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en verder

Een slagkrachtige aanpak
van de Corona-crisis
De Coronacrisis is van ongeziene omvang. Sinds het einde van de Tweede
Wereldoorlog, 75 jaar geleden, hebben we zo’n situatie niet meer gekend:
mensen moeten thuisblijven, het dagelijkse leven viel grotendeels stil, geen
sport, geen school, de grenzen zijn dicht en een uitstapje buiten de gemeente
was niet meer mogelijk. In ziekenhuizen werd er gevochten voor elk leven, en
wel degelijk vielen er doden en waren mensen zwaar ziek. Ook in Essen!

Foto: Eric Wyns

Het Nationaal Rampenplan werd
afgekondigd en is nog altijd van
kracht. Ook in de gemeente moet er
dan krachtdadig gehandeld worden.
Eenheid van leiding moet ervoor
zorgen dat er snel en flexibel wordt
ingespeeld op de situatie, in het
algemeen belang. Om de Essenaren
zo goed mogelijk van dienst te zijn!
Om onze gemeente er zo goed
mogelijk doorheen te loodsen. Zoals
in elke noodfase het geval is, heb ik
de Veiligheidscel ingesteld, die mij
adviseert en maatregelen uitvoert.

Gelukkig kan ik steunen op een
schitterend team van geëngageerde
medewerkers, die op geen uur
kijken. En eveneens op onze
schepenen, die elk vanuit hun
deskundigheid en in team het
dagelijks bestuur van de gemeente
mee vorm geven. De afgelopen

maanden is er dan ook ontzettend
veel werk verricht. Mensen van de
gemeente stonden bij in de woon-
zorgcentra, twintigduizend
mondmaskers werden besteld en
verdeeld, de scholen werden
geholpen, meer dan duizend
mensen werden regelmatig
opgebeld met de vraag of men hulp
nodig had, tweehonderd winkeliers
werden geholpen met allerlei
materiaal, onze jeugdverenigingen
worden geholpen om op kamp te
kunnen gaan, de grenzen werden
bewaakt, extra nieuwsbrieven
werden in elkaar gestoken, er
werden panelgesprekken gehouden
over allerlei onderwerpen en digitaal
verspreid, enzovoort, enzovoort,
enzovoort.

Stilaan komen we de uit de crisis, en
moeten we de schade opmeten. Dat
er veel schade is, staat vast. Op
allerlei vlak. Gezinnen staan onder
spanning, eenzaamheid duikt op,
niet in het minst bij onze senioren.
Sommige verenigingen zullen het
moeilijk hebben om opnieuw te
starten. Immers, sommige
gewoonten zullen veranderen en
bestuursleden zullen afhaken. En
dan onze plaatselijke economie: er
zullen jobs verdwijnen, en sommige
zelfstandigen (winkeliers, horeca,
enz.) zijn diep moeten gaan om niet
over kop te gaan. Geraken zij er
bovenop?

Daarom dat het gemeentebestuur
nu volop inzet op de herlancering
van onze Essense gemeenschap! Dat

kost geld, dat is zeker. Daarom
moeten we er ook op letten dat dat
geld zo doelgericht en efficiënt
mogelijk wordt uitgegeven. Niet
zomaar geld uitstrooien, maar wél
zorgen dat het terecht komt waar
het nodig is. Dat is gemakkelijker
gezegd dan gedaan, want de crisis
is nog niet gedaan, en de effecten
zullen nog lange tijd nazinderen.
Natuurlijk zijn de financiële
mogelijkheden van de gemeente
ook niet oneindig. Gelukkig is er de
laatste jaren op financieel vlak goed
bestuurd en hebben we niet
klakkeloos de voorstellen van de
oppositie gevolgd. Anders hadden
we nu geen buffer gehad…

En nu blijven we samen aan de
koord trekken! Ik doe hierbij een
oproep aan alle Essenaren om
eensgezind onze gemeente te
steunen. Steun onze winkeliers, onze
verenigingen, onze scholen,
gezinnen en onze senioren. Blijf u
inzetten als vrijwilliger! Blijf in Essen
uw aankopen doen! Blijf fier op
Essen!

Gaston Van Tichelt,
burgemeester
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AGENDA Er valt altijd iets te beleven in ESSEN

Juli 2020
* Pasar: vrijdag 10 juli 2020
(ondervoorbehoud), avondwandeling te
Essen (7 km)
Vertrek natuurvriendenhuis “De nieuwe
berk” om 19 uur
Inschrijven bij André Jacobs
0478/594925 (max. 20 deelnemers)

Augustus 2020
* Samana-Heikant: 6 augustus 2020, de
knabbelbabbel
* Pasar: zondag 23 augustus 2020,
ochtendwandeling door natuurgebied
” De stoppelberg te Ossendrecht” (NL),
afstand 8,5 km, vertrek Heuvelplein te
Essen om 8.45 uur. Meer info: André Jacobs
0478/594925 en op www.pasar.be/essen

