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Aan de slag
in je bewegingspunt

Wie zal nog het verschil maken voor een duurzame 
en sociale maatschappij als onze beweging in haar 
geheel niet krachtig vooruit springt? Het zijn onze 
bewegingspunten samen met al onze partnerorganisaties 
en vele medestanders die in elke gemeente of district 
mensen kunnen enthousiasmeren voor een solidaire 
samenleving. Meer dan ooit moeten we in onze acties en 
overtuigingen laten zien dat het anders kan.

We bieden je daarom een heel concreet en breed aanbod 
om lokaal aan de slag te gaan. De inspiratie komt vanuit 
onze partnerorganisaties die uitkijken naar een lokale 
samenwerking. Ideeën spruiten ook voort uit de interne 
samenwerking tussen verschillende regio’s van beweging.
net. Concrete vormingen worden je aangeboden door 
beweging.academie.

Gebruik dit aanbod om in jouw gemeente of district het 
verschil te maken. Spreek je plaatselijke stafmedewerker 
gerust aan voor de concrete uitrol van een actieplan. 
Samen laten we zien dat elk steentje een rivier kan 
verleggen.

Annemie Verhoeven  Marc Wellens
Regiosecretaris  Regiovoorzitter
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Debatmomenten
sociale zekerheid

Algemeen
Op 26 mei 2019 vinden de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen plaats. Beweging.net wil in 
de aanloop naar die verkiezingen het belang van solidariteit en een goede sociale zekerheid hoog op 
de agenda zetten. Beweging.academie, de vormingsdienst van beweging.net, ontwikkelt daarom een 
laagdrempelige methodiek om over uitdagingen voor onze sociale zekerheid te discussiëren. Iedereen 
kan deelnemen aan de debatmomenten, er is geen specifieke voorkennis vereist.

Verloop (duur = 2 uur)
• Onthaal: deelnemers tekenen de aanwezigheidslijst van beweging.academie.
• Start: korte quiz met weetjes over sociale zekerheid.
• Deelnemers bekijken een filmpje (met feitelijke info of een getuigenis) over een stelling die hen dicht 
op de huid zit. Voorbeeld stelling: ‘Ik heb er geen probleem mee om te werken tot mijn 67ste als ik 
nadien van een zorgeloze oude dag kan genieten’.
• Deelnemers stemmen (akkoord of niet akkoord). 
• Tafelgesprek in kleine groep over de stelling. Elke deelnemer krijgt steekkaarten met extra info.
• Deelnemers stemmen opnieuw.
• In totaal komen er 3 à 4 stellingen aan bod.
• Einde: alle deelnemers worden bedankt met een drankje, krijgen een bundeltje met standpunten van 
beweging.net en partners en een uitnodiging voor een provinciale expertenavond rond sociale zekerheid 
op donderdag 25 april 2019.

Praktische organisatie 
Vooraf: de projectgroep van beweging.academie  legde een 12-tal stellingen vast en werkte daarvoor 
materiaal uit. De debatmomenten kunnen plaatsvinden vanaf januari 2019 tot mei 2019.  De organisator 
hoeft geen bewegingspunt te zijn. Je kan breed samenwerken of een organisatie uit uw netwerk de 
organisatie in handen geven.

• De organisator van een debatmoment kiest 3 à 4 stellingen waarover zal gedebatteerd worden, kiest 
een datum, legt een locatie vast en voorziet scherm, projector en laptop. Een organisatie in partnerschap 
(beweging.net, ACV, CM …) geniet de voorkeur. De organisator bezorgt alle praktische info aan beweging.
academie.
• Beweging.academie bezorgt de organisator een flyer (papier en digitaal).
• Deelnemers schrijven in via de website van beweging.academie.
• Beweging.academie bezorgt via het regionaal beweging.net-secretariaat het vormingspakket (quiz, 
filmpjes, steekkaarten, infobundels) en de aanwezigheidslijst aan de organisator.
• Op vraag kan een stafmedewerker van beweging.net aanwezig zijn en de quiz, filmpjes, stemmingen 
en discussies in goede banen helpen leiden. Indien geen stafmedewerker aanwezig kan zijn, wordt vooraf 
met de organisator het verloop van de avond goed doorgesproken.
• De organisator bezorgt achteraf het pakket en de ingevulde aanwezigheidslijst aan het regionaal 
beweging.net-secretariaat. 

Provinciale expertenavond 
• Donderdag 25 april 2019 om 20 uur (locatie volgt).
• Deelnemers van de lokale debatten worden uitgenodigd voor de provinciale expertenavond, waar zij 
gewapend met hun voorkennis de visie van experten over de sociale zekerheid kunnen beluisteren en 
bevragen.
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Nahima Lanjri
Federaal Parlementslid

Nahima komt graag naar jouw plaatselijke werking voor een infoavond 
of vraaggesprek over één van deze onderwerpen:  armoedebestrijding, 
mantelzorg, asiel en migratie (of een onderdeel, bv. nationaliteit, ge-
zinshereniging), interculturele samenleving, senioren en uitkeringen, 
gelijkheid man/vrouw en gezinnen in Vlaanderen en de combinatie tus-
sen gezin en arbeid.
Nahima Lanjri in de commissies: Voorzitter Commissie voor de Natura-
lisaties, commissielid “Sociale Zaken”, “Parlementaire vergadering van 
de Organisatie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa”.
Als Plaatsvervanger: “Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maat-
schappelijke Hernieuwing”, “Binnenlandse Zaken”, “Algemene Zaken en 
het Openbaar Ambt”.

Praktische afspraken en parlementsbezoeken:
tel. 02 549 89 45 - nahima.lanjri@dekamer.be

Dirk de Kort
Vlaams Parlementslid 

Dirk komt graag toelichting geven op infomomenten over:
“Vlotter Vlaanderen”
• Groene mobiliteit in een garage of fietsenwinkel
• De toekomst van openbaar vervoer en de rol van uw plaatselijke be-
weging.net afdeling 
• Deelmobiliteit: buurtgesprekken organiseren, mobipunten ontwikke-
len …
“Wonen op mensenmaat”.
• Wonen en welzijn: creatieve manieren om betaalbaar wonen mogelijk 
te maken, ook voor meer kwetsbare mensen.
• Innovatief wonen: cohousing, woningen boven een school, wonen bij 
kinderopvang …
• Sociaal wonen
Dirk de Kort in de commissies: eerste ondervoorzitter Commissie Mo-
biliteit & Openbare Werken, commissielid “Wonen, armoede en gelijke 
kansen”, “Klimaatcommissie”.
Als plaatsvervanger: “Welzijn, volksgezondheid en gezin”, “Algemeen 
beleid, financiën en begroting”.

