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Het was al lang vastgelegd: op vrijdag 6 maart zou de nieuwe sociale kruidenier officieel
worden geopend met een receptie. Het bestuur en de vrijwilligerskern van De Kompanie
hadden dat met het lokaal bestuur van Kontich afgesproken. En er zou enig feestgedruis aan
te pas komen, met hapjes en drankjes, zo was gelukkig ook overeengekomen.

Ook gelukkig dat het niet een week
later was (13 maart), of ze hadden
ons misschien wel beschuldigd van
het organiseren van een
lockdownparty! Op vrijdag 13 maart
werden immers de fameuze
coronamaatregelen afgekondigd.

Toeters en bellen op het Sint-
Martinusplein
Inderdaad, mochten Steven Van
Gucht, Marc Van Ranst of Erika
Vlieghe getuige zijn geweest, ze
hadden moeten afgevoerd worden
met een hartstilstand. Want zo
dachten we eerst nog: wie komt daar
nu naartoe, naar de opening van
een sociaal winkelpunt? Maar nadat
de uitnodigingen waren vertrokken
begonnen de bevestigingen bij
tientallen binnen te stromen. Goed,
we gaan dan toch met een man of
50, misschien 60, zijn: een hele
geruststelling dus. Nog een week
later stond de teller van het aantal
bevestigingen op meer dan honderd!
Die geraken daar nooit allemaal
binnen, vreesden we toen, we zullen
een tent moeten zetten op de
parking.

Eliane, Cindy, Paul et les autres
Ze geraakten toch nipt allemaal
binnen, in totaal zelfs 120 mensen,
mede dankzij het feit dat voor een
dergelijke gebeurtenis niet iedereen

tegelijk komt : toen de laatsten
toekwamen, gingen de eersten al
terug weg. Wat niet wegneemt dat
het een paar uur erg druk-druk-druk
was.

De officiële toespraakjes kwamen van
Eliane De Boeck, initiatiefnemer van
de sociale kruidenier, en van Cindy
Vanbaeden, schepen van welzijn, die
namens het lokaal bestuur mee haar
schouders onder het project zet.
Woorden van dank en waardering
voor alle aanwezigen en vooral voor
de mensen die het mogelijk maken :
de vrijwilligers die een stuk van hun
vrije tijd en hun energie opofferen
om iets te betekenen voor de
minderbedeelden in onze “rijke”
gemeente en regio. En dat zijn er
veel meer dan je zou denken.
Namens die ongeveer 20 vrijwilligers
nam Paul Hollanders, de man die
zorgt voor de stock en de
bevoorrading, en eventueel voor het
repareren van de klinken, ook even
het woord, met vooral veel sympathie
voor iedereen.

En wie nog?
Felicitaties en steunbetuigingen, ook
kaartjes en bloemen, ontvingen we
ondermeer vanwege de VZW Sociaal
Winkelpunt, van enkele andere
sociale kruideniers, van
Beweging.net, het ACV, het ABVV,

Schakel, CD&V Kontich, SP.a Kontich,
Sander, en de gemeentebesturen en
OCMW’s van Kontich en Edegem.

Ook steun van de lokale
handelaars
Dat De Kompanie breed gedragen is
in de plaatselijke gemeenschap
wordt ook aangetoond door de steun
die we kregen en krijgen van een
aantal sympathieke zelfstandigen in
Kontich. Zij waren er ook op de
openingsavond : bakkerij Sint-Rita,
den Blokker, Groeninge, de
tuinbouwers Eric Van den Eynde en
boer Bart. Daarnaast is ook de
Colruyt van Kontich een essentiële
partner en ontvingen we producten
van de Wasbar en een mooi
geschenk vanwege de Lions Club.

De achtste
De Kompanie is de achtste winkel die
is aangesloten bij de VZW Sociaal
Winkelpunt : er zijn er ook drie in
Antwerpen, drie in de noordelijke
regio (Brasschaat, Kalmthout,
Wuustwezel) en nog één in Zoersel.
De Kompanie is dus de enige in onze
regio (die vaak de lullige naam
‘Zuidrand’ meekrijgt) of de
aangrenzende Rupelstreek. Edegem
doet ondertussen al mee en in Hove
en Lint groeit de belangstelling.