September 2020
* Samana-Heikant: bezoek aan Arboretum
op 11 september 2020
* bewegingspunt Essen: sociale fietstocht
op zaterdag 19 september 2020,
Vertrek parking Kiekenhoeve,
Moerkantsebaan, Essen om 13.30 uur (25
km)

Oktober 2020
* Samana-Heikant: 10 oktober,
ziekenzalving

Femma
* Taichi (Diedt Ribbens) elke maandag om
10 tot 11 uur Oude Pastorij Essen
* Badminton: elke maandag en donderdag
, sporthal Hemelrijk ,van 14 tot 15.30 uur
* Hobby: elke dinsdag van 20.30 tot 21.30
uur, Muzarto, kerkstraat 3, Essen
* Wandelen: elke dinsdag om 13.30 uur,
vertrek Heuvelplein
* Bowling: maandelijks op maandag (info
Jacqueline Wiericx – 03 667 40 78)

Alle activiteiten starten in september, Taichi
en dansgroep NIA gaan online door en
buiten. Plaats word nog meegedeeld

Op maandagavond 26 oktober organiseren we een info- en overlegavond over de vernieuwde
werking van CM. We gaan samen met de medewerkers van CM in gesprek en bekijken hoe die
perfect kan afgestemd worden op de lokale situatie van Essen. Heb je vragen of wil je graag je ideeën
mee op tafel leggen, zorg dan dat je erbij bent! Meer info zal je kunnen lezen in de septembereditie
van Band, maar maandagavond 26 oktober kan je alvast omcirkelen in je agenda.

MAANDAG 26 OKTOBER 2020

CM-INFOAVOND

kwb Essen-Heikant
schenkt hun leden een VVV-toerisme
Essen-bon o.w.v. Corona!

COVID-19, het klein duimpje dat de reus-Wereld van de ene op de andere dag totaal
veranderd heeft. Een corona-virus dat een immense impact op onze samenleving
heeft nagelaten.

De economie viel zo goed als stil, maar ook ons sociale en culturele leven was plots
verdwenen omdat we in ons “kot” moesten blijven.

Heel veel KWB activiteiten zijn afgelast en om onze leden van KWB Essen-Heikant te
steunen, hebben wij met het bestuur besloten om voor elk lid een tegemoetkoming
te voorzien, namelijk een VVV-toerisme Essen waardebon van 25 euro, te besteden bij
onze plaatselijke Essense handelszaken om ook hen een steuntje in de rug te geven
tijdens deze moeilijke periode.

Het bestuur van KWB Essen-Heikant.
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Vrijwilligerswerk beloond tijdens de
Bronzen Pagadder 2020

Op 21 mei vierden we Rerum
Novarum, een 129 jarige tekst van
paus Leo XIII die ‘over nieuwe dingen’
betekent. De boodschap van Rerum
Novarum is springlevend en staat in
onze brede beweging voor hoop en
een realiseerbare droom van een
solidaire, duurzame en rechtvaardige
samenleving.

Rerum Novarum vierden we dit jaar
online, van op afstand en daardoor
nog intenser. Want de tragedie die het
Corona-virus wereldwijd veroorzaakt,
stelt de noodzaak van structurele
solidariteit met een sterke sociale
zekerheid op scherp.

Geen awarduitreiking in deSingel, wel
drie vrijwilligersprojecten die we extra
in de kijker zetten. Met een speciaal
hiervoor opgerichte website met
informatie en filmpjes over de drie
projecten, muzikaal entertainment
door Jan De Smet, The Bonnie Blues,
Die Verdammte Spielerei, een
verrassend cryptogram, informatie
over onze partners en de Rerum
Novarum boodschap 2020.

We stellen jullie dan ook nog eens
graag voor aan Mentor2Work, De
Kompaan en LOGOS.
Dit jaar waren zij allemaal winnaars!

Wil je nog meer te weten komen over deze projecten en nog eens genieten van de Bronzen Pagadder 2020?

Bezoek onze website bewegingantwerpen.wixsite.com/bronzenpagadder2020

MENTOR2WORK
Minderhedenforum

DE KOMPAAN
Madam Fortuna

LOGOS
Internationaal Comité

Mentor2Work is het innovatieve tewerkstellingsproject van het Minderhedenforum. Mentor2Work heeft als
missie de afstand tussen werkgevers en potentiële medewerkers met een migratieachtergrond te
verkleinen. Voor werkzoekenden is het niet altijd eenvoudig om een job te vinden. Ondanks diploma’s en/of
relevante ervaring botsen ze in hun zoektocht naar werk op heel wat moeilijkheden. Onze samenleving
wordt meer divers en is rijk aan talenten ongeacht hun afkomst, maar dat spiegelt zich nog niet voldoende
af op de arbeidsmarkt. Mentor2Work is ontstaan om hier verbetering in te brengen.

Mentor2Work heeft twee grote doelgroepen: mentoren en mentees. Mentoren zijn beroepsactieve mensen
die graag hun beroepskennis en expertise delen met een werkzoekende. Ze hebben goede kennis van de
sector en het netwerk waarin ze werken. Dankzij de interculturele natuur van Mentor2Work verruimt de blik
op de wereld en leren ze de kenmerken van een superdiverse samenleving beter kennen.

