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en verder

Een nieuwjaarsbrief
van de voorzitter

Het einde van 2019… We mogen toch wel spreken
van een turbulent jaar. Vooral op politiek vlak met
het lange wachten op een Vlaamse én nu nog
steeds op een federale regering.

Wat gaat de nieuwe Vlaamse regering ons brengen,
behalve nog meer afbouw op sociale zekerheid?
Zopas kon een studie nog aantonen dat de re-
integratie van langdurige zieken op de arbeidsmarkt
ook niet kan worden waargemaakt. Meestal leidt
dit dan toch nog tot ontslag. Onze nieuwe Vlaamse
regering heeft haar mond vol van 'besparingen'. Ook
de socio-culturele wereld zal er aan geloven. Je kan
je wel eens afvragen: leven deze beleidsmensen nog
wel op dezelfde planeet?

Maar naast dat hoger niveau dat denkt aan
“besparingen”, zijn er gelukkig ook nog veel
vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken
om hun medemens te helpen. Ook vanuit
beweging.net blijven we ons inzetten voor de
zwakkeren in onze samenleving. We blikken terug
op een eerste succesvolle editie van onze
Armwoedekwis op 4 oktober ll. met 16
deelnemende ploegen, in samenwerking met Pasar.
Het opzet was het samenbrengen van mensen, om
na te denken over armoede en wat we er aan
kunnen doen. De winst van de avond zou uitgereikt
worden aan één van drie vooropgestelde
plaatselijke welzijnsorganisaties: “Doedèskaden”
(begeleiding van maatschappelijke projecten),
“Buitengewoon” (begeleidt mensen met een
mentale beperking bij het werken in o.m. de Oude
Pastorie) en “Welzijnsschakel Oase” (alles hierover in
een interview in dit blad). De winnende ploeg “De
Hazelaren” koos voor een verdeling van de winst
tussen de drie initiatieven, zodat iedere organisatie
over een bedrag van 200 euro kon beschikken.

Naast onze eigen organisaties, waren ook
verschillende politieke partijen, sportclubs, Rotary,
scouts- en chiroclubs, welzijnsorganisaties,
parochiewerkers, een personeelsploeg van de
gemeente, ... aanwezig. Hierbij wil ik graag van de
gelegenheid gebruik maken om alle deelnemers te
bedanken voor hun aanwezigheid en steun!
Ondanks de slechte nieuwsberichten die we vaak
lezen, is er nog altijd een solidariteitsgevoel onder
de mensen. Dat merkten we ook bij het organiseren
van onze kwis. Meteen een uitgelezen gelegenheid
om iedereen gezellige, warme kerstdagen toe te
wensen en een vreugde- en vredevol 2020!

Dries Overlaet-Michiels
Voorzitter beweging.net Kapellen
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Voorzitter Norbert en zijn echtgenote Josée nodigden
ons uit voor dit interview. Het zijn mensen die je echt
het gevoel van thuiskomen geven. Ze zijn al 44 jaar
gelukkig getrouwd en ouders van drie kinderen, en
tevens opa en oma van 4 kleinkinderen.
We kwamen samen op een avond dat alle
voorbereidingen werden getroffen om de dag nadien
de voedselbedeling te laten doorgaan. Dit voor
mensen die het moeilijk hebben om de eindjes aan
mekaar te knopen, maar ook om hun honger naar
een beetje aandacht en warmte een antwoord te
bieden.

LP: Als we dit hier zo bezig zien, Norbert, dan vergt
dit toch een hele organisatie. Hoe ben je op het idee
gekomen om met dit initiatief te starten?
Norbert: Vanuit de parochiewerking gingen we naar
een avond ingericht door het Bisdom met als thema
“Stromen van Rechtvaardigheid”. Naast de bisschop
gaf ook Didier Vanderslycke een toespraak over lokale
armoede. Hij bracht als het ware een volle zaal een
tsunami van inzicht bij, over deze problematiek.
Binnen onze parochie was dit de aanzet om te
onderzoeken of er iets structureel rond armoede kon
opgezet worden.

LP: En de kiem was gelegd?
Norbert: We schreven ons in voor vormingsavonden,
cursussen en gingen op bezoek bij verschillende
organisaties die met armoedewerking bezig waren.
Bedoeling was goede ideeën opdoen en niet zelf het
warme water uitvinden. Een advies dat we overal
meekregen: “doe het niet alleen, tracht je te
verankeren met je lokaal bestuur”.

