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Ter overweging:

Het gaat niet om een kind
Het gaat niet om een kind,
maar om de werkelijkheid die in dat kind
verscholen zit.
Om leven gaat het, nieuw en ander leven
dat in de praktijk van mensen
in de schoot van een gemeenschap
opnieuw geboren - zichtbaar - wordt.

uitgaat.
Stommen spreken
mondgesnoerden krijgen stem-recht.
Marginaal wordt centrum
en richtsnoer voor alle samenleven.
Mensen bloeien open
om te zijn voor anderen.

Nieuw leven, ander leven,
wereld omgekeerd
tegengeschiedenis van God met mensen.
Blinden zien
vooral de blinden met hun ogen open.
Doven horen
krijgen oor voor wat anderen beroert
en voor het appèl dat van medemensen

Dat woord moet vlees worden,
ook vandaag.
Er is meer nood aan kerst-mensen,
dan aan kerst-wensen.



(uit "Uit de Schaduw", een uitgave van Welzijnszorg)

Mededelingen:
 Gelukkige verjaardag!
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Louis
Marcella
Nele
Patrick
Shana
Lieve
Beatrice
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o De moeder van Louis overleed op 95 jarige leeftijd. De afscheidsplechtigheid had
in intieme kring plaats. We bieden Louis onze deelneming aan.
o Wim herstelt thuis van een operatie. We wensen hem een voorspoedig herstel en
hopen hem weldra opnieuw in ons midden te mogen begroeten.
o

Viviane, Marcella, Beatrix, Pascal, Sandra en kinderen, Angelino, Brenda en
kinderen, Brigitte, Patrick VH, Nadine en Yluna, Peter, Tina, Patricia en
Bjorn, Paul, Noëlla, Nancy , Wim, Kiraya, en Dominique gingen in op de uitnodiging van
Warme Steden Brugge om een animatiefilm te bekijken.

o

Een getuigenis:
Aan de Gazette van Ûze Plekke,
Voor mij is een Gazette iets dat ik gaarne elke dag in handen heb. Ja, je kunt het nieuws lezen
op de computer, op TV en wat nog allemaal? Maar een gazette vasthouden, dat is toch iets
apparts. Er mocht thuis in Kanegem als de gazette toekwam, ze niemand van ons eerst lezen,
zelfs ons moetje niet! Die gazette was van papa, hij wilde de Gazette vers.
Ûze Plekke heeft dus ook een gazette… en die is van ons…met nieuws, blij of droef, die is van
onze mensen. Ik had al dikwijls gedacht, pakt ne keer je penne en schrijf ook ne keer iets over
Ûze Plekke! Maar ja de muze moet daarvoor werken, en ze heeft gewerkt. Wanneer ik zo naar
Ûze Plekke kijk en zovele jaren terugkeer, moet ik zeggen, dat er na al die jaren ook een boek
te schrijven is. Een boek met van ieder van ons iets, hele levensverhalen! Geboorten,
overlijdens, zieken, vakanties, getuigenissen …We zien mensen opstaan en groeien, wat een
vreugde. In mijn 81 jaar heb ik nog nooit zo iets schoons zien groeien. Hoe er in onze
bijeenkomsten zoveel vriendschap is, zoveel warmte, zoveel interesse, zoveel luisterbereidheid.
Na onze laatste bijeenkomst van 14 november, dacht ik ’s avonds in bed, wat was het een
goede leerrijke avond, pen nu toch ne keer iets neer over Ûze Plekke.!
We herdachten om te beginnen het overlijden van de mama van Louis. Je ziet hoe iedereen
meeleeft. We gaan ook de dood niet uit de weg. Het moet Louis deugd gedaan hebben, teken
van verbondenheid, is dat ook niet Ûze Plekke? Verbondenheid in goede en kwade dagen.
Ondertussen ging een kaartje door voor Wim en Nancy om ons medeleven met hun beidjes uit
te drukken.
Dan de overgang naar Johan…met een duidelijke uiteenzetting hoe we alles wat er gebeurt in
Ûze Plekke op website kunnen vinden. Hij heeft dat schitterend gedaan. Ik keek zo eens rond
naar onze mensen, hoe belangstellend ze luisterden om meer daarover te weten. Bedankt
Johan, we hebben ervan genoten. De deuren staan open om bij te leren.
Dan kwam onze Yana aan de beurt, met een klein hartje zei ze, maar dat hebben we niet
gemerkt. Het was een stralende Yana, die ons vertelde hoe zij de armoede zag en beleefde in
Gent. Met slaande voorbeelden: vluchtelingen, die op straat onder bruggen moeten slapen.
Dat daar in Gent vrijwilligers zijn, die ze helpen zodat ze kunnen overleven. Voedselbedeling,
een winkel, een bibliotheek…dat is er allemaal. Maar die mensen vragen vooral naar warmte
zei Yana en naar liefde. Wat een getuigenis Yana, het kan je klasgenoten alleen maar doen
nadenken en dat doe je alleen maar als je ter plekke gaat kijken, dat is de waarheid. Dank
Yana, we zagen jouw papa glunderen!
En toen de getuigenis van René over de vluchtelingen. Wat hij meemaakt als buddy, bijna om
de moed op te geven. Zoeken naar een woonst, honderden huizen en er dan twee vinden…die
huizen van vrede noemen. Toch wel schandalig dat er zoveel mensen niet willen verhuren aan
mensen in nood. Niemand beter dan de mensen van Ûze Plekke verstaan dat…jaren, maanden
op de lijst staan om een woning die betaalbaar is te vinden. Bedankt René om je moed om
door te gaan, het niet op te geven. Dank voor je prachtige uiteenzetting. Die avond van 14
november heeft op mij een stempel gedrukt, me diep geraakt.
Dank aan al de mensen van Ûze Plekke die voor mij een leerschool zijn. Ik mag zoveel beleven
in mijn oude dag, dank zij jullie. Ik zie Ûze Plekke met al die warme mensen gaarne, bedankt
allemale!
Lieve Danneels
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o

