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Regioverantwoordelijke: Nancy Vereecke
Regiobladzijden (13-15) vallen onder V.U. beweging.net - Mario Pauwels,
V.U. ACV - Jan Neirynck en V.U. CM - Jean-Paul Corin.

Trek aan de bel tegen armoede
Armoede beperkt de kansen van veel mensen, ook op school.
Terwijl dat net dé plek is om vooruit te raken. Op 17 oktober,
om vijf voor twaalf, rinkelden alle schoolbellen van Gent, om te
laten horen dat de scholen zich willen inzetten voor gelijke
onderwijskansen voor iedereen.
Meer dan 1 op 6 Gentenaars leeft in armoede. Zij hebben het moeilijk om de eindjes
aan elkaar te knopen. Armoede is bijzonder
complex. Het start altijd met een tekort aan
financiële middelen, maar leidt snel tot sociale uitsluiting op alle vlakken. Mensen in
armoede kunnen moeilijk deelnemen aan
het sociale leven en hebben minder toegang
tot gezonde voeding, gezondheidszorg, een
degelijke woning, sport en vrije tijd.
Visie sprak erover met Karleen De Rijcke
van vzw KRAS, het Gents netwerk van ondersteunende vrijwilligerswerkingen voor
en met mensen in armoede. Momenteel maken 18 diensten deel uit van het KRAS-netwerk. Verspreid over het hele Gentse grondgebied bereiken ze met een 550-tal vrijwilligers ruim 13.000 mensen in armoede.

boek niet betaald is, kunnen er geen boeken
meer besteld worden voor de kinderen in dat
gezin. Veel kinderen moeten daardoor het
schooljaar beginnen zonder schoolboeken, en
starten zo al meteen met een achterstand.
Kinderen die een beroepsopleiding volgen,
hebben dikwijls meer schoolkosten: hun ouders moeten materiaal, gereedschap of
werkkledij aankopen, maar als hun uniform
of werkkledij niet in orde is, kunnen ze hun
stage niet doen.
Het probleem voor mensen in armoede is, dat
zij constant keuzes moeten maken: dat betekent wel eens dat de brooddoos van de kinderen leeg of niet met een verse lunch gevuld is.
Dit zijn maar enkele voorbeelden van de vele
factoren die een invloed hebben op de school-

Imagine Concerten
Alegria (vreugde!), het OKRA regiokoor van het Meetjesland en het kinderkoor de VBS-nootjes, komen samen over de brug en reiken je de hand.
Afwisselend brengt het kinderkoor en
de 50 zangers van Alegria je hun
sprankelende muziek professioneel
begeleid op piano. De frisse kinderstemmen zingen hun aanstekelijke
liedjes. Alegria put uit Nederlandstalige en anderstalige liederen van musicals, folk, pop en kleinkunst.
■■ 14.11 om 15.00 u in de kerk van
Zaffelare
■
■ 07.12 om 20.00 u in Clemens
poort, Gent
KAARTEN:
€ 10 in voorverkoop en € 11 aan de kas.
Reserveren via tickets.alegria@gmail.
com of 0473 55 06 44.

prestaties: ook de woning, het psychisch welzijn, … spelen een belangrijke rol. Terwijl een
goed schoolparcours heel belangrijk is om je
kansen te verhogen in het leven.’
KRAS probeert ook naar het beleid toe
signalen te geven om iets te doen aan
armoede. Lukt dat?
Karleen: ‘In alle KRAS-diensten verwoorden
mensen wat het betekent om in armoede te
leven. Zo krijgen onze vrijwilligers voortdurend signalen die belangrijk zijn voor een beleid tegen armoede. Hier in Gent wordt goed
samengewerkt met alle actoren en met de
Stad. De grote acties in de strijd tegen armoede staan gebundeld in het Gents Armoedebeleidsplan. Dit plan is het resultaat van
een intense samenwerking tussen talloze
organisaties. Maar daarmee is nog niet alles
opgelost. Het woonprobleem blijft een hardnekkig probleem. Als je geen (goed) dak boven je hoofd hebt, kan je ook heel wat andere
problemen niet oplossen.’

