
Lekker gezond
fietsen

Goed bezig ACV
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Bronzen Pagadder
met o.a. The
Bonnie Blues

en verder

In en na deze speciale tijden kunnen gemeenten het verschil maken met
goedgekozen maatregelen. Het is volgens ons belangrijk om daarbij te focussen
op de meest kwetsbare burgers én het verenigingsleven. Een gemeentelijke
taskforce samenroepen die bestaat uit de sociale partners, vertegenwoordigers
uit het middenveld en armoedeverenigingen is aangewezen. Zij kunnen bekijken
welke bijkomende maatregelen op korte en middellange termijn mogelijk en
wenselijk zijn.

Foto: Eric Wyns

Een goed welzijn is wat we willen betrachten en daarvoor
moeten we de juiste maatregelen treffen. Dit welzijn kan
je opdelen in vijf ondersteuningsvormen, en voor alle vijf
doen wij hierbij een aantal voorstellen:

Lichamelijk welzijn oftewel (alle kansen op) een goede
gezondheid
- Zorgen voor een toegankelijke gezondheidszorg, zodat
iedereen de noodzakelijk hulp kan krijgen, ook mensen
zonder wettig verblijf.
- Wegwerken van drempels voor kwetsbare groepen om
zich te kunnen aansluiten bij sport en andere verenigingen
ter ondersteuning van een goede gezondheid.

Geestelijk/psychologisch welzijn oftewel goed voelen in
je vel
- De zomer-kinderopvang uitbreiden zodat
planningsproblemen bij gezinnen verminderen.
- Snel zekerheid geven aan de inwoners over
tegemoetkomingen. Zo moet onder meer de doorlooptijd
bij het OCMW geminimaliseerd worden.

Materieel welzijn
- Zorgen dat kinderen niet verder achterop geraken door
een technologische kloof door dit structureel op te nemen
in de ondersteuningsmaatregelen van kwetsbare groepen.
- Als schuldbemiddeling noodzakelijk is, gebruik maken
van faire systemen als MyTrustO.

Sociaal welzijn, oftewel sociaal contact en interactie
- De sociale taak van sociale restaurants, sociale
kruideniers en welzijnsschakels honoreren en hun werking
ondersteunen en waar nodig uitbreiden.
- Ondersteunen van het verenigingsleven in uw gemeente
door huurgelden kwijt te schelden en toekomstige
subsidies vlot toe te kennen of de referteperiode over
meerdere jaren te spreiden.

Cultureel welzijn
- Ervoor zorgen dat mensen met gelijk welk geloof volgens
hun eigen regels en tradities deze leidraden in het leven’
kunnen beleiden.
- De werking van de culturele initiatieven in de gemeente
toespitsen op kwetsbare doelgroepen.

Ga jij ook aan de slag om er mee voor te zorgen dat deze
maatregelen in zo veel mogelijk gemeenten
worden uitgevoerd?

Kunnen we hierbij een handje helpen? Dan horen we dit
graag!

Deelregio Antwerpen:
Kevin Buytaert:
kevin.buytaert@beweging.net, 0476 63 34 57

Karolien Huyghe:
karolien.huyghe@beweging.net, 0486 47 11 23
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Toen begin dit jaar de programma's van onze werking voor dit jaar werden opgesteld was er in de verste verte geen
vermoeden van wat een onbekend virus enkele maanden later zou aanrichten. Het lijkt er nu steeds meer op dat we
moeten gaan spreken van de tijd voor en de tijd na de Corona-uitbraak.

Afwachten
Het is nu afwachten hoe de maatregelen tegen een mogelijke besmetting met het
virus stelselmatig en met de nodige voorzichtigheid kunnen afgebouwd worden.
Het gevaar voor besmetting door deze onzichtbare vijand blijft immers steeds op
de loer liggen. Deze toestand zal voorlopig de nodige aandacht blijven opeisen in
de contacten met onze medemensen.

Toen de kerken noodgedwongen gesloten werden viel natuurlijk onze reeds
voorbereide Rerum Novarum-viering in het water. Ook de jaarlijkse bedevaart naar
Gaverland moest er aan geloven. Natuurlijk tot ons aller groot spijt en in de hoop
dat het volgend jaar weer mogelijk zal zijn.