LP: Een beetje zoals terug gaan studeren dus. Maar
het bestuur mocht niet achterblijven?
Norbert: Samen met een aantal vrijwilligers staken
we de hoofden bij elkaar en stapten we naar de
toenmalige OCMW-voorzitster voor een vrijblijvend
gesprek. Deze vroeg wat bedenktijd. Een maand later
werden we tot ons groot genoegen opnieuw
uitgenodigd en kregen we een powerpoint over de
OCMW-werking.

LP: Met ook een visie over de noodzaak van een
bijkomende armoedewerking?
Norbert: Er werd vastgesteld dat, zelfs in 2012, er
mensen voeding kwamen vragen op het OCMW. Voor
ons was het duidelijk dat we iets aan deze primaire
behoefte moesten doen. We gingen opnieuw te rade
bij onder andere Sociale Kruideniers en allerhande
armoedeorganisaties. We gingen niet over één nacht
ijs om te beslissen of we al dan niet een beperkte
prijs gingen vragen of gratis zouden bedelen. Er valt
over beiden iets te zeggen, maar onze keuze viel op
de moeilijkste weg: gratis, zonder iets terug te
verwachten. Een bewuste piste, waar we tot op heden
nog steeds geen spijt van hebben.

LP: Er wordt wel eens gezegd dat iets gratis geven
aan mensen hun waardigheid kan aantasten.

Norbert: Dat is naargelang hoe je de dingen bekijkt.
Het feit dat mensen ergens moeten gaan aankloppen
voor voedselhulp heeft hun waardigheid al veel
vroeger ondermijnd. Voedselhulp zou niet mogen
bestaan, maar uit noodzaak trachten wij ons steentje
bij te dragen.

LP: De beslissing was genomen, nu nog de naam?
Norbert: Ja, we kwamen terecht bij “OASE”. Dit doet
denken aan de woestijn, schaduw, een bron. Mensen
die het moeilijk hebben, trekken figuurlijk door een
woestijn. Wij willen hen een plek van rust aanbieden
waar ze in de anonimiteit zichzelf mogen zijn, waar ze
een beetje ademruimte kunnen vinden. Zoiets
betekent ontzaglijk veel voor mensen, waar we als
snel evoluerende en prestatiegerichte samenleving te
weinig bij stil staan. Een warme plek, in alle
betekenissen, een tasje koffie, een luisterend oor …
doet wonderen!

LP: Als je wil geven, moet je zelf ook krijgen, of je
kunt niet uitdelen. Dan zijn alle goede intenties
tevergeefs.
Norbert: Inderdaad. We functioneren langs twee
kanten: we leven van schenkingen, maar we zoeken
ook naar financiële middelen om te kunnen
aankopen. Wat krijgen we? Er zijn gratis goederen van
de Europese Gemeenschap. Dit jaar komen er 22
artikelen in aanmerking. We plaatsen dan onze
bestelling en moeten afwachten wat we toegewezen
krijgen. Zo ontvangen we bijvoorbeeld confituur,
melk, muesli, rijst, pasta, boontjes, appelmoes
enzovoort. Dit alles onder nauwgezette controle van
Europa. Ook zijn er enkele bakkers die meehelpen en
ons brood bezorgen. Samen staan ze in voor zo’n
1000-tal broden per jaar. Twee maal per week rijden
we ‘s avonds naar de Delhaize in Brasschaat. Er
worden dan grote koelbakken meegenomen en de
producten met gele stickers, die verplicht uit de
winkelrekken moeten gehaald worden, brengen wij
mee naar Kapellen. Deze waren moeten we minimum
72 uren invriezen en van een etiket met invriesdatum
voorzien.

LP: Zowel hulp van lokale middenstanders of grote
ketens dus?
Norbert: Maar ook individuele schenkingen. Ze
hebben elk hun eigen reden of verhaal. Er zijn
bijvoorbeeld mensen die zelf ooit armoede ervaarden,
maar toch uit de miserie geraakten en nu sterk en
wel in het leven staan. Sommigen hiervan schenken
ons regelmatig bijvoorbeeld 50 potten choco of ….
Voor mij is dat oprecht schenken in de ware betekenis
van het woord: stilletjes, in alle anonimiteit. Zo
komen mensen vaak uit eigen initiatief vragen wat er
nodig is of ze brengen spontaan een tiental pakken
rijst binnen. Op die manier kunnen vele kleintjes een
groot verschil maken. Een voorbeeld en kans tot
lokale solidariteit.