Praktische afspraken en parlementsbezoeken:
tel. 02 552 42 88 - dirk.dekort@vlaamsparlement.be

Orry Van De Wauwer
Vlaams Parlementslid

Orry komt op jouw vraag graag spreken over de toegankelijkheid van 
het openbaar vervoer, solidariteit met (oorlogs)vluchtelingen op basis 
van ervaringen in Calais en de opvang van vluchtelingen thuis.  Ook 
jeugdwerk in al zijn diversiteit en het  jeugd- en kinderrechtenbeleid 
beroert hem.
Orry Van De Wauwer in de commissies: “Cultuur, jeugd, sport en me-
dia”, “Mobiliteit en Openbare Werken”. 
Als plaatsvervanger: “Onderwijs”, “Deradicalisering”.

Praktische afspraken en parlementsbezoeken:
tel. 0495 68 08 17 - orry.vandewauwer@vlaamsparlement.be
www.orry.be

Wegen op beleid
Een goede samenwerking met plaatselijke bewegingsmandatarissen is vanzelfsprekend. 
Ook op onze bovenlokale bewegingsmandatarissen kunnen bewegingspunten steeds            
rekenen.
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Parlementsbezoeken 
met bezoek aan sociale projecten

DAGPROGRAMMA

Voormiddag, twee mogelijkheden:
• Bezoek aan het Vlaams Parlement met rondleiding door gids: 
www.vlaamsparlement.be/bezoeken/rondleidingen-het-vlaams-parlement-praktische-gids
• Bezoek aan het Federaal Parlement met rondleiding: 
www.senate.be/contact/rondleiding_nl
• Bij voorkeur met begeleiding door onze bovenlokale mandatarissen.
   Vlaams Parlement:
   Dirk de Kort: 02 552 42 88 – dirk.dekort@vlaamsparlement.be
   Orry Van de Wauwer: 0495 68 08 17 – orry.vandewauwer@vlaamsparlement.be
   Federaal Parlement:
   Nahima Lanjri: 02 549 89 45 – nahima.lanjri@dekamer.be

Middagprogramma: bezoek aan een sociaal restaurant.
• Belmundo, www.ateliergrooteiland.be/nl/ateliers/:  zeer de moeite, in Molenbeek, langs bekende 
Dansaertstraat en dan de vaart oversteken
• Elan, www.eatvzw.be/EAT/index.php dicht bij Noordstation, cafe ABC (open tot 21 uur in de week, huis 
van het Nederlands)
• Canelle (Schaarbeek, Paleizenstraat, achter Noord omhoog) www.cannelle.be

Namiddag, twee mogelijkheden:
• Tocht van Hoop: Tochten van Hoop laat vele interessante sociale initiatieven zien, die ontstaan in 
achtergestelde wijken in Brussel. Idealen en goede wil verzamelen zich in het centrum. Men vindt er 
het antwoord op heel wat problemen: een ernstige armoede-problematiek, een hoge werkloosheid, een 
toenemende eenzaamheid …
Tochten van Hoop wil vooral de menselijke rijkdom van Brussel laten zien en wil je mee op tocht nemen 
naar een rechtvaardige samenleving. Overzicht van de tochten en reserveringsmogelijkheden: 
www.tochtenvanhoop.eu 
• Het Vlaams en Federaal memorandum van beweging.net. Een uiteenzetting over het memorandum 
van beweging.net n.a.v. de bovenlokale verkiezingen van mei 2019 door een expert van onze nationale 
studiedienst (contactgegevens bij je regionale stafmedewerker). Mogelijke locatie voor presentatie: 
beweging.net Brussel in de Pletinckxstraat 19. Contact: csw-osc@acv-csc.be.
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De Fietsbieb

Wat en hoe?
De fietsbieb zet tweedehandse kinderfietsen (voor kinderen tot 12 jaar) op punt zodat je ze vervolgens 
tegen een vriendenprijsje kunt gebruiken. Voor 20 euro fietsgeld, en een waarborg van 20 euro, mag je 
één jaar lang een kinderfiets gebruiken. Zo word je een fietsbieber en krijg je toegang tot leuke extra’s.
Tijdens dat jaar mag je als fietsbieber die fiets bovendien inruilen voor een groter exemplaar of voor een 
ander model uit het aanbod. Wil je meerdere fietsjes gebruiken, dan kan dat: je betaalt per fiets het 
fietsgeld en de waarborg. Wie een kinderfiets, in goede staat, aan de fietsbieb schenkt, krijgt één jaar 
fietsgeld in ruil.
De waarborg krijg je terugbetaald wanneer je de fiets terug inlevert en daarbij aan een aantal evidente 
voorwaarden voldoet.
De fiets staat tiptop in orde als je ze begint te gebruiken! Tijdens het gebruik sta je uiteraard zelf in voor 
het onderhoud en eventuele herstellingen.
Je kunt een fiets kiezen in een van de uitleenpunten, daarbij wordt een eenvoudig contractje opgemaakt. 
In dit uitleenpunt breng je de fiets (in principe) na één jaar ook terug, waarna je kan kiezen om ook het 
volgende jaar fietsbieber te blijven en opnieuw fietsgeld te betalen.