P.V.

De grote samenscholing
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De lockdown en het mierennest

DE PORTEMONNEE IN TIJDEN VAN CORONA

België heeft, ondanks een goede sociale zekerheid,
blijkbaar niet de kracht om het armoedecijfer terug
te dringen. Voor een welvarend Europees land
hebben we een hoog armoedecijfer en een steeds
groeiende kloof tussen hebben en niet hebben.
Enerzijds is dit te wijten aan de te lage pensioenen
en uitkeringen die voor bepaalde gezinnen onder
de armoedegrens liggen (voornamelijk
invaliditeitsuitkeringen) en anderzijds zien we in de
cijfers dat wonen één van de grote armoedemakers
is. Het schrijnend tekort aan sociale woningen drijft
mensen naar de dure privé huurmarkt.

Het debacle van flexi- en andere low cost jobs
Flexi-jobs blijken inderdaad heel flexibel in tijden
van crisis. Ze verdwijnen even snel als ze gekomen
zijn. De horeca en de kleinhandel zijn wellicht de
eerste slachtoffers van deze crisis. Het is net daar
dat flexi-jobbers hun bijverdienste haalden: net dat
ietsje meer per maand om het hoofd boven water
te houden. Dat valt nu weg en dat betekent heel
vaak ‘kopje onder’. Hetzelfde geldt voor de
dienstenchequebedrijven: poetspersoneel mocht
nergens nog binnen en werd vlotjes op technische
werkloosheid gezet. Ik daag u uit om hun
maandinkomen te berekenen.

Cijfers liegen niet
Heel wat gezinnen, en vooral eenoudergezinnen en
alleenstaanden, houden het niet meer. Eens de
vaste kosten betaald schiet er weinig of niks meer
over om deftig van te leven. Daarenboven werden
promo’s in de supermarkten verboden en dikten
deze laatsten hun prijzen nog wat aan toen
hamsteren een nationale sport werd. OCMW’s
maken melding van een forse stijging van gezinnen
die beroep doen op een leefloon, voedselbanken
zien opnieuw lange wachtrijen en ook bij de
Kompanie, onze sociale kruidenier, zien we het
klantenbestand van week tot week toenemen. Op
een tijdspanne van twee en een halve maand is dit
meer dan verdubbeld.

Armoede kent geen gezicht
Vergeet de clichés: de klanten van onze sociale
kruidenier zijn grotendeels mensen als u en ik.
Velen hebben het ooit goed gehad maar zijn door
een ‘sociaal accident’ zoals werkloosheid of ziekte
onder de armoedegrens getuimeld. Ook
alleenstaande ouders blijken vaak heel kwetsbaar
en zijn blij om in de Kompanie kwaliteitsvolle
producten te kunnen kopen tegen een heel lage
prijs.

Sociale kruidenier De Kompanie kijkt vooruit
Omdat we ons klantenbestand week na week zien
stijgen én omdat we ons strikt aan de regels van
afstand en hygiëne houden hebben we besloten
om vanaf 18 juni onze openingsuren uit te breiden.
Van een halve dag (14u tot 17u) in maart schakelen
we op 3 maanden tijd al over op een hele dag
(doorlopend van 10u tot 17u). Ook deze beslissing
is een teken aan de wand dat het niet zo goed gaat
met vele Kontichse gezinnen. Bovendien is er een
samenwerkingsakkoord afgesloten met de
gemeente Edegem, zodat ook zij gezinnen kunnen
doorverwijzen naar onze sociale kruidenier. We
hebben trouwens al enkele Edegemse klanten
mogen verwelkomen.

Bijzondere tijden vragen bijzondere
ondersteuning
Kontich heeft ervoor gekozen om als extraatje
aankoopbons te geven aan gezinnen die het
moeilijk hebben. Deze kunnen gespendeerd worden
in onze sociale kruidenier en we merken dat hier
gretig gebruik van wordt gemaakt.