LP: Vaak eten arme mensen niet al te gezond, wordt
wel eens beweerd.

Norbert: Daar willen we een zachte stimulans in
opnemen. Met het aankopen van verse producten
(groenten, fruit, yoghurt…) bij onze lokale boeren, die
ons vaak korting geven, proberen we aan te zetten
tot gezond eten.

LP: De Westerse wereld staat bekend voor het
verspillen van voedsel. Kunst is om te weten waar en
hoe deze verspilling kan opgevangen worden.
Norbert: Wie zoekt, die vindt. En wij blijven zoeken en
wenden al onze creativiteit aan om steeds weer
nieuwe bronnen aan te boren. Zo denken we aan
groenten, fruit maar ook hygiëneproducten. Er is
grote vraag naar shampoo, tandpasta, wasproduct,
allesreinigers, pampers, etc. Een mooi voorbeeld van
steeds nieuwe initiatieven ontdekken is de
samenwerking die nu loopt met G(oods)2G(ive). Hier
kunnen we producten bekomen, die uit de markt
werden genomen, of in overstock zaten, of fout
ingepakt werden. Kortom, zaken die perfect bruikbaar
zijn, maar aanvankelijk als afval beschouwd werden.
We dienen op deze producten slechts 8 % logistieke
kost (o.m. transport) op de productwaarde te betalen.

LP: Bestaat er een structureel kader voor
armoedewerkingen zoals “OASE”?
Norbert: Een vrijwilligersorganisatie zoals de onze
werkt als een fabriekje. Je moet ook juridisch en
administratief in orde blijven. Je bent ook onderhevig
aan controles zoals bijvoorbeeld door het Agentschap
voor de Voedselveiligheid. Wij zijn aangesloten bij de
koepelorganisatie Welzijnsschakels vzw in Brussel. In
Vlaanderen bestaan er momenteel onder deze koepel
zo’n 200 lokale werkingen voor armoede. Hun aanbod
kan zeer divers zijn. Wijzelf kiezen vooral voor
voedselbedeling, maar er zijn er ook die zich
concentreren op bijvoorbeeld reizen, uitstapjes,
cursussen,… Net zoals bedrijven moeten ook wij
blijven innoveren, inspelen op nieuwe noden, etc. Bij
de Welzijnsschakels vzw kunnen we terecht voor
opleiding, advies etc. Zo blijven we in orde met de
verzekeringen en op de hoogte van wetten en regels,
die ook regelmatig wijzigen. Wij zijn bijzonder
dankbaar dat we gebruik kunnen maken van het
parochiehuis De Schelp. De enige vaste kost waarmee
we rekening moeten houden zijn onze verzekeringen.

Vervolg op pag. 4

De tijd van cadeautjes onder de boom is weer aangebroken. Ook zo benieuwd naar wat er in dat ene
pakje voor u zit ? Helaas, voor vele mensen is dat pakje een lege doos. Mensen zoals u en ik, maar met
een lot dat hen een stuk minder genegen was. Kerstmis is zo’n periode dat er dan extra moeite wordt
gedaan, maar bij de Kapelse VZW OASE is dat het hele jaar door. En dit dankzij een grote groep
vrijwilligers, die ononderbroken zich blijven inzetten voor het goede doel.

Bij OASE is het altijd kerstmis
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AGENDA
Er valt altijd iets te beleven in Kapellen

OKRA ZILVERENHOEK

Op 27/01/2020 het "OKRA Nieuwjaarsconcert" om
14u30 in de Koningin Elisabethzaal te Antwerpen.
Het ORFEO Symfonisch Orkest speelt de top 10 van
de klassieke muziek.
Camille Saint Saens, Beethoven, Bellini, Grieg, etc.
komen uw oren strelen. U kan nu reeds plaatsen
reserveren tot ten laatste 3 december.
Prijs leden 26 euro, niet leden 32 euro.