Waarom?
De fietsbieb heeft meerdere doelstellingen.
In de eerste plaats wil de fietsbieb het fietsen bij en met kinderen stimuleren, want fietsen is leuk en 
gezond.
De fietsbieb weet bovendien dat een kind zijn fietsje bijzonder snel ontgroeit en dat de (commerciële) 
druk om regelmatig met een andere tweewieler uit te pakken sneller toeneemt dan de portemonnee kan 
volgen. Daarom wil de fietsbieb een budgetvriendelijk alternatief aanbieden. Tweedehands, maar tiptop 
in orde.
De fietsbieb vindt hergebruik een goed idee en stimuleert daarom het ‘gebruik’ van een fiets boven het 
‘bezitten’ ervan.
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De werking van de fietsbieb draait op vrijwilligers met een passie voor een warme samenleving. Daarom 
promoot de fietsbieb ook leuke fietsactiviteiten vanuit het verenigingsleven.
Vooraleer ze gebruikt kunnen worden zorgt de fietsbieb ervoor dat de fietsjes op punt staan en zo nodig 
hersteld worden. Daarmee geeft ze fietsen een nieuw leven. Dat gebeurt zo veel mogelijk via sociale 
tewerkstellingsprojecten. Ook dit is een bewuste keuze.
De fietsbieb staat bovendien op de trappers voor fietsveilige en fietsvriendelijke wegen en rinkelt samen 
met beweging.net luid de bel waar het fout loopt.

Beweging.net bouwt uit!
In West-Vlaanderen en Kempen zijn al heel wat verschillende fietsbiebs door beweging.net opgestart en 
uitgebouwd. Ook in Antwerpen kunnen er zeker fietsbiebs ontwikkeld worden.

Je start met een eigentijdse, concrete werking met verschillende soorten vrijwilligers:
• Een helpende hand, een paar uurtjes per maand, is steeds welkom bij de fietsbieb.
• Sleutelen aan fietsen en ze op punt zetten.
• Ook mensen die een boontje voor administratie hebben, kunnen zich engageren: bij elke ontlening 
wordt immers een eenvoudige overeenkomst ingevuld en geklasseerd.
• Verder zijn er vrijwilligers nodig om het uitleenpunt open te houden, de fietsjes netjes te stallen of om 
promotie te voeren.
De fietsbieb zoekt vrijwilligers met een warm hart. 

Het handboek om met een fietsbieb te starten en informatie over mogelijke subsidies kan je 
opvragen bij je regionale stafmedewerker. 
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Kader en doelstelling
Tijdens de Week van de Vrijwilliger 2019 (23 februari t.e.m. 3 maart) wil beweging.net haar (partner)
organisaties ondersteunen bij de acties in het kader van die week (het bedanken van vrijwilligers en 
het belang van vrijwilligerswerk in de kijker zetten). Doelstelling is om binnen alle organisaties met één 
beeld naar buiten te komen! 

Beeld: chapeau!
De ‘chapeau!’-beeldvorming werd vorig jaar positief onthaald door partners en vrijwilligers. De website 
www.chapeauvrijwilligers.be waar mensen een digitaal bedankingskaartje voor vrijwilligers kunnen 
aanmaken, komt in aanloop naar de Week opnieuw online. 
We roepen op om tijdens de Week van de Vrijwilliger zoveel mogelijk onder de noemer van ‘Chapeau’ 
(en bijbehorende huisstijl) naar buiten te komen en bieden je alle elementen aan om zelf aan de slag te 
gaan. 
Beweging.net Antwerpen heeft allerlei digitale campagnelogo’s en standaardontwerpen ter beschikking 
zoals A3-A4-A5 affiches, postkaarten en buttons. Hierover ontvang je spoedig een bestelformulier per 
afdeling. 

Guerrilla-actie ‘Vrijwilligers vind je overal’ 
Om het belang van vrijwilligers voor onze samenleving op een originele manier in de kijker te zetten, 
bedachten we een guerrilla-actie met kleine kartonnen figuurtjes. 
Concept: 
• De figuurtjes (grootte van een bladwijzer) worden verspreid in bibliotheken, supermarkten en andere 
publiek toegankelijke plaatsen. 
• De figuurtjes zijn afbeeldingen (foto’s) van vrijwilligers, al dan niet in hun vrijwilligersoutfit. Het zijn 
vrijwilligers van binnen en buiten ons netwerk die in hun buurt, gemeenschap of organisatie een concreet 
verschil maken. We zorgen voor een diverse groep van 5 à 6 vrijwilligers: jong, minder jong, man, 
vrouw, met en zonder migratieachtergrond. 
• Op de achterkant een enthousiasmerend tekstje over zijn of haar engagement, de hashtag 
‘#vrijwilligersvindjeoveral’ en het chapeau!-logo in watermerk. 
• Op de website chapeauvrijwilligers.be zullen enkele infographics, cijfers, wistjedatjes de boodschap 
‘vrijwilligers vind je overal’ illustreren. 
• Vlak voor de Week, op vrijdag 22 februari 2019, vindt de guerrilla-actie plaats in zoveel mogelijk steden 
en gemeenten. 
• Om enig effect te hebben, willen we per stad of gemeente waar de actie plaatsvindt minstens 250 
figuurtjes verspreiden. 

Figuurtjes bestellen?
Wil je met jouw regio, organisatie of lokale afdeling meewerken aan de guerrilla-actie? Super! Je kan tot 
5 december 2018 figuurtjes bestellen via het regionale secretariaat. 
• Kostprijs 1 figuurtje bedraagt € 0,10. Een actie met 250 figuurtjes kost dus 25 euro. Als er verschillende 
organisaties of afdelingen in éénzelfde stad of gemeente een actie plannen, bundelen we uiteraard zoveel 
als mogelijk de krachten! 
• Datum actie. We mikken zoveel als mogelijk op vrijdag 22 februari 2019. Lukt het niet die dag? Dan kan 
je uiteraard ook later op de week nog een actie plannen. Om een maximaal effect te bereiken, vragen 
we wel om niet vroeger dan 22 februari de figuurtjes te verspreiden. 
• Ook voor ontmoetingsmomenten: je kan de figuurtjes gebruiken op een bedankings- of trefmoment 
tijdens de Week van de Vrijwilliger. Er is een afscheurstrook voorzien om de figuurtjes te laten rechtstaan. 
Zo kunnen ze gebruikt worden als originele tafeldecoratie. 
• Pers en sociale media: iedereen die deelneemt aan de actie krijgt vooraf een standaard persberichtje 
en een aantal tips om de actie op sociale media te doen leven. 
• Brief voor winkels, bibs … Het zou jammer zijn mochten uitbaters, medewerkers of eigenaars de 
figuurtjes onmiddellijk wegnemen nadat we ze hebben verspreid. Daarom is het zinvol om hen vooraf te 
contacteren. Wie deelneemt aan de actie krijgt vooraf een standaardbrief. 
• Leverdatum: de figuurtjes worden eind januari 2019 geleverd.