U verhuist? U (ver)koopt of (ver)huurt een pand? U gaat scheiden of bent erfgenaam? Denk dan
tijdig aan de impact op uw elektriciteits- en gascontract.
Met behulp van energie-overnamedocumenten geeft u de meterstanden door aan de leverancier.
Een energie-overnamedocument heeft een juridische waarde. Wanneer bijvoorbeeld een
(ver)huurder of een ex-partner de meterstanden zou betwisten, biedt het document u
bescherming. Als u de meterstanden correct doorgeeft, ontvangt u een juiste slotfactuur van de
leverancier.

De verhuisplanner op de website van de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en
Gasmarkt (VREG) geeft u gratis informatie op maat over de stappen die u moet
ondernemen bij elke wijziging op een adres.
Raadpleeg www.vreg.be/verhuisplanner en kijk welke situatie voor u van toepassing is.
Heeft u geen internet, bel dan het gratis nummer 1700.

o Op het dagelijks bestuur werd afgesproken dat we in het vervolg koffie zullen
kopen bij OXFAM
Handel is een krachtige hefboom voor
duurzame ontwikkeling. Maar heel wat
producenten in het Zuiden krijgen
geen eerlijke kans op de wereldmarkt.
Daardoor leven ze vaak in armoede.
Oxfam-Wereldwinkels bestrijdt dit onrecht.



BIZON vzw is een landelijk erkende jeugdvereniging die sinds 2005 kampen
organiseert voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren tussen 7 en 21
jaar. We bieden voor elk wat wils aan: tentenkampen, kamphuiskampen,
themakampen, avonturenkampen,… en dit in binnen- en buitenland. Meer
informatie vindt u op www.bizonvzw.be



De groepsaankoop groene energie van de Provincie West-Vlaanderen komt eraan: schrijf in

vanaf 1 december 2016
Ook interesse om te besparen op je elektriciteits- en gasfactuur? De 6e groepsaankoop van de
Provincie West-Vlaanderen start op 1 december 2016 via www.samengaanwegroener.be. Schrijf in en
je krijgt een persoonlijke berekening voor 100 % groene energie uiterlijk op 16 maart 2017.
Wat is het voordeel voor jou?
Je kunt besparen via het aanbod voor een 1-jarig contract 100 % groene energie . Ook krijg je
begeleiding van inschrijving tot overstap. Met 100 % groene energie werk je bovendien mee aan een
schoner milieu.
Hoe inschrijven?
Inschrijven kan vanaf donderdag 1 december 2016. Op de jaarafrekening van je energieleverancier(s)
vind je de verbruiksgegevens die je nodig hebt om in te schrijven.
Hou je mailbox in de gaten: je krijgt een mail zodra de inschrijvingen van start gaan.
Wat als je als vorig jaar ook al deelnam?
Opnieuw inschrijven is toch noodzakelijk, je neemt niet automatisch weer deel.
Hoe werkt een groepsaankoop?
Door veel gezinnen samen te brengen in een groepsaankoop proberen we een goedkopere prijs voor
elektriciteit en gas te bekomen. De vorige editie schreven 66.690 gezinnen zich in. Daarvan ging 60 %
(40.170 gezinnen) effectief op het persoonlijke aanbod van de winnende leverancier in. Je blijft vrij
om het aanbod te aanvaarden of niet.
Meer info: 0800 76 101
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De Verklaring van Langemark