KWB
Toen 75 jaar geleden in 1946, de KWB zoals we hem nu kennen, in het leven werd
geroepen door oud-kajotters onder de naam Kristelijke Werklieden Bond, kon men
niet vermoeden dat deze 75ste verjaardag een gans nieuwe aanpak zou nodig
maken.

De KWB met zijn 70.000 leden waar wij hier op Linkeroever met 80 leden deel van
uitmaken, zal met de nodige omzichtigheid te werk moeten gaan. Maar het bloed
kruipt waar het niet gaan kan en zo zijn op donderdag 21 mei (Ons Heer
Hemelvaart) 17 KWB fietsers voor een eerste tochtje van 25 km en met heel mooi
weer naar Gaverland gefietst onder de hoede van onze coach Leo. Omdat er geen
mogelijkheid was om een terrasje te doen moest daar dan maar een stop
gehouden worden met de 1,5 meter te respecteren afstand. Dus een totaal nieuwe
aanpak.

Dat was ook zo een week later met een 33 km lange rit naar Bazel onder dezelfde
voorwaarden. Alleszins voorlopig een meegebracht drankje gebruiken op 1,5 meter
afstand. Het valt nu maar af te wachten hoe volgende ritten zullen verlopen.
Als het weer het toelaat wordt er al aan gedacht om onder bepaalde voorwaarden
een dagtocht naar Sombeke te organiseren. Ook dat zal wel onder een helemaal
nieuwe aanpak moeten plaatsvinden.

De bijeenkomsten met de bierpruvers en de beleggers zullen eveneens in een
nieuwe vorm moeten gegoten worden. De zaalvoetbal heeft, spijtig genoeg,
wegens de sluiting van de sporthal niet meer kunnen plaatsvinden. Ook hier is het
nu afwachten hoe het de volgende maanden met de sporthal door de stad gaat
aangepakt worden.

Toekomst
Het gekozen KWB-motto "eensgezind" zal nu met de nodige vindingrijkheid zijn
naam moeten waarmaken bij de aanpak van de problemen die nog op ons zullen
afkomen. Met de nodige omzichtigheid gaan we er met ons allen alleszins het
beste van maken.
Ludo Rutten

Luc George

AGENDA

FIETSEN

Op dinsdag 2 juni en donderdag 4 juni gaan
we terug van start met het wekelijks fietsen;
natuurlijk naargelang de
weersomstandigheden. Eén ding is zeker we
moeten de corona-maatregelen stipt naleven.
Samenkomst aan de kerk van Sint-Anna-ten-
Drieën en vertrek om 13.30 uur onder leiding
van Betty Geys. Iedereen van harte welkom.

WANDELEN

Dirk en Maria geven er de voorkeur aan pas in
september terug te gaan wandelen, daar het
momenteel zeer moeilijk is om in groep
(momenteel beperkt aantal ivm corona-
maatregelen) te gaan wandelen en/of een
museum te gaan bezoeken.
Ze rekenen op uw begrip. U wordt te allen
tijde op de hoogte gebracht mocht er iets
veranderen
Gezonde groeten van Dirk en Maria

PETANQUE

Op dinsdag 26 mei en donderdag 28 mei
gaan we terug van start met het wekelijks
petanquen; natuurlijk naargelang de
weersomstandigheden. Eén ding is zeker we
moeten de corona-maatregelen stipt naleven.
Samenkomst op het petanque terrein van CC
Ter Schelde onder de leiding van Marie
Louise De Greef.
Zij zal u de nodige instructies bijbrengen voor
het veilig petanquen

In het najaar trachten wij een nieuwe start te nemen.
Het zal deugd doen jullie terug te ontmoeten.

10 jaar geleden namen we ook een nieuwe start:
Oktober 2010 “De 3 Kernen ziekenzorg werden 1“
(Lucas,Ter Schelde en Sint-Anna)

Eerste kernledenvergadering 5-10-2010

Ondertussen is onze naam al een beetje anders
“Samana Linkeroever“
Ons doel is hetzelfde: ons inzetten voor onze broze
medemensen

Wij hopen het vanaf september terug te kunnen doen
Huisbezoeken en bijeenkomsten, ziekendag,kerstfeest, ...
We houden jullie op de hoogte!
Het was lang stil, maar steeds een plaatsje voor jullie!

Hopelijk tot heel gauw.
Groetjes van Marina
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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
Voor info over beweging.net Linkeroever kan je terecht bij Luc George, Goethestraat 2, 2050 Antwerpen
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