Vragen over de guerrilla-actie?
Neem contact op met je stafmedewerker.

Week van de vrijwilliger



9

Luchtpijp
Luchtkwaliteit in onze woonomgeving is brandend actueel. Er zijn verschillende onderzoeken beschikbaar: 
Curieuzeneuzen, Airbezen of sinds eind oktober de satellietbeelden van het Europees Ruimtevaart 
Agentschap ESA die aantonen dat de lucht in Vlaanderen tot de meest vervuilde ter wereld behoort.

Maar weet je vandaag hoe gezond of ongezond de lucht is in jouw straat? Het antwoord is eenvoudig: 
neen. De overheid heeft te weinig meetpunten om goed in kaart te kunnen brengen hoe goed of slecht 
de luchtkwaliteit in de buurten en straten is. Gelukkig bestaan er goedkope manieren voor burgers om de 
kwaliteit van de lucht zelf te gaan meten. Nadien verschijnen de data rechtstreeks op de kaart van een 
website en kan je op elk tijdstip van de dag gaan kijken hoe goed de luchtkwaliteit is. 
“Luchtpijp” maakt van burgers wetenschappers!  

Door de data te verzamelen, kunnen we op termijn ook tendensen zien. Waar is de lucht vaak slechter 
dan wettelijk toegelaten? Waar zien we eventuele overlap tussen luchtkwaliteit en bepaalde ziektes? En 
wat moet er gebeuren om elke burger gezonde lucht te laten inademen? Want recht op gezonde lucht, 
dat is toch een minimum wat we kunnen vragen? 

Het project Luchtpijp werkt zo aan:
• Bewustwording
• Betrokkenheid: leden en burgers zijn méér dan een menselijk meetpunt. Werken rond luchtkwaliteit 
gaat ook over betrokkenheid, over hoe mensen blootgesteld worden aan slechte lucht en over samen 
werken aan een betere leefomgeving. 
• Datacollectie en dataverbinding: citizen science koppelt de kracht van het getal  aan de knowhow 
van instellingen en wetenschappers. Het biedt ongeziene mogelijkheden, niet alleen rond rechtstreekse 
data die te maken hebben met luchtkwaliteit, maar ook rond koppeling van data rond luchtkwaliteit met 
gezondheidsrisico’s en -aandoeningen. 
• Agendasetting: het thema luchtkwaliteit op de agenda plaatsen en zorgen dat het een van de belangrijke 
thema’s wordt waar we samen voor naar structurele maatregelen zoeken.

Hoe gaat het in z’n werk?
Een lokaal bewegingspunt organiseert via beweging.net een samenaankoop van fijnstofsensoren. 
De sensoren worden op een zelfbouwavond, met begeleiding, in mekaar gestoken.
Voor de aansluiting is het nodig een wifi-verbinding te hebben en een USB-kabel aan te kunnen sluiten 
op stroom. Dan rest nog enkel de sensor op de gevel te hangen. 
Voor 35 euro kan iedereen beginnen met het meten van de luchtkwaliteit in zijn of haar straat.

Wil je er als bewegingspunt mee aan de slag? Spreek je stafmedewerker zeker aan!
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Aan de slag met
Waterproef

Ons klimaat verandert. We merken dit nu al: het is vandaag gemiddeld warmer dan 200 jaar geleden. 
Ook het aantal hittegolven per jaar stijgt. Er valt gemiddeld meer regen en het aantal dagen met zware 
neerslag is verdubbeld. De overstromingen van mei en juni 2016 liggen nog vers in ons geheugen. De 
klimaatverandering zal zich doorzetten. In de zomer wordt het droger, maar als het regent kan het veel 
heftiger regenen.

We kunnen onze omgeving beter bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende stortbuien. 
Sterker nog: we kunnen het gratis regenwater, dat nu afgevoerd wordt, beter benutten. De stortbuien 
veroorzaken schade. Vooral omdat onze omgeving verhardt met gebouwen, asfalt en betegelde tuinen - 
er gaat geen druppel doorheen. Nochtans is infiltratie nodig om onze grondwaterreserves aan te vullen 
en overstromingsgevaar te beperken.

We kunnen ook de hitte bestrijden door doelgericht groen aan te planten en waterelementen in onze 
omgeving in te plannen. Bovendien wordt onze woonomgeving zo ook mooier, aangenamer en meer 
leefbaar.

Wat kan je concreet doen?

Wegen op beleid
Bij de heraanleg van straten, pleinen en speelterreinen is ruimte voor participatie. Een wakker 
bewegingspunt bekijkt gemeentelijke plannen met een ‘waterproef’- bril. Is er voldoende aandacht 
voor groenaanplant? Wordt de bodem niet meer verhard dan nodig? Is er ruimte voor waterinfiltratie? 
Uiteraard doen we dit met oog voor kwaliteit van de omgeving en meerwaarde voor de gebruikers van 
de ruimte.

Een nieuw speelpleintje in Hoboken is avontuurlijk en helemaal waterproef. 

Foto: Plantwerpen
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Niet enkel het publiek domein
Misschien ben je als bewegingspunt wel betrokken bij het beheer van een parochiezaal, gildenhuis of 
school? Ook daar zijn heel wat mogelijkheden om het terrein te ontharden en vergroenen.  

Beweging.net Merksem gaat met gebruikers en buurtbewoners van het Gildenhuis aan de slag om van 
de versteende koer een klimaatbestendige, semi-publieke buurttuin te maken.

Leerkrachten en ouders van de Sint-Lutgardisschool in Schelle gingen tijdens de vakantie met man en 
macht aan de slag om de kleuterspeelplaats in een fris kleedje te stoppen en te vergroenen. Stenen en 
beton werden uitgebroken en gesloopt en ruimden plaats voor plantvakken met grassen en bomen.

