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Eén op de vier kinderen vertrekt vandaag naar school met een lege of slecht

gevulde brooddoos. Een hallucinant cijfer dat bij het zopas gestarte schooljaar bij

velen ongetwijfeld op ongeloof onthaald wordt, maar voor Beweging.net Schoten

geen verrassing is. We blikken graag even terug.

“Ook ik kan in armoede terechtkomen” was in 2011 de
campagne van ACW (nu beweging.net) om in Schoten
de strijd tegen armoede aan te gaan. Met een
fotoactie tijdens de zaterdagmarkt, soep op de stoep,
het armoededictee en als afsluiter de voorstelling
“Leven in een krabbenmand” met Marleen Merckx
heeft ACW als sociale beweging de armoede een
gezicht gegeven.
Deze acties werden ook opgepikt door de lokale
politiek wat o.m. leidde tot de oprichting van Appel en
Ei. Onder impuls van ACW mandatarissen Vera Smets,
Katrijn Van Osta en Sandra Denis werd de sociale
kruidenier in Schoten stilaan een begrip.

Vandaag moeten we helaas vaststellen dat ondanks
deze extra hulpverlening de armoede in Schoten nog
steeds even hoog is als 8 jaar geleden. Met de start
van het nieuwe schooljaar komen tekenen van
armoede vaak als eerste aan de oppervlakte in de
scholen. Zo zijn er nog steeds te veel kinderen die er
slecht gekleed bijlopen of met een lege of slecht
gevulde brooddoos naar school komen. Pestgedrag is
vaak het gevolg, wat nefast is voor de verdere
ontwikkeling van deze kinderen en hun kansen op
lange termijn hypothekeert.

De scholen doen vandaag wat ze kunnen om de
ergste noden te enigen, maar vaak is het dweilen met
de kraan open stellen de directeurs. Structurele
maatregelen dringen zich op maar sinds de
afschaffing van het OCMW en het Centrum voor
Algemeen Welzijn aan de Churchillaan 118, zijn twee
belangrijke partners in Schoten weggevallen. Deze
beslissingen zijn op Vlaams niveau genomen, maar als
sociale beweging is het aanvoelen dat de huidige
bestuursploeg van NVA en Open VLD weinig of geen
ambitie toont om dit terug te draaien.

Is er enige hoop op beterschap? Zolang structurele
maatregelen uitblijven volgens ons niet.

Hartverwarmend is wel dat tijdens de warmste week
van 2018 acties op touw gezet werden ten voordele
van het kinderarmoedefonds dat de strijd aangaat
tegen de lege brooddozen. Een actie die ook in
Schoten op haar plaats zou zijn. Wie zet de eerste
stap zodat we snel alle kinderen in Schoten zonder
honger en goedgekleed naar school kunnen sturen?
Laat het ons snel weten zodat we samen iets op touw
kunnen zetten om het tij te keren!

Erik Maes
Voorzitter beweging.net Schoten
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ER BEWEEGT WAT IN JE BUURT

Het gemeentebestuur van Schoten heeft een dienst

“Buurtgerichte zorg” in het leven geroepen. Door de handen in

elkaar te slaan, wil ze de Schotenaar met een nood sneller op

weg helpen naar een passende zorg.

Beweeg jij ook mee in
buurtgerichte zorg?

Het gemeentebestuur van Schoten heeft een dienst
“Buurtgerichte zorg” in het leven geroepen. Door de
handen in elkaar te slaan, wil ze de Schotenaar met
een nood sneller op weg helpen naar een passende
zorg.

Door de vergrijzing, vereenzaming, verborgen
armoede en woonproblematiek neemt het aantal
vragen rond zorg enkel maar staat de capaciteit om
alle deze noden te behandelen meer dan ooit onder
druk. Met buurtgerichte zorg wil Schoten de expertise
van verenigingen, scholen, buren, mantelzorgers,

vrijwilligers en professionele hulpverstrekkers
bundelen.

De dienst thuiszorg, seniorenhuisvesting, de dienst
kinderopvang, de minder mobiele centrale en de
lokale dienstencentra zullen een actieve rol vervullen
maar ook de individuele Schotenaar kan mee gestalte
geven aan buurtgerichte zorg.
Als sociale beweging zijn we blij met dit initiatief. Ook
voor de leden van onze partnerorganisaties die actief
zijn als vrijwilliger in tal van Schotense diensten is dit
ongetwijfeld een opsteker. Zij zullen wat graag hun

kennis en ervaring delen in ons streven naar een
warm en sociaal Schoten.