Op de ontmoetingsavond van 14 november kregen we indrukwekkende getuigenissen over
vluchtelingen van Yana Meuleman en René Tytgat. De verklaring van Langemark werd
voorgesteld en ter ondertekening voorgelegd. Bijna alle aanwezigen ondertekenden de
volgende tekst.
Honderd jaar geleden joeg de Eerste Wereldoorlog 10 miljoen mensen op de vlucht.Vandaag zijn
wereldwijd meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht: deels voor oorlog, maar ook door
klimaatverandering, gebrek aan sociale bescherming, medische verzorging, onderwijs – kortom door
gebrek aan toekomst. Vanuit Langemark, waar vanaf de lente van 1915 de totale bevolking op de
vlucht was, lanceert Wakker voor Vrede deze dringende oproep – de Verklaring van Langemark.
Wij verdragen niet langer dat te veel politici in België en Europa het egoïsme en de angst aanwakkeren, door
muren op te trekken rond onze welvaart en de vreemde nieuwkomer niet op de eerste plaats als medemens in
de ogen te kijken. Wij dagen alle beleidsmakers uit om moediger te zijn en hun medeburgers te betrekken in
daden van gastvrijheid, integratie en solidariteit. Wij vragen meer inspanningen om de oorzaken van
gedwongen migratie in de landen van herkomst weg te werken.
Wij zijn ten diepste verontwaardigd over het gemak waarmee Europa zijn waarden verloochent. Wij achten het
immoreel dat bakens van beschaving zoals de conventie van Genève in vraag gesteld worden. Wij vinden het
beschamend dat Europa zijn verantwoordelijkheid afwentelt op landen die nochtans minder draagkracht
hebben. Wij roepen op tot een brede Europese beweging van groepen en mensen die Europa in woord en daad
vrijwaren als een gastvrij, solidair en moreel hoogstaand continent.
Wij nemen het niet dat gezagsdragers de sfeer van angst en onveiligheid als gevolg van terreuraanslagen
misbruiken, om vluchtelingen en migranten te stigmatiseren en zo hun eigen verantwoordelijkheid te ontlopen.
Wij roepen alle krachten in onze samenleving op om werk te maken van een cultuur van ontmoeting, omdat wij
geloven dat elke waarachtige ontmoeting met een nieuwkomer de samenleving verrijkt en versterkt.
Wij moedigen media, journalisten, opiniemakers, ngo’s, opvoeders, leerkrachten, kunstenaars, verenigingen…
aan om nog meer inspanningen te leveren om mensen te verbinden. Wij pleiten ervoor de vele positieve
verhalen de aandacht te geven die ze verdienen, zonder daarbij blind te zijn voor de problemen, die dienen
benoemd en aangepakt te worden.
Wij engageren ons om in een vluchteling of migrant allereerst een (mede)mens te zien en te beseffen dat we
allen gelijkwaardig zijn, hoezeer we ook van elkaar verschillen. Wij willen mee bouwen aan een breed
draagvlak voor dialoog, ontmoeting en diversiteit. Wij nodigen al onze medeburgers uit om vluchtelingen en
migranten te verwelkomen met concrete daden van solidariteit. Samen met alle nieuwkomers willen wij werk
maken van een vredevolle samenleving – in ons dorp, onze stad, ons land, Europa, de wereld.
Langemark, 6 november 2016



Beste,
De eerste koude nachten en een steeds wisselende groep van vluchtelingen nopen ons om een
nieuwe oproep te lanceren.
Momenteel kunnen we de vraag naar warme waterdichte jassen in de maten XXS, XS, S, M niet
aan.
Eveneens zijn we op zoek naar waterdichte (winter) schoenen van maat 38 tot 43.
Slaapzakken blijven ook nog steeds welkom.
Indien jullie ons met een of meerdere van deze zaken kunnen helpen, willen jullie dat dan
bezorgen op een van de onderstaande adressen:
- Kris & Kristien T'Seyen, Zeewaluwstraat 19, 8380 Lissewege
- Fernand Maréchal, Heiststraat 77, 8380 Zeebrugge
- Diocesaan centrum Groenhove (tav Kristien, CCV), Torhout
Alvast bedankt
Filip Carpentier ,coördinator Betlehemproject Bisdom Brugge,medewerker Dienst Diaconie
Bisdom Brugge, diaken PE Hooglede - Gits
0488/809178

o

CONSUMENTENKREDIETEN IN EINDEJAARSPERIODE ZIJN GEVAARLIJK
Wil u cadeautjes kopen of een reis boeken? BNP Paribas Fortis suggereert dat u niet eens hoef te
kiezen. Met een consumentekrediet kunt u zoveel kopen als u wil. Het zijn net dergelijke
kredieten die mensen in een uitzichtloze schuldenspiraal meesleuren. BNP Paribas Fortis is zeker
niet de enige, alle grootbanken proberen op die manier kredieten te slijten aan gezinnen. Het
Netwerk tegen Armoede vindt dat een gevaarlijke evolutie.
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Beste collega’s,