Inspiratie en een stappenplan voor het vergroenen van een speelplaats vind je o.a. op de website van 
beweging.net Antwerpen.

Verkiezing van meest versteende voortuin van de gemeente
De verkiezing van de mooiste voortuin in een gemeente of district is een klassieker. Waarom zou je 
het niet eens omdraaien? Kies in een ludieke wedstrijd de meest versteende voortuin. De winnende 
eigenaar help je door samen de stenen uit te breken en af te voeren. Misschien vind je wel een lokale 
tuinaannemer die plantgoed wil sponsoren om de tuin prachtig groen opnieuw aan te leggen? Aandacht 
gegarandeerd! En in één klap geef je zo een inspirerend voorbeeld.
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No need for speed
Zelf snelheidsmetingen uitvoeren

Bij een aanrijding met 30 km/u heeft een voetganger 90% kans om te overleven, met 50 km/u maar half 
zoveel. Te snel rijden kost in Vlaanderen jaarlijks aan meer dan 80 mensen het leven. Dat zijn bijna twee 
dodelijke slachtoffers per week. Zware voeten eisen dus een zware tol op onze wegen. Een aangepaste 
snelheid kan het aantal letselongevallen drastisch verminderen.
Regelmatig horen we van inwoners dat straten, school- of woonomgevingen wel racecircuits lijken, 
terwijl 30 of 50 km/u er de maximumsnelheid is. Inwoners voelen zich vaak niet gehoord bij de politie 
of gemeente en hebben weinig hefbomen in handen om hun aanvoelen ook om te zetten in harde feiten 
die aantonen dat er een probleem is.

Daarom werd NO NEED FOR SPEED in het leven geroepen. Beweging.net Antwerpen stelt twee 
snelheidsmeters ter beschikking. Die meters laten toe om eenvoudig de snelheid te meten van 
voorbijrijdende auto’s. Ze werken anoniem en nemen geen foto’s van de voertuigen, maar tonen 
louter hoe snel het voertuig voorbijrijdt. Bewegingspunten, verenigingen en burgerinitiatieven rond 
verkeersveiligheid kunnen bij ons de meter uitlenen.

De keuze van de meetlocatie ligt bij de initiatiefnemers zelf: straten waarvan zij aanvoelen dat de 
snelheid er niet wordt gerespecteerd of sterk wordt overtreden ten aanzien van de toegelaten snelheid. 
Zelf snelheidsmetingen uitvoeren zien we als een vertrekpunt. Koppelen we aan de metingen een 
sensibiliserende actie? Bezorgen we de resultaten aan pers en/of politici? Of starten we een werkgroep 
rond verkeersveiligheid in de gemeente? Zo’n werkgroep brengt verschillende actoren (inwoners, 
verenigingen, scholen en beleid) samen om te werken aan een verkeersveiligere gemeente. 

Pakket
De speedgun die we als snelheidsmeter gebruiken, is van Bushnell en geeft een goede indicatie vanaf 
16 kilometer per uur. De snelheidsmeter zit in een koffer, samen met een USB-stick en een clipboard 
voor registratie van meetresultaten, fluohesjes en poncho’s. Een pakket is bestelbaar via je regionale 
stafmedewerker (er wordt een waarborg aangerekend).
Alle metingen die in dit project worden uitgevoerd, verschijnen na bezorging van de meetdata op een 
online kaart. Per meetpunt worden volgende gegevens ingegeven.
•  Datum van meting
•  Maximumsnelheid gecontroleerde zone
•  Aantal metingen
•  Exacte locatie van de meting

Daarnaast bevat elk meetpunt de conclusie,
namelijk hoeveel procent van de gecontroleerde
voertuigen zich niet hielden aan de maximumsnelheid,
hoeveel procent harder reed dan de wettelijk
gecorrigeerde snelheid en hoeveel inkomsten via
boetes dit zou opleveren. 

Wil je er als bewegingspunt mee aan de slag? 
Spreek je stafmedewerker zeker aan!
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Plannen
voor plaats

Onze open ruimte wordt altijd maar kleiner. Als iedereen in de open ruimte wil blijven bouwen, is die 
binnen de kortste keren helemaal op. Minder plaats dus om te spelen, ontspannen, voor natuur of om 
lekker buiten te sporten. We moeten dus verstandig omspringen met de ruimte die ons nog rest. De film 
‘Plannen voor plaats’ toont hoe dat kan.
Bouwmeester Leo Van Broeck heeft maar één boodschap: wij mensen nemen te veel plaats in. Onze 
open ruimte staat onder druk door onze energie- en voedselproductie, door de industrie, bewoning, 
transport en allerlei vormen van grond- en vastgoedspeculatie. Tegelijk zorgen die ook voor de klimaat- 
en de energiecrisis.

We moeten anders gaan nadenken over wonen en bouwen, over ontwikkeling en mobiliteit. Alleen zo 
kunnen we binnenkort onze klimaat- en energiedoelstellingen halen, een toekomst bieden voor volgende 
generaties en de biodiversiteit vrijwaren.
Dat hoeft niet te leiden tot bezuiniging, versobering of verlies. ‘Plannen voor plaats’ pleit voor compacter 
bouwen, de versterking van stads- en dorpskernen, slim omgaan met erfgoed en de creatie van open 
ruimte. Dat zijn de sleutels voor een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve 
leefomgeving.

Pakket
Je krijgt een volledig pakket voor een boeiende inhoudelijke avond: filmvoorstelling, toolbox met stellingen 
en voorbeelden om in kleine groepen te discussiëren, handleiding voor de moderator om alles in goede 
banen te leiden. Het pakket is ontwikkeld in samenwerking met beweging.net Mechelen-Turnhout en 
Vormingplus Kempen, KVLV en Rurant.