Het project zou niet kunnen bestaan zonder de vrijwillige inzet. De professionele coaches zijn in dit project
alleen regisseur van het proces.

Website: www.mentor2work.be

In hartje Borgerhout, kan je sinds kort een
nieuwe plek ontdekken, twee deuren naast
de participatieve kunstenorganisatie Madam
Fortuna. Wat eens een commerciële
bakkerij was, werd door de vzw omgedoopt
tot De Kompaan. Madam Fortuna kocht de
oude bakkerij in 2019 en tovert deze
sindsdien stap voor stap om naar een
buurtgedragen voedselatelier.

De aankoop gebeurde mede dankzij de
financiële steun van verschillende
buurtbewoners, sympathisanten,
vrijwilligers en medewerkers van Madam

fortuna. De transformatie naar het
buurtatelier gebeurt met de aanwerving
van Carl Cappelle als inhoudelijke trekker
en dankzij de tomeloze inzet van een groep
enthousiaste en creatieve vrijwilligers.

Het project is van en voor vrijwilligers. De
Kompaan is een systeem van solidariteit
rond voedsel tussen mensen in dezelfde
buurt, op artistieke wijze gecoördineerd
door Madam Fortuna.

Website: www.madamfortuna.be/
projecten/dekompaan

LOGOS is een organisatie die zich
richt naar jongeren op verschillende
plaatsen in het arrondissement
Antwerpen. Een bewuste keuze
want niet iedereen kan zich
verplaatsen. En dus besloot LOGOS
zich op verschillende plekken te
vestigen en zich hierbij te richten
op naar de noden van de jongeren
uit de buurt. Buurtbewoners worden
dan ook nauw betrokken. Alle
activiteiten zijn openbaar en
iedereen is welkom.

Het project LOGOS omkadert de
verschillende organisaties die
betrokken zijn en zorgt voor de
centralisering en de leiding. Dankzij

LOGOS is er een werkgroep
ontstaan met vertegenwoordigers
van de betrokken organisaties.
De vrijwilligers zijn betrokken bij de
organisatie van activiteiten,
dagindeling, ontvangst en afsluiten
van de dag. Zij zorgen voor het
onderhoud van de locaties, de
begeleiding en het toezicht tijdens
de activiteiten, evaluatie van de
activiteiten en de promotie ervan.

Vrijwilligers zijn het hart van dit
project. Zonder de vrijwilligers zou
LOGOS niet kunnen realiseren wat
ze nu al gerealiseerd hebben.

Website: www.icvzw.be
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NOODFONDS

voor Covid 19-acties

WERELDWIJD

Ook in Afrika, Azië en Latijns-Amerika slaat het coronavirus toe.
De partnerorganisaties van WSM, het vroegere
Wereldsolidariteit, zetten concrete acties op voor de vele
mensen die door corona bedreigd worden.

Een tekort aan zorginfrastructuur en medisch materiaal, een gebrek aan
voedsel en drinkwater en een ontoereikende sociale bescherming maken
het in veel landen moeilijk om de crisis te bedwingen.

In de landen proberen de partners van WSM concrete acties te
ondernemen om de bevolking te ondersteunen. ‘Met mobiele klinieken
geven gezondheidsmutualiteiten in Burkina Faso, Benin en Mali
preventieadvies’, vertelt André Kiekens van WSM. ‘Ze verdelen zeep en
mondmaskers en richten de eigen gezondheidscentra zo goed mogelijk in
om extra patiënten op te vangen. Bij lokale overheden dringen ze aan op
duidelijke richtlijnen voor de bevolking. In Bangladesh ontwikkelde
gezondheidsorganisatie GK een betaalbare coronabloedtest. De GK-
gezondheidswerkers werken hard om zo veel mogelijk mensen te

sensibiliseren en verdelen voedselpakketten aan wie op straat komt te
staan. In de Dominicaanse Republiek zetten de organisaties MOSCTHA en
FEI een preventiecampagne op voor Haïtiaanse migranten, ze voorzien
zorgen voor besmette personen en verdelen voedsel. In Guatemala doet
partner MOJOCA hetzelfde voor straatjongeren. En in Nepal bereikten
vakbonden een akkoord met de overheid rond steunmaatregelen voor
werknemers.’

‘Omdat solidariteit verder reikt dan de eigen landsgrenzen, kunnen onze
partners voor de financiering van hun acties rekenen op het speciale
noodfonds van WSM’, geeft André Kiekens nog mee. ‘En uiteraard zijn alle
giften nog altijd welkom. Alleen samen kunnen we een crisis van deze
omvang aanpakken.’

Giften zijn welkom op

rekeningnummer

BE41 8900 1404 3510,

met de mededeling

"Wereldwijd tegen corona"

Alle info over de acties van de WSM-partners:

www.wsm.be/nl/coronanews

Colofon
Info over beweging.net Essen:
Monique Versmissen, Moerkantsebaan 252, 2910 Essen of Jan Konings, Sint-Antoniusplein 15, 2910 Essen
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