Hoe dit allemaal in de praktijk moet gebeuren is
vandaag nog wel niet duidelijk. Op onze vraag komt
buurtregisseur Inge Ledoux op maandag 2
december naar het Rozenkransheem. Met een
presentatie zal zij het concept toelichten en nadien
antwoorden op vragen uit het publiek. Wie er graag
wil bij zijn, is van harte welkom maar wel inschrijven
via erikmaes@skynet.be of bellen naar 0475.25.15.11
en dit uiterlijk woensdag 27 november
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"Heerlijk om mooie
momenten te beleven
met Samana"

Samana Bloemendaal
ging op uitstap

Deze zomer hebben we met onze Samana-groep van Bloemendaal enkele mooie momenten beleefd.

Op een woensdag in juni trokken we met de liftbus richting West-Vlaanderen.
Eerst stopten we in Damme (nabij Brugge) voor een heerlijke maaltijd. Nadien
trokken we verder tot over de Nederlandse grens, naar de Struisvogelboerderij
Monnikenwerve in Sluis. Daar werden we ontvangen door een vlotte gids die met
veel humor en sappige verhalen ons alles leerde over struisvogels. Ook mochten
we eens gaan kijken in de stallen, naar o.a. mini-struisvogeltjes van enkele
dagen oud, tot de grote krachtige volwassen dieren buiten in de wei. Daar
hebben we ook even geposeerd voor een groepsfoto. Na het proeven van
heerlijke advocaat, gemaakt van struisvogeleieren, en een kijkje in de winkel met
allerhande struisvogelproducten genoten we nog van een tasje koffie met een
lekker gebakje.

Daarna was het weer tijd om in de liftbus te stappen voor de terugrit naar
Schoten. Het weer viel best mee die dag. Het was gelukkig nog vóór de hittegolf.
Maar op de terugrit echter, brak vlak vóór Antwerpen een ferm onweer los met
hevige stortbuien. Het water gutste neer als een gordijn waar we niet doorheen
konden kijken. Maar geen nood: in de bus voelden we ons veilig. En gelukkig
stonden we juist op dat moment in een file, zodat de chauffeur niet hoefde door

te rijden. Tegen dat we – iets later dan gepland – in Schoten arriveerden, was het
onweer alweer voorbij, zodat we tamelijk droog konden uitstappen en verder
huiswaarts keren.

Twee maanden later, op een woensdag in augustus, maakten we met onze
Samana-groep een rondritje door Schoten met een heus toeristentreintje dat ons
door de rustige straten van Schotenhof, Koningshof en Berkenrode voerde. Een
gebied in Schoten waar de meesten van onze leden al lang niet meer geweest
waren.

Het was fijn om die groene wijken nog eens te zien en rustig te doorkruisen en
halfweg de rit ook even uit te stappen om op een terrasje een wafel met een
drankje te nuttigen. Het was een aangename namiddag, het prachtige weer deed
ons dubbel genieten.

Magda Luyckx

Groepsfoto in de Struisvogelboerderij Monnikenwerve in Sluis

Rondritje door Schoten met
heus toeristentreintje
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Een bloemeke voor Dirk Verhoeven

Colofon
Voor info over beweging.net Schoten kan je terecht bij Erik Maes, Tarwestraat 35, 2900 Schoten

Straatveger Dirk Verhoeven is een graag geziene gast in

Schoten. Met véél inzet en enthousiasme doet hij al het

mogelijke om de vele straten en pleinen in het centrum en

sector Noord netjes te houden.

In weer en wind langs straten en
pleinen lopen om vuilnis op te
rapen en af te voeren is best wel
zwaar en niet altijd even dankbaar.
Maar Dirk verliest er, na 31 jaar
werken in de private sector en 10
jaar bij de afdeling wegenbeheer,
gelukkig zijn goede luim niet bij.

Zijn werkterrein strekt zich uit
tussen de Kopstraat-Eksterdreef-
Bloemendaallaan -de Vaart tot aan
de Fluitbergstraat-Rodeborgstraat
en Gelmelenstraat. Veel straten
worden in twee richtingen
doorlopen wat neerkomt op een
traject van zo’n 19 km. Dirk is voor
bewoners vaak het eerste
aanspreekpunt als er ergens
rommel of afval ligt. Vooral in het
Gelmelenpark en speelpleinen is
het dweilen met de kraan open.
Het plantsoen aan het Edisonplein,

dat vandaag ingericht is als een
sorteerstraatje, blijft vrij netjes. Een
opsteker voor het geleverde
veegwerk.

Dirk staat ook in nauw contact met
de verenigingen die in het
weekend een buurt- of straatfeest
organiseren. Hij probeert dan het
terrein wat op te frissen en de
vuilbakjes extra te ledigen. Een
aanpak die door de organisaties
enorm gewaardeerd wordt.

Dirk is wat blij met de aandacht en
draagt het bloemeke van 2900
Actief ook graag op aan zijn
collega-straatvegers die elke dag
het beste van zichzelf geven om
Schoten proper te houden.
Bedankt Dirk en collega’s!

Erik Maes
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