Bestelbaar via je regionale stafmedewerker.
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SeniorenThuis
Solidair samenwonen van senioren

SeniorenThuis is een alternatieve woonvorm voor 65-plussers waarbij een 5-tal senioren een sociale 
woning delen. Alle bewoners hebben een eigen appartement en maken zelf keuzes, maar ze wonen wel 
samen onder één dak. Ze kunnen elkaar helpen met koken, boodschappen, vrijetijdsactiviteiten, … Een 
vrijwillige begeleider staat hen daarin bij. Hij/zij verbindt, bespreekt, bemiddelt, ondersteunt en werkt 
mee aan een aangenaam woonklimaat. SeniorenThuis stimuleert zo zelfzorg en zorg voor elkaar.

Bijkomend kunnen de bewoners een beroep doen op een breed netwerk van partners die instaan voor 
gezinszorg, thuisverpleging, schoonmaakhulp, klusdienst, … Ook hiervoor neemt de vrijwillige begelei-
der een brugfunctie op. De bewoners hebben hun eigen levensverhaal en culturele achtergrond, maar in 
SeniorenThuis wordt er een respectvolle openheid voor elkaar en voor die diversiteit verwacht.

De partners van SeniorenThuis delen een visie op vlak van huisvesting, zorg en welzijn. 

Het beoogde doel is dat bewoners langer, gezonder en gelukkiger zelfstandig wonen. De partnerorgani-
saties bieden via vrijwilligerswerk, het verenigingsleven in de buurt en professionele thuiszorg een sterk 
zorgnetwerk aan.

Zodra ouderen zijn ingeschreven bij SeniorenThuis, krijgen ze alle mogelijke zorg en ondersteuning die 
ze nodig hebben. Als zelfstandig wonen niet langer mogelijk is, begeleidt het netwerk de overstap naar 
een geschiktere woonvorm.

Meer info? www.seniorenthuis.net 

Ken je zelf een mogelijke locatie in je gemeente om te starten met SeniorenThuis?
Wil je je engageren als vrijwilliger? Laat het weten aan je stafmedewerker!
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Sociaal Winkelpunt is een sociaal gekruide organisatie die een netwerk van sociale kruideniers en solidaire 
buurtwinkels in de provincie Antwerpen ondersteunt.

Sociaal Winkelpunt vzw (°2010) bestrijdt armoede vanuit een emancipatorische visie en aanpak, om 
mensen in armoede en kwetsbare groepen meer slagkracht te geven. Ze ondersteunt een netwerk van 
sociale winkelpunten waarbij winkelen wordt gekoppeld aan ontmoeting. Mensen in armoede kunnen 
er, na doorverwijzing door een sociale dienst, terecht voor een basisgamma van producten aan lage 
prijs. Klanten kiezen zelf hun producten uit en betalen ervoor, wat hun eigenwaarde verhoogt. In de 
ontmoetingsruimte vinden activiteiten plaats en ontstaan nieuwe netwerken. Participatie, solidariteit en 
sociale inclusie staan hierbij centraal.

De werking draait volledig op vrijwilligers. Per locatie zijn 15 tot 25 vrijwilligers actief. Ze ontfermen 
zich over tal van taken, zoals de aankopen doen, het voorraadbeheer, aan de kassa staan, de 
kennismakingsgesprekken met nieuwe klanten, het organiseren van activiteiten, ... Waar mogelijk maken 
we de link naar (sociale) tewerkstelling.

Sociaal Winkelpunt vzw ondersteunt momenteel sociale winkelpunten in Antwerpen (Kiel), Merksem, 
Ekeren, Brasschaat, Wuustwezel, Zoersel en Kalmthout. Sociaal Winkelpunt zorgt voor de onderlinge 
uitwisseling en het ondersteunen van de winkel- en ontmoetingsfunctie. Belangrijke taken zijn:
• Bovenlokaal overleg en het afsluiten van samenwerkingsverbanden
• Advies en raadgevingen i.v.m. de opstart, juridische en boekhoudkundige zaken, administratie, 
opvolgen van regelgeving, …
• Vrijwilligersbeheer en ondersteuning van de lokale vrijwilligerswerkingen
 • Uitbouw van een sterk lokaal netwerk
 • Automatisering van de werking
 • Organiseren van vormingen en activiteiten
 • Begeleiden van werkgroepen en stuurgroepen
• Communicatie en sensibilisering

Sociaal Winkelpunt
Winkelen en ontmoeten

Daarnaast ontvangt en informeert de vzw organisaties, 
besturen en vrijwilligersgroepen die interesse hebben 
om met een sociale kruidenier van start te gaan. 
Ze onderzoekt samen met hen de lokale noden en 
mogelijkheden en begeleidt de voorbereiding en 
effectieve opstart.

Kijk voor meer informatie op:
www.sociaalwinkelpunt.be
www.facebook.be/vzw.sociaalwinkelpunt

Heb je interesse in vrijwilligerswerk in een 
sociaal winkelpunt? Of wil je graag een sociale 
kruidenier mee helpen opstarten in je gemeente? 

Neem dan contact op met:
Catherine Evrard
Coördinator Sociaal Winkelpunt vzw
catherine.evrard@sociaalwinkelpunt.be
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MyTrustO
Problemen om je rekeningen tijdig te betalen?
Krijg je aanmaningen van een incassokantoor of gerechtsdeurwaarder? Stijgen je schulden door 
bijkomende gerechtskosten en geraak je niet vooruit? Met MyTrustO los je zelf je schulden op termijn 
af en vermijd je extra gerechtskosten. MyTrustO is een neutrale dienstverlening en toegankelijk voor 
iedereen, zowel voor particulieren als bedrijven.

In een eerste telefonisch contact wordt met behulp van een aantal vragen de concrete situatie
besproken. Als MyTrustO kan helpen, wordt een afspraak in een van de ontmoetingsplaatsen vastgelegd.
Dan start in alle discretie de opmaak van een uitgebreid en objectief financieel document en een realistisch 
afbetalingsplan voor alle schuldeisers. Via MyTrustO start je vanaf de eerste maand met afbetalen. Je 
budget gaat niet meer op aan bijkomende incasso- en gerechtskosten. Deze begeleiding kost veel minder 
dan wat je anders aan invorderingskosten moet afbetalen.