Contactpersonen :
Willy Cosijns tel.: 03/664.18.00
Email: willy.cosijns@telenet.be
Marianne Lerutte: reis - en feestverantwoordelijke:
tel.: 03/334.87.93 of 0473/20.46.76
mariannelerutte@gmail.com

OKRA SINT-JACOBUS

15 januari nieuwjaarsreceptie
27 januari Nieuwjaarsconcert Okra
29 januari Groot Bestuur

5 februari Ontspanningsnamiddag, 26 februari
Dagelijks Bestuur

11 maart Ontspanningsnamiddag, 27 maart Dagelijks
Bestuur

Voor alle info: 03 664 14 25

FEMMA KAPELLEN ZILVERENHOEK

Hobby + handwerknamiddag
Maandag: 6/1 - 13/1 - 20/1 - 27/1 - 3/2 - 10/2 - 17/2 -
24/2 - 2/3 - 9/3 - 16/3 - 23/3 - 30/3
13.30 uur
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg 212
Info: Adi Van Gael 03/664.51.21
mail: adivangael@skynet.be

Kookcursus
Dinsdag: 21/1 - 25/2 - 24/3
8.45 uur
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg 212
Info: Swinnen Ria tel 03/664.97.01
mail: ri.swinnen@gmail.com

Bloemschikken cursus
Dinsdag 14/1 - 11/2 - 10/3
8.45 uur
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg 212
Info: Coene Frida 03/664.49.36
mail: eric.coene1@telenet.be

Cursus Yoga
Maandag: 6/1 - 13/1
10.00 uur
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg 212
Info: Swinnen Ria tel 03/664.97.01
mail: ri.swinnen@gmail.com
bijkomende data: 20/01 - 27/01 - 3/02 - 10/02 - 24/02
- 2/03 - 9/03 - 16/03 - 23/03 - 30/03

Lentefeest
Donderdag 23/04
19.00 uur
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg 212
Info: Swinnen Ria tel 03/664.97.01
mail: ri.swinnen@gmail.com

PASAR KAPELLEN

Zondag 9 Februari: Wandeling in de Oude Landen
Plaats:parking Kasteel Veltwijck Ekeren
Vertrek: 13 uur
Prijs: 2 euro lid, 3 euro geen lid, kinderen gratis tot
12 jaar
Info: www.pasar.be/kapellen

Zondag 22 maart: Wandeling in Lille de parel in de
Antwerpse Kempen
Plaats: parking Lindelo, Kerkplein, 2275 Lille (achter
kerk)
Vertrek: 13 uur
Prijs: 2 euro lid, 3 euro geen lid, kinderen gratis tot
12 jaar
Info: www.Pasar.be/Kapellen

KWB KAPELLEN CENTRUM

Donderdag 21 november: geleide wandeling in
Westerlo, parel van de Kempen, in het spoor van de
familie De Merode.
Na de wandeling volgt een uitgebreid Breughel
buffet.

December: kookavond voor mannen.
Plaats: zaal Muysbroeck, Binnenweg Kapellen

Zondag 15 december: wandeling

Vrijdag 24 januari: Nieuwjaarsreceptie en
jaarvergadering.
Plaats: Familyland in Hoogerheide (NL).

Januari: kookavond voor mannen.

Zondag 19 januari: wandeling

Zondag 16 februari: wandeling

Maart: bezoek gevangenismuseum Merksplas en
wandeling domein Merksplas

Zaterdag 25 april: bezoek poppentheater en
rariteitenkabinet in Lillo

Nog te verwachten: bezoek fort Ertbrand, bezoek
kasteel van Marnix van St. Aldegonde in Bornem

Voor meer info KWB Kapellen Centrum: Eddie
Willemen: 0485 20 99 66,
Paul De Beukelaer: 03 664 04 92 , Willy Pelemans 03
542 57 48

KWB HOOGBOOM

do 16 januari
Museumbezoek ‘Expo Jan Brueghel I, een uitmuntend
tekenaar’
Samenkomst: 14 uur ingang Snijders&Rockoxhuis,
Keizerstraat 10-12, Antwerpen
Info/inschrijven: Frans Janssens - tel. 03 664 44 67 -
kwbhoogboom1@gmail.com
http://www.kwb.be/afdeling/hoogboom

zo 19 januari
Wandelen in het ‘Klein Schietveld’ Brasschaat
Vertrek: 13.30 uur met auto (carpoolen) kerkplein
Hoogboom
Info: Paul Cornelissens - tel. 03 664 99 92 - http://
www.kwb.be/afdeling/hoogboom

zo 16 februari
Wandelen
Vertrek: 13.30 uur met auto (carpoolen)
Kerkplein Hoogboom
Info: Louis Noels - tel. 03 664 48 99 - http://
www.kwb.be/afdeling/hoogboom

zo 15 maart
Wandelen
Vertrek: 13.30 uur met auto (carpoolen) kerkplein
Hoogboom
Info: Louis Noels - tel. 03 664 48 99
www.kwb.be/afdeling/hoogboom