Graag wil ik jullie 3 belangrijke weetjes doorspelen:
TEGEMOETKOMINGEN 90%: We betalen terug tot 31 december 2016, MAAR: de betaalbewijzen
moeten vóór 23 december 2016 afgegeven worden.
TEGEMOETKOMINGEN 80%: Het budget voor 2016 is volledig opgebruikt, we kunnen dus geen
tegemoetkomingen meer uitbetalen.
BIOSCOOPTICKETS AAN 1 EURO: We hebben enkel nog tickets voor Cine Lumière in de aanbieding.
Tickets voor Kinepolis zullen vanaf half januari terug beschikbaar zijn.
Met vriendelijke groet,
Bart Hollevoet
Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie

 Recept van de maand:
Soep van de week: prei aardappelsoep met hamblokjes (Kan als maaltijdsoep geserveerd
worden)
Ingrediënten:
1 kg. Prei
500 gr. Aardappelen
2 uien
1 teentje knoflook (hoeft niet)
250 gr hesp in blokjes op reepjes
2 bouillon blokjes ( bij voorkeur kip)
1 eetlepel boter
Peper en zout en een snuifje kerriepoeder (hoeft
niet)
Broodcroutons (een snede brood in blokjes
gesneden en gebakken in wat boter)

Bereiding:
1. Prei dun snijden
2. Aardappel schillen en in stukjes snijden
3. Ui schillen en in stukken snijden
4. Teentje knoflook pellen en in stukjes snijden
5. Laat boter smelten in een kookpot en stoof de prei, ui, knoflook, aardappel.
6. Voeg water bij tot alle groenten onder water staan. Doe ook de bouillon blokjes erbij.
7. Laten pruttelen tot de groenten gaar zijn. ( ongeveer 20 min.)
8. Hou wat gekookte groenten apart (om de soep achteraf af te werken)
9. De soep mixen
10. De hesp, de apart gehouden groenten aan de soep toevoegen
11. Kruiden met peper en zout en een snuifje kerriepoeder. (proeven of er nog kruiden bij moeten)
12. De broodcroutons apart serveren of in elk bord wat leggen
Kerrie (of curry poeder) geven een aangename smaak aan de soep en bovendien krijg je er snel warm van
in de koude winterdagen.
Wil je iets anders als versiering: vervang de broodcroutons door gefrituurde aardappelslierten
Werkwijze:
Aardappel schillen en raspen. De slierten spoelen in koud water en droogdeppen.
Frituren in wat olie. Laten uitlekken op keukenpapier.

Smakelijk!

 Voorbije activiteiten


Maandag 24 oktober: spelnamiddag
Dit was een beginnend succes er waren 13 leden aanwezig. Er werd geschaakt, mens erger je niet,
scrabble en UNO gespeeld. Het was een leuke namiddag iedereen was bezig. Ignace haalde belegde
broodjes die zonder probleem verorberd werden. Door het vroeg doorgaan van de spelnamiddag zijn er
enkele mensen afwezig gebleven ’s avonds voor de ontmoetingsavond . Het is duidelijk te lang voor onze
mensen, daarom is het beter iedere spelnamiddag van 16.00 u tot 18.30 u te houden. Op die manier is
het al 2 uren minder lang.
Waren aanwezig Beatrix, Peter, Tina, Paul, Noëlla ,Patrick VH, Patrick P,
Marcella, Bénedicte, Reginald, Vivian, Dylan en Angelino, Boudewijn
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Maandag 7 november: Trefdag Boeverbos
Ignace, Marcella, Reginald en Viviane waren aanwezig. Verslag:
Deze trefdag wilt opnieuw hulpverleners de kans geven om in dialoog te gaan met mensen in
armoede. Dit zal voor de laatste keer doorgaan. In 2018 wordt de dienst Welzijn van de
provincie stop gezet. De Vlaamse Overheid zal bepalen hoe dit veder ingevuld zal worden.
1.
Trefdag 2017
Thema 1: Vermaatschappelijking van de zorg. Als je niet in staat bent om een menswaardig
leven te leiden, dan heb je recht op maatschappelijke dienstverlening. Dit bestaat meestal uit
financiële steun, of OCMW-steun. In sommige gevallen is het beperkt tot dringende medische
hulp. Vandeurzen wil hier dat mantelzorg een belangrijk deel uitmaakt van die hulp, maar het
OCMW stelt vast en bepaalt welke dienstverlening voor jou past. Mensen in armoede hebben
geen zo’n sterk netwerk, dus hierdoor worden onze mensen opnieuw kwetsbaarder gemaakt.
Thema 2: Digitalisering: een struikelsteen voor veel van onze mensen.
Op 16 januari 2017, om 9u30 in Boeverbos wordt hier verder aan gewerkt.
De trefdag zou doorgaan in de tweede helft van mei 2017.
2.
Actiedag in september 2017
Op de laatste trefdag willen we de hulpverleners en de vakbonden warm maken om samen een
actiedag te organiseren in september. We willen via de media een boodschap verspreiden dat
we niet akkoord gaan met afschaffing van het provinciaal armoedeoverleg. We zijn erin
geslaagd om de hulpverleners en de mensen in armoede kansen te geven om in dialoog te gaan
met elkaar. En dit willen we niet laten stuk gaan. We gaan voor een warme samenleving, voor
overleg en discussie.
3.
Continuïteit van de principe van de trefdag.
We zullen Samenlevingsopbouw contacteren om te vragen of zij het model van de trefdag
willen continueren. De Vlaamse regering heeft nog geen beslissingen hoe ze dit de toekomst
zullen invullen. We willen hen voor zijn !!
Indien het niet lukt met samenlevingsopbouw zouden we WZZ aanspreken.