Wat brengt de toekomst?
Een aangroeiend klantenbestand is uiteraard geen
goed teken…. Maar we staan klaar met een sterke
en gemotiveerde vrijwilligersploeg om bijkomende
klanten met plezier te bedienen. En we wachten op
het moment dat alles terug wat in de normale plooi
valt om werk te maken van onze sociale opdracht.
Mensen samen brengen bij een tas koffie, naar hun
verhalen en noden luisteren en hen indien nodig
doorverwijzen naar de juiste instanties is een luik
dat we spijtig genoeg nog niet hebben kunnen
uitbouwen. Maar ook hiervoor staan er al een
aantal vrijwilligers in de startblokken.

E.D.B.

Na de geslaagde opening op 6 maart ging de winkel van De Kompanie op donderdag 12 maart voor de eerste
maal open tot tevredenheid van iedereen. Helaas strooide Corona roet in het eten en werd om
veiligheidsredenen de winkel terug gesloten. Een terechte beslissing, zo vond iedereen, maar wij bleven achter
met een slecht gevoel ten opzichte van onze klanten die het zo hard nodig hadden en hebben. In de weken die
volgden bleef dat gevoel knagen en we beseften dat de nood groter en groter werd.

Toenemende nood
Met een beperkte groep vrijwilligers
staken we de koppen bij mekaar en
planden we een doorstart voor
donderdag 16 april. Voorafgaand
werd er, met een bedrijvigheid die
aan een mierennest deed denken,
terug aangekocht, aangevuld,
gepoetst, veiligheidsmaatregelen
afgesproken en ingevoerd. Nieuwe
klanten konden zich aanmelden en
al snel steeg het aantal klanten tot
een 40-tal. In de voorbije weken
werd er door de beperkte ploeg
hard gewerkt, maar de
dankbaarheid, de vriendelijkheid, het
besef aan noodzaak maakten alles
goed. Stilaan groeit de
vrijwilligerskern terug aan, maar ook
ons klantenbestand groeide uit tot
meer dan 60. Spijtig genoeg moeten
we vaststellen dat de kansarmoede
toeneemt en dat heel veel mensen,
mede door de coronacrisis, in een
zeer penibele situatie verzeild

geraken.

Wij gaan door
Wij vrezen dat de komende
maanden de toestand zeker niet zal
verbeteren. Met die gedachte in ons
achterhoofd stijgt alleen maar ons
besef dat een sociale kruidenier in
Kontich een absolute must is. Dat
besef geeft ons telkens weer een
boost om er tegenaan te gaan. Een
niet-aflatende drang om door te
gaan en samen te bouwen aan een
omgeving die hulp aanreikt, een
luisterend oor biedt en klaar staat
voor iedereen die ons nodig heeft in
deze onevenwichtige maatschappij.
Als kleine wroetende mieren kunnen
wij een meerwaarde zijn. Wij
kunnen niet alle noden lenigen maar
hoe klein onze inbreng misschien
ook mag zijn, wij zullen samen
doorgaan.

D.V.

Het is haast een natuurwet: in tijden van crisis, van welke aard dan ook, zijn het altijd de meest
kwetsbaren die als eerste het gelag betalen. We hebben het gezien met de bankencrisis die menig modaal
spaarpotje heeft opgevreten en we zien het nu met de gezondheidscrisis die ongeziene economische
gevolgen kan hebben. Hoe zwaar die zullen zijn valt nog af te wachten, maar we zien nu al, ook in onze
eigen gemeente, gezinnen waarbij het water aan de lippen staat.
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“Gelukkig blaast de coronacrisis ook een aantal dwaze nieuwerwetse
ideeën weg. Zoals het idee dat we de sociale zekerheid zachtjes verder
kunnen afbouwen. Of het idee dat de overheid alleen maar een log,
duur en schadelijk apparaat is, dat we maar beter zo snel mogelijk
kunnen afschaffen. Plots kijken zelfs de grootste supporters van de
vrije markt vol verwachting naar de staat. De grootste nationalistische
politici vragen om een federaal rampenplan.”

Bert Bultinck, hoofdredacteur Knack

“De sociale zekerheid zal niet vanzelf sterker worden, daar zal een
maatschappelijke strijd voor nodig zijn en sociale bewegingen zullen
dat voortdurend op de agenda moeten zetten. Het komt niet vanzelf.”

