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Dementie

Zoals de traditie het wil, organiseerde beweging.net Mortsel haar jaarlijkse
vergadering in de grote' zaal van Johannes XXIII op de eerste vrijdag van de
maand februari: 1 februari 2019. Feitelijk een verbeterde nieuwjaarsreceptie.

Trefmoment van
beweging.net Mortsel
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en verder

Na ontvangst met een aperitiefje en lekker keuvelen,
verwelkomde voorzitter Jean Luyckx 45 aanwezigen op
deze bijeenkomst. Drie van de beste koks van kwb
St.-Lode - H-Kruis zorgden voor een verzorgd en
feestelijk Breugelbuffet met warme en koude
gerechten. Dat het in 2019 Breugeljaar is, werd nog
eens onderlijnd (deze schilder is overleden in 1569!).

Caroline Bastiaens is geboren in Hasselt en na haar
studies in Antwerpen bleef ze er wonen. Tot 2018 was
ze er CD&V-schepen. Ze getuigde over de vierde
wereld in Antwerpen. ‘Armoede kennen we vooral als
een tekort aan de noodzakelijke financiële middelen
die nodig zijn om in de noodzakelijke basisbehoeften
te voorzien. De overheid neemt deze problematiek
mee in hun beleid. Maar door geldtekort wordt een
noodzakelijk doktersbezoek, een dringend herstel aan
de woning … vaak uitgesteld of gewoon niet gepland.
Mensen met financiële noden lijden ook vaak aan
sociale armoede; zij dromen ervan eens een bezoek te
brengen aan theater, opera, een evenement, een
sportactiviteit ... maar de financiële middelen
ontbreken. Daardoor geraken ze sociaal geïsoleerd en
dikwijls erg vereenzaamd. Ze geraken in een negatieve
spiraal en voelen zich helemaal niet goed in hun vel.’
Caroline doet een oproep aan de verenigingen om
hiervoor aandacht te hebben. Ook in Mortsel, hier in
onze onmiddellijke omgeving. ‘Heb mededogen voor
deze groep van mensen in onze samenleving’ zei ze
tot slot.

Ons Breugeldessert komt nu aan bod: lekkere rijstpap
en/of verse fruitsla. Heerlijk.
Vzw De Kompanie herhaalt nog eens hun planning
voor de bouw van een zorg- en woonproject voor een
vijftiental jongvolwassenen in Mortsel. Tijdens een
vorige bijeenkomst van Trefmoment werd het plan
voorgesteld. Deze avond lichtte enthousiaste
vertegenwoordigers van de vzw de stand van zaken
toe. Het VIPA-dossier is ingediend, de plannen zijn al
erg concreet en met de bouw kan wellicht dit jaar nog
begonnen worden. Sponsoring is nog steeds meer
dan welkom.

Reinhilde Van Hecken

Caroline Bastiaens
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Oxfam Wereldwinkel Mortsel

De meeste lezers van dit blad zullen al wel eens in Wereldwinkel Mortsel binnen gesprongen zijn voor een
cadeautje, een pak koffie of een fles wijn. Die wijnen krijgen trouwens van de wijndeskundigen (oenologen)
goede beoordelingen voor hun prijs-kwaliteitverhouding. WW Mortsel was jarenlang te vinden in de
Edegemsestraat, maar is sinds 2013 gevestigd op nummer 62 van de Antwerpsestraat. Een groep onbetaalde
medewerkers brengt daar de principes van ‘Eerlijke Handel’ in praktijk.

De eerste wereldwinkel in Vlaanderen werd op 5 april
1971 geopend in de Hoofdkerkstraat, in het oude
stadscentrum van Antwerpen. Sindsdien werd een
lange weg afgelegd. Vanuit het zenuwcentrum van de
beweging in Gent wordt vandaag een netwerk van
meer dan 230 wereldwinkels en 8.000 vrijwilligers
aangestuurd. Maar waarom doen ze het?
We kunnen Eerlijke Handel in enkele punten
samenvatten: kleine producenten (boeren en
ambachtslieden) een leefbaar inkomen verzekeren,
bijdragen tot de opbouw van lokale gemeenschappen
in de landen van het Zuiden en strijd leveren tegen
onrechtvaardige mondiale handelsstructuren.