dinsdag 22/11: Studienamiddag huurdersbond
Ik ( Louis ) nam deel aan deze studienamiddag v/d Huurdersbond West-Vlaanderen over sociale huur.
De studie ging over de ontleding van antwoorden op twee vragen:
° Hoe en wanneer kan een Sociale Huisvestingsmaatschappij of Sociaal Verhuurkantoor een einde
stellen aan de huurovereenkomst?
° Op welke wijze kan de sociale huurder de huurovereenkomst beëindigen?
De mogelijke redenen die aanleiding kunnen geven tot deze vragen werden aangestipt, uitgediept en
naar oplossing toe, overzichtelijk weergegeven.
De reglementen die hierbij in aanmerking kunnen komen worden ontleend aan het Kaderbesluit van
sociale huur, de Vlaamse Wooncode, Ministeriële Beroepen, de Belgische Wetgeving, de Arresten van
vrederechters en het Huishoudelijk Reglement.
Het vademecum Sociale Huur kan ook een nuttige bron aan informatie bevatten.
Het is duidelijk dat het hier om een ingewikkelde materie gaat en dat je dus bij twijfel of
onduidelijkheid beter snel advies inwint bij de Huurdersbond of andere ingewijde organisaties.



Woensdag 23/11: Getuigenis VISO, Roeselare
Louis , Patricia en Angelino werden uitgenodigd door de lerares godsdienst. Ze houden daar een welzijn
dag voor alle leerlingen. Er werden dan ook verschillende welzijnsschakels uitgenodigd. Wij deden een
getuigenis voor het zesde en vierde middelbaar. We stelden om beurten ûze plekke voor, dan een uit
het leven gegrepen verhaal. In het zesde hadden wij Patricia en Angelino niet de indruk dat de leerlingen
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er echt mee bezig waren. Terwijl we dit in het vierde jaar wel die betrokkenheid voelden. Toen Angelino
zijn getuigenis gebracht had , was er een meisje die een traan weg pinkte. Misschien was het omdat er
gelijkenissen waren met haar ervaring of omdat een ouder alles doet om zijn kind toch een zo gewoon
leven te geven. Er kwamen ook heel wat vragen echt het deed ook wel goed om die interesse los te
krijgen bij de jongeren. Wij hadden ons goed voorbereid maar zo zie je dat het eigenlijk niet mogelijk is.
Na afloop kwam dat zelfde meisje Angelino haar verbazing overbrengen van zijn sterkte. Het deed hem
wat dat zo een meisje openlijk haar gevoelens toonde.
Dank je wel. Patricia, Angelino en Louis.



Dinsdag 29 november samenkomst met de werkgroep project “Warme Steden”.
Locatie: Conferentiezaal Stadhuis 14u-16u30
Aanwezig Ûze Plekke: Angelino & Bénédicte
Overlopen van de verschillende clusters, prioriteiten geven, welke acties kunnen we bedenken bij elke
cluster
1. Luisteren naar mening van kinderen en jongeren
2. Een toegankelijk, laagdrempelig aanbod van hulpverlening en preventie met een betere
samenwerking tussen voorzieningen
3. Pesten actief aanpakken, scholen kunnen hier een belangrijke rol spelen. Er zijn al heel wat
initiatieven maar moeten we ze niet verder uitwerken, en ouders hierbij meer betrekken.
4. (In Scholen) meer aandacht te hebben voor de ontwikkeling van emotionele en sociale
vaardigheden, talenten en krachten. Talenten van jongeren een centralere plaats geven
5. Psychische problemen, praten rond kwetsbaarheid en opvoedingsproblemen uit taboesfeer
halen. Speciale acties bij de week van Geestelijke Gezondheid.
6. Jongeren meer betrekken bij de verdere uitwerking van het actieplan Warme Steden.
Bij elke cluster werden voorstellen ingediend, en ter discussie gebracht. Er wordt aandacht
gevraagd voor de armoedetoets bij elk voorstel/actie
De ervaringsdeskundige was vragende partij om haar te betrekken bij bepaalde clusters/acties.
Er zijn al voorstellen om actieplan “kenbaar” te maken: reclame bussen van De
Lijn/website/mascotte grote beer die zal verhuizen naar verschillende locaties in de stad….
De politie (ook partner) vraagt naar het belang en meerwaarde van hun verdere deelname aan de
samenkomsten. Wel steunen ze het initiatief, maar vinden het moeilijk omwille van hun positie
om als partner actief deel te nemen bij de verdere uitwerking van ons actieplan.
Volgende bijeenkomst: do 16 februari.
We hebben afscheid genomen van Sarah Peene Loge Brugge. Zij kreeg een vast contract
aangeboden in Gent als projectleider Warme Steden Gent. Zij zal vervangen worden