Bea Cantillon, hoogleraar sociologie

“Onze hele samenleving is verslaafd geworden aan het just in time-
principe. In crisissen zoals deze kunnen we veel leren van de
technieken die in het leger nog worden toegepast. Het leger is op zijn
best als het in zekere zin nutteloos is, in vredestijd dus. Het houdt
daar in zijn bevoorrading rekening mee. Het heeft voorraden die maar
heel zelden aangesproken moeten worden. Nutteloosheid is een
waarde die we allemaal moeten herontdekken, dat is de les die ik uit
dit verhaal zou trekken. ”

Koen Geens, vice-premier, CD&V

“Als je niets van geschiedenis weet, krijg je de raarste hersenkronkels.
Wat weet je dan ? Niks, hé ! Dan word je meegesleept in idioterie.”

Rudy Vranckx, journalist, buitenlandcorrespondent VRT

Ieder zijn

zeg

Marcel Vermeylen overleden

Zopas bereikte ons het bericht van het
overlijden van Marcel Vermeylen op 91-
jarige leeftijd. Marcel was een
bewegingsman in hart en nieren. Zo
maken ze ze niet meer. Toen aan het
begin van de jaren zestig zowel de
voorzitter als de secretaris als de ex-
voorzitter van het interprofessioneel ACV-
bestuur van Kontich waren gestorven, nam
Marcel Vermeylen als jonge
vakbondsmilitant de taak op zich om het
bestuur opnieuw in goede banen te leiden.
Gedurende meer dan 20 jaar was hij ACV-

voorzitter. Die functie combineerde hij met
het dagelijks bestuur van de koepel ACW,
waar hij schatbewaarder was. Na zijn
pensioen werd hij niet alleen lid, maar ook
voorzitter van OKRA (toen nog KBG) in
Kontich-centrum. Nadat ons de vorige
jaren ondermeer Karel Laurent en Fons
Quadens zijn ontvallen, moeten wij
opnieuw afscheid nemen van een icoon
van de christelijke arbeidersbeweging.

P.V.

De helpende hand

Nee, niet de onzichtbare hand. De zogenaamde ‘onzichtbare
hand’, uitgevonden door Adam Smith, zou ervoor zorgen dat
via de vrije markt en het kapitalisme ook het geheel van de
maatschappij zou profiteren van het winstbejag van een
kleine groep ondernemers. Ontelbare keren is al
aangetoond dat deze theorie niet klopt.

Zonder de tussenkomst van andere krachten in de samenleving – de overheid, het
middenveld, de vakbonden – die de effecten van de vrije martkteconomie
temperen, onder controle houden en terugdringen, zorgt die fameuze onzichtbare
hand vooral voor ongelijkheid, sociale achterstelling en economische en
ecologische rampen.

De overheid
Dat een sterke overheid nodig is wordt telkens weer bewezen als het erop
aankomt. Met andere woorden: als de vrije markt het laat afweten, dus in tijden
van crisis. Heel recent is dat al twee keer gebeurd. Nadat de Amerikaanse
overheid had geweigerd om de bank Lehman Brothers te redden in 2008, kwam
een kettingreactie op gang waardoor de Europese staten zich verplicht zagen om
in te grijpen. Veel Europese banken kwamen in de problemen omdat hun leuke
collega’s in de V.S. hen hadden opgezadeld met een hoop verlieslatende en
waardeloze beleggingen. De overheden draaiden hiervoor op: om een
ineenstorting van het financiële systeem af te wenden moesten honderden
miljarden in de banken gepompt worden, ook in België. Dat was de helpende
hand van de overheid, van ons allemaal dus. De Europese staten hebben ons
spaargeld gered.

