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} Welzijnsschakel Puurs (De Schakel)

} Vzw

} Vrijwilligers (mensen mét en zonder armoede-ervaring)

} Tegen armoede en sociale uitsluiting
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} Locatie: Stationsstraat 1 te Puurs

} Regio Klein-Brabant

} Iedereen welkom!

} Basiswerking + structurele armoedebestrijding

} 60-tal vrijwilligers + 1 deeltijds themawerker

} Lid van Welzijnsschakels Nationaal en van het
Netwerk tegen armoede 
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} Kringloopwinkel: laagdrempelige instap

} Ontmoetingsruimte: ‘kloppend hart’

} Individuele ondersteuning en doorverwijzing

} Noodhulp: voedselpakketten (forse stijging aanvragen!!!)

} Computerlokaal + lessenreeks ism CVO en basiseducatie

} Ontspanning: hobbyclubje, daguitstappen, vakantie
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Werking volgens 6 criteria

} basisvoorwaarde voor erkenning en subsidiëring

} fundamenteel verschil met gewone vereniging

} garantie voor werking mét, voor en door mia

} garantie voor structureel werken aan beleidsadvies
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} Mensen in armoede verenigen

} Mensen in armoede nemen het woord 

} Werken aan maatschappelijke emancipatie

} Werken aan maatschappelijke structuren

} Dialoog en vorming

} Mensen in armoede blijven zoeken
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Algemene doelstelling

} mensen sterker maken door ervaringen uit te wisselen

} drempels en knelpunten voor mensen in armoede zichtbaar maken

} voorstellen tot verbetering formuleren

} de dialoog aangaan met diensten, instanties, beleid



• Themagroep

• Enkel mensen in armoede (veiligheid!) + themawerker

• Om de 2 weken op donderdagmiddag

• Hechte groep van 10-tal vaste deelnemers

• Thema’s: mobiliteit/cultuur- en 
vrijetijdsparticipatie/toegankelijke bib/lokale dienstverlening
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Cultuur- en vrijetijdsparticipatie

Ø 2008: beleidsdossier “Ons CULTuurtje”

Ø Sinds 2009: Overleg vrijetijdsparticipatie

v Geen officiëel lokaal netwerk
v Regelmatig structureel overleg met OCMW’s en cultuurdiensten

v De Schakel is trekker
v Alle mogelijke armoedethema’s op de agenda

v Al heel veel concrete acties ism de 2 Culturele Centra
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Cultuur- en vrijetijdsparticipatie

Ø 2012-2013: OM-ARMEN
v Armoede als rode draad doorheen de cultuurprogrammatie
v Films, theater, fototentoonstelling, muziek, literair ontbijt

v Participatieproject met verschillende partners
v Prijs voor de laagste drempel

Ø Creatief traject
v Dagboek van mensen in armoede

v De Schakel en Centrum
voor Basiseducatie 



11

Toegankelijke bib

Ø Start thema

Vrije tijd is meer dan cultuuraanbod in de culturele centra

Logische volgende stap = samenwerking met bibliotheken
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Toegankelijke bib

Ø Begin 2012: eerste gesprekken met 3 bibliotheken in onze regio

Ø Willen graag samenwerken

Ø Trachten ook kansengroepen te bereiken (wettelijke opdracht). Maar Hoe?

Ø De Schakel = partner die wel toegang heeft tot de doelgroep
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Toegankelijke bib

Ø Begin 2012: lanceren van het thema in de themagroep

Ø Zeer veel weerstand!!!
Ø De bib en lezen= niets voor ons, dat interesseert ons niet

v Geen ervaring met lezen/ de bib
v Negatieve ervaringen met de bib (boetes) 

Ø Samen op zoek naar de drempels die schuilgaan achter de uitspraak ‘De bib: 
dat interesseert mij niet!’
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Toegankelijke bib

Ø Aan de slag in onze themagroep
Ø 6 maanden om de 2 weken

Ø Drempels in kaart brengen

Ø Nadenken over manieren om de stap naar de bib te vergemakkelijken

Ø Voorbereidend traject was heel belangrijk om achteraf in gesprek te durven 
gaan met de bib
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Toegankelijke bib

Ø Voorjaar 2012: ontmoetingsmomenten in 3 bibliotheken
Ø Bornem, Puurs en Sint-Amands
Ø Motto: wARM welkom in de bib

Ø Heel laagdrempelig (geen klassieke rondleiding)

Ø Elkaar en het aanbod van de bib beter leren kennen

Ø wARMe welkom voor MIA (koffie, koekjes enz.)

Ø ‘Goesting’ krijgen om naar de bib te gaan

Ø Kans om te vertellen over drempels voor MIA (geen klaagzang)
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Toegankelijke bib

Ø April 2012: start bibclubje
Ø Om de 2 weken samen naar de bib van Puurs

Ø Wisselende groep: 4 tot 10 deelnemers
Ø Lid worden kan maar moet niet

Ø Ontleenkaart op naam van De Schakel (proberen)
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Kritische Succesfactoren

Ø Samenwerking/wisselwerking bibliotheek – armoedepartner

Ø Zie het niet te groots (aantallen/rendement)

Ø Opbouwen ‘vertrouwensband’ met bibpersoneel

Ø Volledige bibteam moet achter het project staan

Ø Sfeer van respect, vertrouwen, persoonlijke aanpak

Ø Belang van een vrijwilliger als ‘trekker’

Ø BLIJVENDE INSPANNINGEN ROND TOELEIDING!!!
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Kritische Succesfactoren

Ø Deelnemers moedigen elkaar aan om ook mee te gaan

Ø Combinatie van het aangename ( gezellig, babbelen, een tasje koffie drinken, 
niet alleen thuis zitten) en het nuttige (vertellen over boeken, leren scannen, 

wegwijs geraken in de bib,…)

Ø Groepsaspect is belangrijk (samen vetrekken vanuit De Schakel)

Ø Mobiliteit is vaak een probleem
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Toegankelijke bib

Ø 2014: publicatie ‘Thuis in de bib-bibliotheken en mensen in armoede’

Ø Geen ‘gewoon’ einddossier

v Hoe zorgen we ervoor dat ons dossier met drempels en praktische 
tips voor bibs niet verloren gaat?

v Hoe kunnen we meer bibliotheken bij dit verhaal betrekken?
v Hoe kunnen we onze praktijk ruim bekendmaken?

Ø Op zoek naar boven-lokale partners: Netwerk tegen armoede en Locus
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Toegankelijke bib

Ø 2014: publicatie ‘Thuis in de bib-bibliotheken en mensen in armoede’
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Toegankelijke bib

Ø Gesprekken met lokale partners over een sociaal tarief voor de bib

Ø Argument: werken aan drempels heeft enkel zin als gemeente ook werkt aan 
de financiële drempel
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Toegankelijke bib

Ø En verder?

Ø Meer inhoud geven aan bibclubje (thema’s: vb gemakkelijk lezen-boeken, 
leren scannen, budget-koken, mini-boekenbeurs,…)

Ø Steeds nieuwe mensen blijven uitnodigen

Ø Activiteiten voor kinderen en jongeren in de bib (knutselen – gamen)

Ø Organisatie van activiteiten samen met de bib (Zondagochtendbabbel, 
Gedichtendag)

Ø Opstart leesclubje (met Roger Vanhoeck)
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Toegankelijke bib

Ø Thuis in de bib

Ø Audiomontage: mensen in armoede over hun kijk op de bib
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Hartelijk dank!!!