Een leefbaar inkomen voor kleine producenten
De wereldwinkelbeweging ontstond vanuit de
vaststelling dat boeren in het Zuiden voor hun koffie
of cacao heel lage en sterk schommelde prijzen
kregen. Sommige jaren waren die prijzen zo laag dat
er niet van te leven viel. Dat is in de meeste gevallen
nog steeds het geval. De producenten zijn afhankelijk
van opkopers die het vervoer en de verzending van
de grondstoffen van het platteland naar de
uitvoerhaven controleren. Die tussenpersonen
verkopen aan multinationale bedrijven die het verdere
proces van de verwerking van de grondstof tot aan
de verkoop via groot- en kleinhandel controleren.
Een illustratie: wie vandaag voor 1 euro chocolade
koopt, moet weten dat daarvan 6 cent naar de
producent van de cacaobonen gaat. 94 cent wordt
verdiend in de andere stadia van het productieproces.
De wereldwinkels betalen een “Fairtrade-
minimumprijs” die meestal boven de prijs op de
wereldmarkt ligt. Die minimumprijs houdt rekening
met de aard van het werk, de geleverde inspanningen
en de kwaliteit van het product; zo leveren
gecertificeerde bio-producten een hogere prijs op. De
minimumprijs is een richtprijs bij de
onderhandelingen met de producenten. Er wordt dus
nooit minder dan het minimum betaald, maar de
onderhandelde prijs kan hoger zijn, zeker als de
internationale marktprijs hoger ligt dan de Fairtrade-

minimumprijs.
Op die manier garandeert de wereldwinkelbeweging
de producenten een leefbaar inkomen. Soms
verkopen producenten maar een deel van hun
productie aan de wereldwinkels en een ander deel
aan private bedrijven. Ze zijn daar vrij in en maken
die keuze als de (commerciële) wereldmarktprijzen
relatief hoog zijn.
Steun aan lokale gemeenschappen met een
fairtradepremie
Wereldwinkels kopen van coöperaties,
samenwerkingsverbanden van kleine producenten. Ze
betalen bovenop de minimumprijs een premie die
dient voor de sociale en economische ontwikkeling
van de gemeenschappen waar de boeren leven.
De coöperaties beslissen zelf hoe ze de Fairtrade-
premie besteden. Dikwijls wordt vorming
georganiseerd, zodat de boeren productiever worden
en hun inkomen verhogen. In andere gevallen wordt
een school of een gezondheidscentrum opgericht. Het
kan ook zijn dat coöperaties een magazijn bouwen,
zodat de productie een tijdlang gestockeerd kan
worden en de boeren niet moeten verkopen op het
ogenblik van de oogst – de prijzen die de opkopers
aanbieden zijn dan het laagst en de producten enkele
weken of maanden stockeren, levert een hogere prijs
op.
De wereldwinkels geven ook nog op andere manieren
steun aan de coöperaties. Ze betalen voorschotten en
investerings- of overbruggingskredieten, belangrijk in
landen waar de banken heel hoge interesten vragen,
of weigeren leningen te geven aan boeren die niet
genoeg waarborgen kunnen geven. Adviezen om te
werken aan de verbetering van de kwaliteiten en
bijstand bij de productontwikkeling vervolledigen het
gamma van diensten waarop de coöperaties beroep
kunnen doen.

Zoveel mogelijk rechtstreeks aankopen bij de
lokale producent
Oxfam-Wereldwinkels koopt aan bij
producentenorganisaties die een Fairtrade-certificaat

hebben. Soms gebeurt de aankoop en/of de uitvoer
via een tussenhandelaar. Dat kan een organisatie zijn
die verschillende producentengroepen overkoepelt en
ondersteunt, of een “maatschappelijk verantwoorde
onderneming” die grondstoffen koopt en verwerkt tot
een exporteerbaar product, bijvoorbeeld thee. De
Fairtrade-certificaten worden toegekend na een
screening van de producentengroep of onderneming
door een externe organisatie. In de wereldwinkel zelf
erkennen we de producten uit Eerlijke Handel aan het
Fairtradelabel.
De wereldhandel rechtvaardiger maken
De wereldwinkelbeweging vraagt ook aandacht voor
de grote structuren van de wereldhandel en de
ongelijke handelsverhoudingen in de wereld. De
wereldmarkt werkt heel dikwijls in het nadeel van
kleine producenten uit het Zuiden en maakt de
economische ontwikkeling in die landen heel moeilijk.
Een voorbeeld daarvan zijn de Europese
invoerbelastingen. Een lage belasting op de invoer
van de ruwe grondstof is in het voordeel van de
Europese ondernemingen en moedigt als het ware de
landen uit het Zuiden aan grondstoffenproducenten
te blijven. Een hoge belasting op de invoer van
afgewerkte producten maakt het producenten uit het
Zuiden dan weer erg moeilijk om competitieve
bedrijven op te richten en te laten groeien. Er valt op
dat vlak nog veel te doen!