KWB STABROEK

zaterdag 7/12: soep op de stoep ,van 10u tot 17u,
parking Rosmolen
zondag 22/12: kerstontbijt om 9u30 in de rosmolen te
Stabroek, deelname 4 euro ,inschrijven tot 19/12
zondag 22/12: geef, ruil en verzamelbeurs van 12u30
tot 17u in de Rosmolen, gratis stand plaats
dinsdag 31/12: zingende kinderen: alle grote en
kleine kinderen worden verwacht tussen 9u30 en 12u
om hun liedje te komen zingen in de Rosmolen te
Stabroek, ze krijgen een pannenkoek en
chocolademelk
zondag 5/1: driekoningentocht in St.Joost ten Node
Brussel, vertrek om 8u45 station Kapellen
maandag 13/1: nieuwjaar met worstenbrood: om
18u30 in de Rosmolen. Meedoen kost 3 euro,
inschrijven kan tot 11/2
zondag 26/1: gloriette wandeldag 5 , 8 km, 14 en 21.
Inschrijven tussen 8u en 15u, meewandelen kost 1,5
euro, buurthuis 't Kalf, Veldstraat 92 Putte Stabroek
zondag 2/2 : vanaf 12u tot 17u30 in de Rosmolen te
Stabroek, lichtmis pannenkoeken, 7 verschillende
soorten: zoete en hartige, vanaf 14u spelen met
clicksbouwstenen, gratis.
zondag 23/2: vanaf 15u ganzenrijders cafe in de
Rosmolen, met ganzenrijderstaart en lekkere warme
wafels
dinsdag 25/2: om 13u30, koken door en voor
kinderen, meedoen 5 euro
vrijdag 6/3: kwb kwis om 20u in de Rosmolen,
kwisploegen tot 6 personen, thema 75 jaar geleden

Alle inschrijvingen en inlichtingen kwb-foon 0487/
679797 of marc.meersmans@hotmail.com

KWB PUTTE-ERTBRAND

Dinsdag 31/12/2019: alle zangertjes die langskomen
in ons KWB-lokaal worden vergast op pannenkoeken
en chocomelk. Ook de ouders zijn welkom.

Maandag 3 februari 19 uur, Partizanenstraat 1, 2950
Kapellen.
Cursus vrije begeleiding
Wil je je zoon of dochter leren rijden? Wil je iemand
begeleiden om een rijbewijs te halen? Dan is een
vormingsmoment (3 uur) verplicht. Op het einde van
de cursus krijg een attest dat 10 jaar geldig is.

Prijs: €20. De leerling zelf mag gratis deelnemen.

Inschrijven: www.kwb.be/rijbewijs

Vrijdagen 17/01 - 31/01 – 14/02 – 28/02 – 13/03:
kaarten in het KWB-lokaal vanaf 20 uur.
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Colofon
Voor info over beweging.net Kapellen kan je terecht bij Dries Overlaet-Michiels, Kazerneweg 27, 2950 Kapellen, dries.overlaet@telenet.be

LP:Het lijkt me een immense opdracht om dit in je
ééntje te kunnen vervullen?
Norbert : We mogen gelukkig rekenen op zo’n 18
vrijwilligers, die elk hun eigen talenten aanwenden
om onze missie tot een goed einde te brengen.
Nieuwkomers worden na een intakegesprek overal
eens ingeschakeld; van administratie over helpen in
de keuken, het aanbieden van voeding of een
gesprekje voeren met onze bezoekers. Het is goed
om alles eens een keer uit te proberen, om daarna
te kiezen waar men zich het meest comfortabel bij
voelt. De hulp-motivatie moet matchen met onze
aspiraties en discretie. Een grote variëteit aan
persoonlijke vaardigheden zorgt ervoor dat onze
samenwerking mag lukken. Kortom we kunnen
beroep doen op een brede waaier van engagement,
historiek en complementaire attitudes. Tegelijkertijd
zijn we ook een hechte vriendengroep.

LP: Armoedewerking gaat verder dan Kapellen,
hebben jullie daar enige voeling mee?
Norbert: Netwerking is onmisbaar. We zijn op 24
september nog samengekomen met de
Welzijnsschakels van ons omliggende gemeenten om
samen van gedachten te wisselen. Thema was
voedselbedeling. We konden samen brainstormen,
leren van mekaar en elkaar versterken.