De nieuwe crisis
Met de coronapandemie moeten alle overheden in de hele wereld in actie
schieten. Grote en kleine privébedrijven dreigen failliet te gaan. Kleine
zelfstandigen zitten in de problemen. De horecasector balanceert op de rand van
de afgrond. Honderdduizenden werknemers zijn ofwel hun werk kwijt (de ‘flexi-
jobs’) ofwel in tijdelijke of economische werkloosheid, een systeem dat sommige
andere landen ons benijden. De helpende hand van de overheid moet ons
allemaal ter hulp komen. In Italië kwam zelfs even een helpende hand van China
eraan te pas in het kader van een Aziatische pr-stunt. In België werden alle
rechtse, liberale en vlaamsnationalistische politici plotseling fan van meer
overheidsingrijpen. Zelfs van de federale Belgische overheid en van de sociale
zekerheid, die zij eerst nog wilden afbreken. Wie ziek wordt of in een ziekenhuis
terechtkomt kan gelukkig rekenen op ons systeem van gezondheidszorg en
ziekteverzekering. De onzichtbare hand is nu helemaal afwezig. De helpende hand
is nu gelukkig alomtegenwoordig.

P.V.

#NIEUWE TIJDEN
Rerum Novarum, een 129 jarige tekst van paus Leo XIII
betekent ‘ over nieuwe dingen’. 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.

Beweging.net viert Rerum Novarum met de Bronzen Pagadder, een
Oscar uitreiking voor vrijwillig engagement. 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.

In tijden van nood wordt het waardevolle van wederzijdse zorg voor de
medemens erg zichtbaar. Solidariteit levert een onbetaalbare sociale
winst op: de winst van samenhang en maatschappelijke verbinding.
Engagement en vrijwillige inzet in ontelbaar vele domeinen van onze
samenleving zijn hiertoe het onzichtbaar kapitaal en verloopt vaak in
stilte en achter de schermen. Zorgverleners, cruciale beroepen,
reddende engelen.

Ik dank ieder van u en alle vrijwilligers van harte voor uw belangeloze
inzet. Voor de bewuste keuze om iedere dag opnieuw te bewijzen dat
een solidaire en rechtvaardige samenleving groeit vanuit warme
verbondenheid.

We bevinden ons in deze onwezenlijke tijd midden in een diepgaande
omwenteling.
Laten we dus resoluut kiezen voor een hoopvolle toekomst, voor de
enthousiaste begeestering van Rerum Novarum, voor nieuwe tijden.

Andrà tutto bene, alles komt goed.

Annemie Verhoeven
regiosecretaris beweging.net Antwerpen
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Colofon
Voor info over beweging.net Kontich kan je terecht bij Peter Vanhooren, Volderij 5 app. 0201, 2550 Kontich
Fotografie: Wilfried Eynatten

Pasar Kontich
door het Coronavirus inactief
We zijn het jaar wel goed begonnen, maar na twee activiteiten waren/zijn
we noodgedwongen enkele tijd inactief. De activiteiten van maart, april
en mei werden geannuleerd. Op het ogenblik dat we dit artikel schrijven
weten we nog niet wat juni en juli gaan brengen. We stellen altijd de
gezondheid van onze deelnemers en de begeleiders boven alles.

Buurtbistro
Soep 't erin
sluit de deuren

Het verhaal startte met een droom. Pegode
wilde naast de bakfietstoer met verse soep
een eigen zaak starten. Het gebouw in het
park, eigendom van de gemeente, kwam vrij.
De VZW Pegode kreeg na het indienen van de
nodige plannen de concessie toegewezen door
het gemeentebestuur.

In het gebouw werd hard gewerkt, zowel door
professionelen als door vrijwilligers om het
conform te maken met alle regelgeving waaraan
een bistro moet voldoen. In augustus 2016 werd
de bistro feestelijk geopend. In aanwezigheid van
burgemeester en schepenen, begeleid door de
fanfare van Waarloos. En uiteraard door vele
enthousiaste cliënten van het dagcentrum.

Pegode creëerde er een bistro met een ziel.
Twaalf mensen met een beperking, die in het
reguliere arbeidscircuut niet terecht kunnen,
werden er opgeleid en tewerkgesteld. Veel meer
dan een gezellige bistro was Buurtbistro Soep ‘t
erin een kleine, bruisende plek vol warme en
gezellige ontmoetingen. Een plek waar mensen
kansen kregen om zichzelf te ontplooien. Een plek
waar medewerkers en vrijwilligers met een groot

hart de harten van velen veroverden.
Maar hoe hard vele mensen daar ook voor
werkten, door de kleinschaligheid van het project
was het niet gemakkelijk om het financieel
gezond te houden. De verplichte sluiting als
gevolg van de coronamaatregelen maakte dit
helemaal tot een onmogelijke zaak.