Hoe werkt MyTrustO?
• In een telefoongesprek leg je je situatie uit en beantwoord je een aantal vragen. Zorg dat je pen en 
papier bij de hand hebt.
• Je krijgt een afspraak om langs te komen op de ontmoetingsplaats van je keuze.
• Breng je identiteitskaart (met pincode) en de gevraagde dossierstukken mee naar je afspraak.
• Je kiest vrijwillig en in alle discretie voor de opmaak van een uitgebreid financieel MyTrustO-document 
samen met een gerechtsdeurwaarder.
• Dit MyTrustO-document is een overzicht van wie je bent, wat je bezit, verdient en welke schulden je 
hebt. 
• Dit objectief document toont aan hoeveel je werkelijk per maand kan afbetalen.

Afbetalingsplan voor je schuldeisers
• Na de opmaak van het MyTrustO-document kan je aan de gerechtsdeurwaarder vragen om zijn of-
ficiële autoriteit en deskundigheid te gebruiken om een concreet afbetalingsplan op te maken voor al je 
schuldeisers. 
• Je schuldeisers weten dat het document objectief en betrouwbaar is om afbetalingsakkoorden, onder 
begeleiding van de gerechtsdeurwaarder, af te sluiten.
• Zo kom je eenvoudiger tot een akkoord met je  schuldeisers.
• Je schuldeisers hebben nu geen reden meer om bijkomende kosten van incasso, dagvaarding en  ver-
volging te maken. Daardoor voorkom jij vele euro’s oplopende gerechts- en andere kosten (beslag op 
loon, meubelen, auto ...).

Voor dit financieel MyTrustO-document betaal je aan de gerechtsdeurwaarder een opstartkost
van 150 euro (btw inclusief).

Afhankelijk van het aantal schulddossiers en je concrete leefsituatie rekent de gerechtsdeurwaarder 
een beperkte kost aan voor de verdere opvolging van je dossier.
Deze kostprijs wordt voor de opmaak van je afbetalingsplan duidelijk afgesproken.

Overtuig je gemeentelijke overheid, je organisatie of bedrijf om ethisch verantwoord in te 
vorderen.

03 220 12 00 - info@mytrusto.be - www.mytrusto.be

Download de MyTrustO app Een MyTrustO traject start altijd met een afspraak. De 
MyTrustO-app is de gemakkelijkste weg daartoe, maar 
telefonisch of per mail kan ook. Je maakt dan een af-
spraak via het nummer 03 220 12 00 alle werkdagen 
tussen 9 en 17 uur of via info@mytrusto.be. Daarna 
kom je op het afgesproken uur naar één van onze ont-
moetingsplaatsen.
info@mytrusto.be - www.mytrusto.be - MyTrustO-app



17

ACV maakt tijd voor 
je mobiliteit

De mobiliteit in en rondom Antwerpen staat voor grote uitdagingen. Niet alleen de werken aan de ring in 
Antwerpen of plaatselijke projecten verdienen onze aandacht. Ook de impact van het invoeren van het 
concept “basisbereikbaarheid” zal groot zijn. 
Wat is basisbereikbaarheid?
Het Vlaamse mobiliteitsbeleid wordt ingrijpend hertekend. De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 
2018 het nieuwe decreet Basisbereikbaarheid principieel goed. In een volgende fase wordt het dossier 
opgestuurd naar de Mobiliteitraad Vlaanderen (MORA) en de Raad van State voor advies. 

Basisbereikbaarheid staat voor het bereikbaar maken van belangrijke maatschappelijke functies op basis 
van een efficiënt en vraaggericht systeem en met een optimale inzet van vervoers- en financiële middelen. 
Centraal staat de term ‘combimobiliteit’. Dit is de omschrijving van het multimodaal reisgedrag, waarbij 
reizigers voor hun verplaatsingen verschillende vervoersmiddelen combineren. De beschikbaarheid 
van verschillende vervoersmodi en goed uitgeruste knooppunten moeten het mogelijk maken vlot te 
schakelen tussen verschillende vervoersmiddelen. 

Om dit allemaal op het terrein mogelijk te maken, krijgen de lokale besturen een grote rol. Gemeenten 
worden uitgenodigd om samen met de gewestelijke instanties (Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, 
De Vlaamse Waterweg en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken) de mobiliteitsuitdagingen 
voor hun regio aan te pakken. Samen kiezen ze voor een gezamenlijke, multimodale aanpak. Ze bepalen 
samen de investeringsprioriteiten voor de fiets, de weg en de waterweg. Ze duiden de werkpunten aan 
voor een betere verkeersveiligheid en doorstroming. En ze tekenen ook samen het openbaar vervoer uit. 

Lokaal werken aan mobiliteit
ACV Antwerpen organiseert infomomenten en acties om samen te werken aan de mobiliteit van morgen. 
De focus ligt daarbij op woon-werkverkeer, bereikbaarheid van bedrijven en de impact van het invoeren 
van basisbereikbaarheid. 

Wil je lokaal graag werken rond deze aspecten van mobiliteit? Spreek je lokale partnerorganisaties aan: 
ACV en OKRA maken van mobiliteit en bereikbaarheid een punt. 

Voor ondersteuning kan je terecht bij je regionale stafmedewerker van beweging.net of 
bij ACV. Contactpersoon: Yves Van Antwerpen, mobiliteitsverantwoordelijke ACV Provincie 
Antwerpen - 0494 56 06 50 - yves.vanantwerpen@acv-csc.be
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Wereldsolidariteit
Film ‘The True Cost’

Zet het thema ‘Schone Kleren’ op de agenda via de klassieker ‘The True Cost’ en kom alles te weten van 
de kledingindustrie! Andrew Morgan is geen tegen de schenen schoppende documentairemaker zoals zijn 
landgenoot Michael Moore, maar ‘The True Cost’ opent wel onze ogen met een scherpe analyse van de 
impact die wegwerpmode heeft op mens, maatschappij en natuur. “We moeten ons als samenleving de 
vraag stellen of we zo harteloos zijn dat we blind in dezelfde foute richting blijven gaan” stelt producent 
Michael Ross. Dit is geen documentaire die zoekt naar de slechtste leerling van de klas, maar eerder een 
die het ganse schoolsysteem in vraag stelt.  