Maandag 28 november : MOOIE STARTAVOND WELZIJNSZORG
Bij de start van de advent kwamen op maandag 28 november zo’n 180 geïnteresseerden bijeen voor
de info-avond over de campagne 2016 van Welzijnszorg. Het nieuwe campagnemerk Samen tegen
armoede werd gelanceerd. Ûze Plekke was goed vertegenwoordigd. Dat we met velen waren, was
bemoedigend. En dat is nodig. Want dit is onze kracht: vele kleintjes maken een groot. Jij en ik,
mensen in armoede, groepen en verenigingen, vrijwilligers, politici, pers, bedrijven, vakbonden,
mutualiteiten… We zijn met velen. Laat ons verbindingen maken. Laat ons overtuigen, van de
dorpsstraat tot de wetstraat, dat armoede niet thuis hoort in ons land. Want we kunnen er niet naast
kijken. Vandaag leven 1,7 miljoen Belgen onder de armoedegrens. Dat is dus een verhaal van 1 op 7.
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 Donderdag 1 december Sint-Andreas, Garenmarkt.
Angelino en Patrick zijn gaan praten over Ûze Plekke in de Brugse centrumschool. Een 25-tal leerlingen zaten in
een kring rond de twee plekkers. Patrick heeft eerst een beetje verteld wat onze vereniging inhoudt en Angelino
heeft getuigd en verteld hoe hij door Carlos indertijd werd aangespoord om toch naar Ûze Plekke te gaan om
zijn problemen van zich af te praten.
De leerlingen zaten allemaal heel aandachtig te luisteren en stelden heel interessante vragen. De contacten met
de school zijn heel goed en de leerlingen staan open om te komen helpen waar kan.



Zaterdag 3 december: afscheid van Diederik

We (Bénédicte, Louis, Viviane, Marcella en Ignace) waren in de namiddag te gast in Gent, in het
parochiecentrum Selescest, voor het afscheid van Diederik Janssens, de coördinator en boekhouder van
Welzijnsschakels Nationaal. Er waren welzijnsschakels aanwezig van over gans het Vlaamse land.
Velen onder ons die regelmatig naar de contactavonden gaan in Roeselare kennen Diederik als de persoon die
een van de werktafels leidt als er een thema besproken wordt. Op de jaarlijkse algemene vergadering van WZS
te Brussel kennen we hem als de boekhouder die de resultaten van het voorbije jaar haarfijn kan uitleggen. En
allen die aanwezig waren op de Gezinsdag van Welzijnsschakels in Mechelen op 9 mei 2015, herkennen
Diederik als de persoon die iedereen aan het dansen zette bij de muziek van Vuile Mong en de Vieze Gasten.
En ja Vuile Mong (Mong Rosseel) en de Vieze Gasten waren ook van de partij, maar de band noemt nu Mong en
Tamara Rosseel samen met de muzikanten De Illustratie. Zij hebben de namiddag vrolijk opgefleurd. En we
werden verwend met zowel koude als warme lekkere hapjes.
Bij het officieel gedeelte hebben 4 personen het woord genomen. De sprekers werden ingeleid door Lieven De
Pril, de regionale verantwoordelijke van WZS Oost-Vlaanderen.
Eerst kwam Bernard Defossez aan het woord. Hij is voorzitter van de raad van bestuur van de Welzijnsschakels,
en vrijwilliger bij de Welzijnsschakel De Lage Drempel van Mechelen. Hij vertelde ons hoe Diederik bij
Welzijnsschakels begonnen is en hoe hij zijn carrière verder uitbouwde. Hij dankte Diederik voor de frisse
ideeën die hij had bij het coördineren van de Welzijnsschakels. Dan was onze Bénédicte aan de beurt. Zij
vertelde hoe zij bij Ûze Plekke terecht gekomen is vanuit haar bezorgdheid om mensen die in de problemen
zitten te helpen, over haar persoonlijk engagement bij Ûze Plekke en de weg die Ûze Plekke afgelegd heeft met
de tandemwerking, om te eindigen met een dankwoord aan Diederik.
De derde persoon was Guido Degraen, trekker van De Schakelaar in Tongeren. Als slot gaf Diederik zelf een
dankwoordje aan iedereen voor dit mooie afscheid. Diederik gaat nu aan de slag bij Broederlijk Delen.