De CVBA Soep ‘t erin blijft bestaan. De
bakfietstoer rijdt, zodra het mag, opnieuw rond in
Kontich en Edegem. Ook aan scholen en
bedrijven zal de dagwerking verse soep blijven
leveren. In de dagwerking in Waarloos kan je dan
ook opnieuw soep afhalen.

Na de bekendmaking van de sluiting hoorden we
veel hartverwarmende reacties van teleurgestelde
mensen. Pegode mag blijven geloven dat de
buurtbistro het verschil maakte voor de
medewerkers, voor de klanten, voor de buurt en
de gemeente. Zeer spijtig dat zo een prachtig
initiatief, met een grote meerwaarde voor de
gemeente, moet sluiten om financiële redenen.

J. V.

Het ledenblad
Het afdelingsblad Pasar Ko van april is niet als gedrukte uitgave verschenen. De
drukker moest zijn deuren dichthouden. We konden wel de digitale versie als
nieuwsbrief opzenden. Maar omdat de meeste activiteiten, in de april-uitgave
aangekondigd, ondertussen niet doorgaan, werd besloten om de gedrukte uitgave
niet meer te laten verschijnen. De uitgave van juni zal mogelijk vervroegd
verschijnen.

Ons ledenblad wordt momenteel nog maar gesponsord door twee
ondernemingen.
De subsidies van de gemeente Kontich voor 2019 zijn veel minder dan de vorige
jaren. We kregen in 2019 maar 60 procent van het bedrag van 2018. Wat we dit
jaar gaan krijgen weten we nog niet. Door de noodgedwongen afgelasting van
heel wat activiteiten en vergaderingen vrezen we dat de subsidies weer eens zullen
dalen.
In de loop van 2019 heeft onze eigen bank, na vele jaren, de sponsoring van ons
ledenblad plots gestopt.

Als sociaal geïnspireerde vereniging willen we de deelnameprijzen van onze
activiteiten wel heel laag blijven houden. Daarom zoeken we andere bronnen van
inkomsten en besparen we, daar waar het kan, op de uitgaven. Wij zijn nu op zoek
naar nieuwe sponsors. Wij plaatsen zijn reclame (voor slechts 50 euro per jaar) in
elk van de vier uitgaven. Die uitgaven worden ook via mail verspreid. Kun je ons
helpen door een sponsor aan te brengen, contacteer dan Maria Van Hove (tel 03
457 69 12).

Nieuwsbrief ontvangen
Wij beschikken over de mogelijkheid om de Pasarleden en sympathisanten een
e-mail te zenden met een nieuwsbrief. We gebruiken dit om komende activiteiten
aan te kondigen of om het verschijnen van een nieuwe Pasar Ko te melden.

Om deze nieuwsbrief te ontvangen moet je jezelf via onze mailbox (pasarkontich@
gmail.com) inschrijven. Stuur ons een mail met jouw naam en adres. Stuur deze
mail vanuit de mailbox waarin je onze nieuwsbrieven wenst te ontvangen.
Je ontvangt daarna, op het ingegeven email-adres, een bevestiging van je vraag.

Pasar Kontich biedt elke maand een boeiende activiteit.
In juni starten de 8 dinsdagavondfietsen (als we dat mogen). We starten dit jaar
wat vroeger dan de vorige jaren. Van 9 juni tot 28 juli wordt je verwacht om 19u
aan de kerk van Kontich Kazerne. We rijden rustig een 30-tal kilometer met een
drankstop halverwege. We sluiten het fietsseizoen weer met een dagfietstocht op
23 augustus.
Op zondag 20 september trekken we weer op verkenning doorheen de
Willibrordus wijk te Antwerpen. In oktober is er ons jaarlijks weekend. We gaan
fietsen en wat wandelen in Lekkerkerk. De inschrijvingen zijn daarvoor echter al
afgesloten.

Je vindt de jaarkalender en de verschenen Pasar Ko’s ook terug in de drie
Kontichse bibliotheken.

Meer info op www.pasar.be/kontich

A.C.
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