijn	  patiënt’	  Erkenning	  Vlaams	  netwerk	  'Waar	  armen	  het	  woord	  nemen'	  november	  2010	  Mei	  2011	  -‐
Vrijetijdspas	  krijgt	  vorm,	  na	  4	  jaar	  hard	  werken	  vanuit	  de	  het	  PWO	  kunnen	  gezinnen	  die	  het	  Omniostatuut	  
gebruik	  maken	  van	  een	  vrijetijdspas!	  Gehuisvestigd	  in	  het	  CAW	  lokaal	  -‐	  Molenstraat	  9	  te	  Wetteren	  LEO's	  
schenken	  keukenfornuis	  voor	  grootkeuken	  LEO's	  organiseren	  ism	  PWO	  een	  paasfeest	  voor	  205	  
personen	  Monoloog	  Marleen	  Merckx	  'Leven	  in	  een	  krabbenmand'	  Samenwerking	  met	  justitiehuis	  
Dendermonde	  Project	  met	  sociaal	  artistieke	  inslag	  in	  het	  kader	  van	  Cultuurparticipatie	  –	  CEDES	  -‐	  Hotel	  
Jacuzzi	  Samenwerking	  met	  geestesgezondheidsinstelling(en)	  Ziek	  worden	  als	  je	  portemonnee	  het	  
toelaat?	  Lokale	  kinderarmoede	  PWO	  en	  kinderdagverblijf	  Sint	  Jozef	  '	  Tim	  Maenhout'	  ism	  OCMW	  Cera	  
schenkt	  2000	  euro	  voor	  de	  aankoop	  van	  voedsel	  voor	  gebruikers	  van	  de	  sociale	  kruidenier	  PWO	  
opgenomen	  in	  de	  lijst	  van	  DONORINFO.BE	  Sint	  Jozefinstituut	  schenkt	  760	  euro	  (soep	  en	  
posterverkoop)	  PWO	  -‐	  group	  INTRO	  renoveren	  keuken	  van	  sociaal	  restuarant	  De	  Dycker	  Lucia	  
genomineerd	  voor	  Federale	  prijs	  armoedebestrijding	  in	  aanwezigheid	  van	  prinses	  Astrid	  Fotoboekje	  
Geflitst	  gelanceerd	  onder	  leiding	  van	  Lucia	  De	  Dycker	  Lucia	  samen	  in	  één	  Wetters	  gesprek	  'Cultuur	  en	  
armoede'	  Samenwerking	  scholen	  ,	  Sint	  jozef	  instituut	  en	  Artevelde	  hogeschool	  Gent	  Drugs	  en	  alcohol	  
binnen	  de	  vereniging	  13	  februari	  2012	  Kokkerellen	  en	  vertellen	  samenwerking	  BIB	  en	  Sociaal	  restaurant	  
PWO	  Sport	  op	  maandag	  Schuldplatform	  ism	  CAW	  overleg	  met	  de	  voorzitter	  van	  de	  rechtbank	  Opening	  
Computerleslokaal	  voor	  beginners!	  Samenlevingsopbouw	  Opstart	  	  24/09/2012	  Werkgroep	  'wonen	  aan	  de	  
onderkant'	  Kies	  keurig	  8	  oktober	  2012	  Bezoek	  aan	  gent	  onder	  begeleiding	  van	  een	  GIDS,	  enz.	  	  	  
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Vrijdag	  4	  oktober	  2013	  

Wortelsoep	  
Stoverij	  met	  	  appelmoes	  en	  aardappelen	  

Chocomousse	  
	  
	  

Vrijdag	  11	  oktober	  2013	  

Kervelsoep	  
Ardeens-‐gebraad	  met	  schorseneren	  en	  aardappelen	  

Rijstpap	  
	  
	  

Vrijdag	  18	  oktober	  2013	  

Kippensoep	  
Frikandon	  met	  krieken	  en	  aardappelen	  

Een	  stukje	  fruit	  
	  
	  

Vrijdag	  25	  oktober	  

Pompoensoep	  
Fishsticks	  in	  honingsaus	  met	  puree	  

Speculoosmousse	  

Opgelet!	  Opgelet!	  Opgelet!	  Opgelet!	  Opgelet!	  Opgelet!	  Opgelet!	  Opgelet!	  
	  

SOCIAAL	  RESTAURANT	  GESLOTEN	  OP	  1	  NOVEMBER	  !	  M’N	  ZEGGE	  HET	  VOORT	  

NAMENS	  HET	  TEAM	  VAN	  HET	  SOCIAAL	  RESTAURANT	  



 

 

THE LOREM IPSUMS HERFST 2016 

4 

 

Doe(l)groep 
Iedere 1ste maandag van de maand komt de Doe(l) 
groep samen. Zij bespreken alle nieuwe initiatieven, 
zoals lokale acties en het opstarten van Chillax, indien 
mogelijk werken zij deze uit. Ook de activiteiten van 
het sociaal restaurant worden hier besproken. De menu 
wordt in samenspraak opgemaakt. Suggesties, vertel ze 
ons en wie weet … 

8 oktober 2013 
Werkgroep wonen brengt bezoek aan het 
woonloket. Wil je er graag aanwezig zijn? Kom 
dan zeker om 9u naar het PWO lokaal. 

Het woonloket is gelegen in het Gemeentehuis!  

Dag van de armoede! 17 oktober 
In stoet en tromgeroffel gaan we naar het OCMW en 
van daaruit richting Markt. 

Om 10u wordt ons eisenpakket overhandigt aan de 
burgemeester en schepen van Wonen! 

4 oktober – De Wilde Tinneke 
 

5 oktober – Gertie Vaereman  
 

7 oktober – Bruce Schenoff 
 

12 oktober – Renilde Van Vaerenbergh 
 

28 oktober – Odette  