Het feest van
Sinterklaas

Meer info over de werking van KRAS Gent:
www.KRASgent.be of 0486 73 99 75.
Ook nieuwe vrijwilligers zijn steeds welkom.

© Karen Nachtergaele

Waarom is de ‘dag tegen armoede’ nog
altijd nodig?
Volgens Karleen is het vandaag, meer dan
ooit, nodig om aan de bel te trekken tegen armoede: ‘Kinderarmoede neemt echt wel toe.
In Gent wordt 1 op de 4 kinderen geboren met
risico op armoede. In de scholen wordt men
daar dan ook heel erg mee geconfronteerd.
De kinderen zelf voelen het ook meer en meer,
door de drempels die het onderwijs zelf met
zich meebrengt.
Het begint al met de schoolfactuur bij het begin van het schooljaar. De aankoop van de
schoolboeken wordt door veel scholen uitbesteed aan een externe firma, maar zodra er 1
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Beleef de magie van Sinterklaas en geniet van een spetterende show vol sfeer,
actie, humor, muziek en theater. Dit
feest van Sinterklaas, waar de kinderen van zullen smullen, gaat dit jaar
door op zondag 1 december om 15.00
uur in ’t Kuipke in Gent. Een ideaal geschenk van de grootouders aan hun
(achter)kleinkinderen om samen deze
show mee te maken. OKRA-leden kunnen voor hun (achter)kleinkinderen genieten van een zeer uitzonderlijk korting voor dit feest. OKRA leden kunnen
kaarten (genummerde plaatsen) aankopen aan € 15 per persoon (volwassenen en kinderen) i.p.v. de normale prijs
van € 25. Uiterlijke datum voor reservatie bij je OKRA groep: 8 november.
>>>> Info: OKRA Midden-Vlaanderen,
09 269 32 15, middenvlaanderen@
okra.be

Wandelzoektocht Pasar: de antwoorden
De 26ste editie van de wandelzoektocht van
vzw Pasar regio Gent-Eeklo, focuste op de historische Gentse binnenstad. De organisatoren
schonken gelukkig ook aandacht aan de economische functie van de stad en de kansen tot
recreatie. De tweede opeenvolgende warme
zomer stimuleerde immers het verlangen van
de 1 301 deelnemers om ook de Gentse horeca te leren kennen.
Op vrijdag 4 oktober vond in WZC Ter Hovingen
de traditionele prijsuitreiking plaats. Op de foto ziet u winnares Astrid De Sy die de hoofdprijs, een fiets geschonken door vdk bank, ontving uit handen van directeur Bart Romanus.

Beleg vandaag
bewust voor morgen.
Zoals jij vandaag bewust omspringt met je afval, auto, energie en eetgewoontes, zo kan je ook
bewust omspringen met je geld. Beleg in initiatieven waar de wereld beter van wordt, de lucht
schoner, de economie circulairder. Kom langs voor een goed gesprek en verneem van mens tot
mens hoe ook jij duurzaam kan beleggen. Al vanaf € 50.
Kijk voor meer info op vdk.be/particulieren/beleggen.
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Dank aan WZC Ter Hovingen voor de gulle ontvangst. Dank ook aan de sponsors die deze
wandelzoektocht mogelijk maakten : vdk bank,
Kompas Camping vzw, Volkshaard cvba, Wyckaert n.v., The Camping Store, Toerisme OostVlaanderen, Van Coile & Partners cvba, Thuis-

zorgwinkel CM, ACV Oost-Vlaanderen, ACV
Metea, AZ Sint-Lucas, Benelux rederij NV, CM
Midden-Vlaanderen en DVV Verzekeringen.
We geven graag de correcte antwoorden:
1: B 3: B 4: B 5: B 6: A 7: C 8: C 9: B 10: A 11: C
12: C 13: A 14:C 16: A 17: A 18: A 19: B 20: A
Zowel de fotovraag als vraag 15 werden
geannuleerd.
Schiftingsvraag 1: 46 156
Schiftingsvraag 2: 1 049		