Emiel Vervliet
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VOOR DE NIEUWE DAGEN

Wat zal ik nodig hebben om mezelf opnieuw
te maken ooit?
De kleuren van hemel en mos voor de ogen
Wat zilver voor de dauwhuid
Rood brons voor haren wapperend
als galopperende paarden
En vooral gouden flonkeringen voor de

ziel onderweg
Van kastanjes de gloed om mij
de herfsten te herinneren
Een handpalm zoete hartkloppingen ook
als een hooggedachte aan de
benedensferen
die ik ooit achterliet

C. Alexander

Gedichten uit Mortsel

Christine Alexander

ALS OP EEN REIS

In de bloemen
schiep een onbekende hand
het licht
En wij, bewonderaar, voorbijganger
wij kijken ernaar als vertoeven we op
de meest uitzonderlijke plaats
zoals ergens onderweg
op een verre
verre reis

C. Alexander

HET RILLEND HERT

In de ruimte tussen deze muren
is de lucht bewolkt
met onweer
De regen die niet valt zijn de
woorden die zwijgen
Onrustige windvingers raken de
ramen van het rillende
hart aan en eilanden
bidden om licht
In het wondere woud trekken de
herten zich terug

C. Alexander

BLIJVEN

Ondanks
bedwelmende
wilgenrozenoevers
houdt de rivier niet op met stromen
In de luchten reizen onafgebroken de
wolken
Nooit heeft de wind ooit bedacht om
voortaan te waaien in slechts één
boomkruin
Water, wind en wolken zijn wij
Maar bovenal die duizendmaal hunkering
naar hemelse herbergen waar de tijd
nooit
binnen treedt

C. Alexander

OOIT

Zijn het de vleugels
die ik ooit had
die jou nu even optillen
en meevoeren
naar de plek
waar ik ooit was?

C. Alexander
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Colofon
Voor info over beweging.net Mortsel kan je terecht bij:
Jean Luyckx, Wouter Volcaertstraat 27, 2640 Mortsel, tel. 03 449 97 18, jeanluyckx@telenet.be

Te noteren in uw agenda

Rerum Novarum 2019

De kans dat je in je leven dementie krijgt, is
één op vijf. Bijna iedereen kent wel iemand die
een of andere vorm van dementie heeft, van
dichtbij of ver weg. Of het nu Alzheimer is of
een andere vorm van dementie, de ziekte zet
heel je leven en dat van anderen rondom je op
zijn kop.

Bij iedereen verloopt de ziekte anders, maar
wat zeker is, is dat het zowel voor de persoon
met dementie, als voor de omgeving zeer
moeilijk is het hoofd boven water te houden.

Maandelijks bieden we een activiteit aan rond
dementie. In het aanbod vind je ontspanning,
informatie, workshops … Er is elke maand een
andere insteek, steeds rond dementie. Je vindt
de volgende activiteit via www.mortsel.be/
evenementen.

Zo is er bijvoorbeeld het contactkoor van
woonzorgcentrum Meerminnehof. Maandelijks
komen we samen met het gemengde koor
(personen met en zonder dementie) om samen
te zingen.

Daarnaast kan je bij vragen rond dementie,
moeilijkheden rond de zorg voor iemand met
dementie of als je gewoon je verhaal kwijt wil,
terecht bij zorgintake. Meer informatie? Neem
contact op met ons via 03 443 94 00.

Liesbeth Luts

Dementie onder uw aandacht

Dit jaar vieren we onze Rerum Novarum in de Sint-Benedictuskerk op
donderdag 30 mei (O.H-Hemelvaart) om 9.30 uur. Priester Mark Ickx zal
deze eredienst leiden. Daarna trekken wij in de buurt voor de receptie:
Molenstraat 50. Meer info trachten wij u tijdig via andere kanalen te
bezorgen. Noteer dit in ieder geval reeds in uw agenda. Geen
inschrijving.

Mortsel zet onder de noemer ‘Omdat dementie te belangrijk is om zomaar te vergeten’, sterk in op dementie. De verschillende
woonzorgcentra in Mortsel, GZA Sint-Jozef, SEL AMBERES en lokaal bestuur Mortsel werken elke maand een aanbod uit.

Foto Christel Weyts

Bronzen Pagadder
Twee dagen eerder bent u op dinsdag 28 mei uitgenodigd om 20 uur in
deSingel, Desguinlei 25 te Antwerpen voor de Bronzen Pagadder 2019.
Buiten de show kan u deelnemen aan de verkiezing voor de uitreiking van
deze jaarlijkse Bronzen Pagadder: drie genomineerde vrijwilligersprojecten
van het Antwerps Netwerk van sociale en christelijke organisaties. Dit jaar is
een van hen vzw De Kompanie uit Mortsel. Kom hen steunen. Toegang is
gratis na verplichte inschrijving.
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