LP: Welke mensen kunnen bij jullie terecht?
Norbert: Dit zijn mensen die wonen in Kapellen en
na screening, door het OCMW, worden
doorverwezen. De gemeente koos voor deze
regeling. Elders zijn er ook andere
samenwerkingsverbanden.

LP: Wat zijn jullie doelstellingen?
Norbert: We werken met drie pijlers, die eigenlijk
automatisch met elkaar samensmelten. Vooreerst
zijn er de voedselbedelingen. Deze gebeuren 2 maal
per maand met oog voor een breed assortiment,
gezond en afwisselend. Daarnaast delen we ook

kleine huishoudelijke spullen uit zoals handdoeken,
beddenlakens,… Meteen zorgt zo’n bedeling ook voor
ontmoetingsmomenten, zowel onderling als met
ons. Er worden “babbelhoekjes” gecreëerd en mensen
kunnen zich verplaatsen van de ene naar de andere
tafel en elkaar beter leren kennen. Sociaal contact is
net zo primair als voeding. Mensen hebben hier
nood aan, zeker wanneer ze moeilijke tijden
doormaken. Ook eenzaamheid mag nooit onderschat
worden. Je kent het spreekwoord “gedeelde leed is
halve leed” wel, een luisterend oor is vaak al
voldoende. Wij zijn niet de grote oplossers, maar we
zijn er wel, al was het maar om aan te tonen: “We
hebben aandacht voor jou. Je bent welkom zoals je
bent”.

LP: Geen vanzelfsprekendheid lijkt me.
Norbert: Godzijdank zijn we beiden gezond van
lichaam en geest en zullen we doorgaan met hart en
ziel zolang we kunnen. Maar ik kan niet ontkennen
dat er soms dagen of avonden zijn, dat we toe zijn
aan rust omdat we al die overlevingsverhalen telkens
mentaal moeten verwerken. Na iedere
voedselbedeling slapen we minder goed.

LP: Het zal ongetwijfeld ook wel voldoening geven?
Norbert: Dankzij de steun en de aanmoediging van
velen mogen en kunnen we gemiddeld 45 gezinnen
helpen per voedselbedeling en dit stemt ons
tevreden. Gelukkig stellen we vast dat veel mensen
hun leven terug op het spoor krijgen: schuldenvrij,
sterker geworden, werk gevonden, genezen, een
nieuwe liefdevolle relatie,… Dat prikkelt tot
voortdoen. Onze hulp en ons rustpunt kan een
startpunt voor een nieuwe boeiende wandeling zijn.
Helaas zijn er ook een aantal “blijvers”, maar daar
zullen we steeds voor klaarstaan.

LP: En dit allemaal met eigen middelen?
Norbert: We bestaan dankzij giften. Met een
gemeentelijke substantiële bijdrage van 0,10 euro

per Kapelse inwoner, kunnen we al één en ander
realiseren. Maar als je weet dat we gemiddeld 600,-
euro per voedselbedeling spenderen en dit 24 maal
per jaar, is het financiële plaatje vlug gemaakt. We
zijn dankbaar voor alle giften. Alle kleintjes maken
één groot. Hulpinitiatieven van scholen, parochies,
organisaties en verenigingen maken onze werking
mee mogelijk. Bij eventueel gebrek aan financiële
middelen eindigt onze werking en ons verhaal!

LP: Een man met idealen is gewoonlijk ook een man
met dromen. Wat zou je nog graag zien gebeuren op
het vlak van welzijnswerk binnen OASE?
Norbert: Ik merk dat er vaak nog met wantrouwen
gekeken wordt naar mensen in armoede. Niemand
kiest echter voor armoede. In dat opzicht zou ik
graag werken met meer openheid en begrip. Als we
signalen opvangen daar ook onmiddellijk iets mee
kunnen doen, in alle transparantie en vertrouwen.
Wat het werk op zich een stukje draaglijker zou
kunnen maken, is minder administratieve
rompslomp.

LP: Bedankt voor dit interview, Josée en Norbert. Ik
denk dat Kapellenaars er zelden hebben bij
stilgestaan dat er zelfs in 2019 nog steeds mensen
genoodzaakt zijn aan te kloppen voor de primaire
behoeften zoals voeding.
Norbert: Nog maar eens het bewijs dat je zelf vooral
dankbaar mag zijn met je eigen situatie, ook al zit
het af en toe eens een beetje tegen. Er zijn mensen
die dagelijks met overleven geconfronteerd
worden,… De vrijwilligers van OASE zijn dankbaar dat
ze deze mensen kunnen helpen!
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