Nadien schreef Diederik :
Dag Benedicte,
Nogmaals bedankt: voor je eerdere mailtje waarin je je waardering uitspreekt, je sterke getuigenis, persoonlijk
en vanuit de evolutie van de groep, jullie aanwezigheid zaterdag…
Uze Plekke blijft ook een beetje mijn plekke, ik wens jou en de groep alle goeds
Van harte
Diederik



Maandag 5 december ’16 interview met studenten.
Aanwezig: Marcella, Patricia, Viviane, Paul, Louis en Angelino.
We werden geïnterviewd door drie studenten van de hogeschool. De reden van het interview is om te
kijken hoe we beter kunnen geholpen worden vanuit wzs en er een samenwerking kan zijn met andere
wzs. Er waren 70 vragen maar nog eens onderverdeeld in verschillende kleine vragen. Het was zeker geen
gemakkelijke oefening, zeker vragen waar er een onderscheid gemaakt word tussen mensen in armoede
en niet in armoede. Bij ûze plekke spreken we enkel over vrijwilligers.
Ook vragen waarvan wij vinden dat het onder de privacy van onze leden valt. Die we dan ook niet
beantwoorden. Uiteindelijk konden we met tevredenheid het interview beëindigen.
Met dank aan de werkgroep als ook Ignace en Benedicte
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Dinsdag 13/ 12: Energieconferentie BIZ Oostende
Aanwezig: Louis – Angelino – Bénédicte
Verwelkoming: Mevr. Vanessa Vens, voorzitter Sociaal Huis Oostende
Aan het woord Dhr.Bart Tommelein, Viceminister president en minister van Financiën, Begroting en
Energie in de Vlaamse regering. De Minister gaf een vooruitblik op uitdagingen/opties voor de toekomst op
het vlak van energie-armoede in Vlaanderen. Goed nieuws: afbetalingen en afsluitingen van water/gas en
elektriciteit, daalt. Aardgas wordt vanaf nu tijdens de wintermaanden niet meer afgesloten.
Maar men moet nog veel meer de mensen zelf gaan informeren, de kwetsbare groep opzoeken is hier heel
belangrijk. Ook bewust maken dat minder verbruiken = lagere factuur. Rapper overgaan tot het plaatsen
van een budgetmeter, hoe sneller geplaatst hoe minder schuldopbouw. Bij digitale meters is er ook een
betere opvolging. Mensen ook beter informeren over de mogelijkheid tot aanvraag van subsidies. Voor
sociale doelgroep bestaat de mogelijkheid tot renteloos lenen.De Minister gaat eerstdaags met Eandis op
pad om een budgetmeter te plaatsen en kennis te maken met de werking van zo’n budgetmeter.
Meer deskundige informatie door medewerker van Energiehuis, Eos en Eandis over: budgetmeter,
Groepsaankopen- Energieadvies – werking van Energieloket – Energielening - aanvraag energiescan….
Bij de start de getuigenis van een ervaringsdeskundige die ook bij het slot een beschouwing gaf vanuit haar
eigen aanvoelen na deze conferentie.
Afsluitend woord door Mevr. Tine Wyns, directeur preventie en signalering CAW Noord-West Vlaanderen.

 Komende activiteiten


December:



Waarheen in de kerst- en eindejaarsperiode






KERSTONTBIJT BIJ DE SINT-DONATIANUSPAROCHIE ZONDAG 25 DECEMBER VAN 8 UUR 30
TOT 10 UUR IN ZAAL POTPOURRI – JAN BONINSTRAAT 20 Dit jaar startte de SintDonatianusparochie op Pasen met een succesvol initiatief: het zondags ontbijt voor
iedereen die niet alleen wil zijn. Sindsdien kan je iedere laatste zondag van de maand kan je
genieten van een heerlijk ontbijt. Als vergoeding geef je wat je wilt of kunt missen. Het is
mooi dat dit jaar niet alleen het eerste maar ook het laatste ontbijt van het jaar doorgaat
op een kerkelijke feestdag: Kerstmis. Omdat de organisatoren voldoende eten willen
kunnen voorzien, is het goed om vooraf contact op te nemen met Frank Van Renterghem,
Toon Vandeputte of een onthaalpunt van Sint-Donatianus, om in te schrijven. Maar je kunt
je inschrijving ook via Bart Hollevoet laten verlopen.
U ZIJT WELLEKOME – VLAANDEREN ZINGT KERST MAANDAG 26 DECEMBER OM 16 UUR IN
DE SINT-WALBURGAKERK Zoals elk jaar organiseert het Davidsfonds op Tweede Kerstdag
(op een honderdtal locaties) een massa-kerstsamenzang, waarop telkens honderden
mensen afkomen. In Brugge gebeurt dat o.l.v. Marc Verhaeghe en het koor Marcato. Het
publiek zingt alle gekende Vlaamse kerstliederen mee. Gratis toegang en tekstboekje voor
iedereen.
Zaterdag 31:
Programma
-Deuren open en onthaal om 18u30
-Feestelijk menu
met aperitief en hapjes – soep – koud buffet met frietjes –
taart – koffie
-Muzikale animatie, dans voor wie dit wil, gezelligheid…
-En natuurlijk om middernacht….Aftellen naar het nieuwe jaar!
Praktisch
-Vervoer is mogelijk, doch enkel voor wie er anders helemaal
niet raakt én die woont in Brugge of een deelgemeente van
Brugge.
Dit vervoer moet bij de inschrijving aangevraagd worden!
-Deelnameprijs voor Ûze Plekkers is 3 euro per volwassene,
1 euro voor kinderen tot 12 jaar, gratis tot 4 jaar. Te regelen
met Ignace
-Plaats van gebeuren : St-Leocollege – Potterierei nr 12 in
Brugge
Inschrijven - Vooraf persoonlijk komen inschrijven is noodzakelijk
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-Adres van inschrijving : CAW Brugge – Garenmarkt nr 3 in
Brugge
-Inschrijvingsdagen :
vrijdag 23 december van 10 u tot 12u en van 14u tot 16u
en op woensdag 28 december enkel van 10-12u
Brugge feest: DONDERDAG 31 DECEMBER VANAF 22 UUR 45 OP ’T ZAND

Januari:





Maandag 2: dagelijks bestuur
Woensdag 4: CLUB BRUGGE FOUNDATION BIEDT AAN: DE INNOCENTINIEUWJAARSMAALTIJD VAN 12 UUR TOT 15 UUR IN HET LOGEGEBOUW VAN CLUB
BRUGGE
EXPO 125 JAAR CLUB BRUGGE

Nog tot 8 januari in de Stadshallen – Markt 7
De tentoonstelling is open van woensdag tot en met zondag, van 10 uur tot 18
uur.
Gesloten op maandag, dinsdag en feestdagen (25/12 & 1/01). Op 24/12 en 31/12
open van 10u tot 14u.
We kregen 100 vrijkaarten voor deze expo. Wil je meer info of wil je de expo
bezoeken? Neem dan contact op met Bart Hollevoet, zodat je kunt afspreken hoe
je aan je ticket(s) geraakt.









Zondag 8: nieuwjaarsdrink stad Brugge vanaf 11 uur 45 op de burg
Maandag 9: ontmoetingsavond
Maandag 16 : 09,30u voorbereiding trefdag
Donderdag 12: 19,30u werkgroep 17 oktober
Donderdag 19: 19,00u algemene vergadering Brugge dialoogstad en receptie
ZATERDAG 21 JANUARI OM 20 UUR IN DE STADSSCHOUWBURG: VERNIEUWD GENTS
VOLKSTONEEL SCHOON OGEN ( inschrijven via Bart Hollevoet)
ZONDAG 22 JANUARI OM 15 UUR IN DE STADSSCHOUWBURG CHRIS DEAN’S SYD
LAWRENCE ORCHESTRA ( inschrijven via Bart Hollevoet)
Maandag 23: ontmoetingsavond


Ook Peter kruipt af en toe in de pen. Hierbij een gedicht van hem.
Van duisternis naar licht .
Zijn er toch nog ander machten ?
Ik zie opeens ver weg wat licht .
Krijg ik daarvan nieuwe krachten .
Wil ik wel dat het duisternis zwicht ?
Sterker wordt mijn drang tot leven ,
lichter wordt het om mij heen .
De duister wordt nu verdreven ,
uit de grond waar ik verdween .

Struikelend begin ik te klimmen , omhoog ,
omlaag wil ik nu gaan , weg van al die hersenschimmen .
Ik wil niet enkel maar bestaan .
Het leven zelf wil ik weer voelen .
JIJ bent geen vriend , jij duisternis ,Ik laat mij door het licht omspoelen
een mens die uit de as herrezen is .
GR.P.S.
.

Peter Snijkers

Ûze Gazette 5 verschijnt op maandag 23 januari
Teksten binnen bij Boudewijn op vrijdag 20 januari ten laatste om 12,00u
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