Richard Gere en Julia Roberts spelen niet mee, maar je krijgt veel meer te zien dan in een leuke 
Hollywoodfilm! Hoe en waar worden onze kleren gemaakt van katoen tot afval: welke gevolgen deze 
industrie heeft op ons als consument, op onze planeet en op de makers van kledij. 

Je kan hierbij nog een spreker boeken om de film uit te leiden! Duur film 92 minuten, Nederlands 
ondertiteld. Richtprijs vertoning en uitleiding 50 euro (gaat volledig naar de partners van Wereldsolidariteit 
in Bangladesh en Cambodja).

Info: zofia.mezeyova@wsm.be – 0473 53 56 62
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Wereldsolidariteit
Wereldrecordpoging

De meeste kleren inzamelen voor recyclage in 24 uren

Ook kleding moet een duurzaam goed zijn. Niet alleen is het belangrijk dat textiel gefabriceerd wordt 
in menswaardige omstandigheden, een eis waar de Schone Kleren Campagne al jaren voor strijdt. 
Ook na gebruik kan kledij herbruikt worden. Door verder door te geven aan familieleden, vrienden of 
Welzijnsschakels. Ook de Kringwinkel zamelt kledij in om te herbruiken.

Wereldsolidariteit, kwb en de Kringwinkels doen daarom samen een gemeende worp naar het officiële 
Guinness World Records in november 2019. Doelstelling is om in Vlaanderen in 24 uur minstens 60 ton 
bruikbare kleding in te zamelen! Een hele hoop!

Onze beweging kan zijn kracht laten zien door samen met al onze organisaties hiervoor een inzamelactie 
op te zetten! Help mee en geef je op als inzamelaar! 

Praktisch info volgt nog. 

Info: zofia.mezeyova@wsm.be – 0473 53 56 62



20

KWB
Dienst Rijbewijs

Om als begeleider van een kandidaat-bestuurder vermeld te worden op een voorlopig rijbewijs, moet 
je voortaan een attest kunnen voorleggen. Om zo’n attest te verkrijgen, moet de begeleider een 
vormingsmoment voor begeleiders volgen.

Tijdens dit vormingsmoment voor begeleiders worden de juiste technieken, methodieken en vaardigheden 
in een stappenplan aangeleerd. Alle kennis en vaardigheid die misschien wat vervaagd is, wordt zo 
opnieuw aangescherpt. Hoe een goede aanpak te hanteren en valkuilen te vermijden. Er is geen toets of 
examen verbonden aan deze vorming! Door kandidaat-bestuurders, maar vooral ook hun begeleider(s) 
deze ondersteuning te bieden, zullen ze zich beter gewapend voelen in hun taak als begeleider. Zodat ze 
met meer vertrouwen de baan opgaan met hun kind/leerling. Daardoor zullen ze rustiger en dus veiliger 
hun taak kunnen uitvoeren. De kandidaat-bestuurder zal makkelijker nieuwe onderdelen opnemen, 
groeien en evolueren. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.
Kwb organiseert deze vormingsmomenten voor begeleiders. De huidige initiatieven zijn terug te vinden 
op de website www.kwbeensgezind.be.

Kwb breidt zijn dienst rijbewijs gevoelig uit en daar kan beweging.net stevig in ondersteunen en zelfs 
een actieve rol opnemen. Kwb wil immers de democratische weg naar het rijbewijs – de vrije begeleiding 
– naar een hoger niveau tillen. Sinds 1 oktober 2017 wordt het bovenstaande pakket aangeboden door 
kwb-afdelingen.  
De uitbreiding in het aanbod bestaat uit: 
• Online platform ter ondersteuning van de vrije begeleiding
• Vormingscursus opfrissen wegcode
• Ondersteunende teksten en materiaal voor leerlingen
• Actuele wetgeving
• Nuttige links

Nieuw daarbij is dat niet alleen kwb-afdelingen het vormingsmoment voor begeleiders kunnen organiseren, 
maar dat eenieder dit initiatief kan opnemen.
Meteen een gelegenheid voor plaatselijke bewegingspunten om een lokaal netwerk uit te bouwen rond 
een dienstverlening die mogelijk maakt dat jongeren op een betaalbare en kwalitatieve wijze hun rijbewijs 
behalen.

Meer info over dit aanbod bij de plaatselijke kwb-afdeling, je regionale stafmedewerker 
van beweging.net of Siegmund.hermans@kwb.be (stafmedewerker dienst rijbewijs) op het 
nummer 02 246 52 55.
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Pasar
Pak je tijd-plekjes

... een Pak je tijd-plekje is een plek waar ik loop en geniet te midden van de natuur ...

Op deze plekjes kan je je opladen, genieten, picknicken, tot rust komen, mensen ontmoeten, ontdekken, 
inspiratie krijgen, niets doen, ontspannen, alleen of samen. 

1. Doelstelling van deze campagne 
• Terug stilte en rust verweven in het dagdagelijkse leven: mensen bewust laten genieten van hun vrije 
tijd.
• Samen vrije tijd doorbrengen is cruciaal voor ons als sociale mens.
• We hebben behoefte aan kwalitatieve open ruimte voor vrije tijd. 
• Zowel Pasar-afdelingen, andere verenigingen, als individuen kunnen pak-je-tijd-plekjes aanduiden op 
een speciale website www.pakjetijd.be.  

2. Concept van de campagne 
• Kiezen voor één of meerdere pak-je-tijd-plekjes: plekjes met een mooi verhaal, een boeiende 
geschiedenis of een vernieuwend project bieden vaak een meerwaarde.
• Een actiemoment en een activiteit verbinden aan deze plek.
• Een boodschap naar het beleid rond de noodzaak van kwalitatieve open ruimte voor vrije tijd.
 
3. Samenwerken kan versterken 
Wie is nog bekommerd om ruimte voor vrije tijd in onze gemeente/stad of om onze specifieke plekjes?   
In eerste instantie gaan we aankloppen bij de lokale Pasar-afdeling.  Maar het kan ruimer. Denk maar 
aan oudercomité, buurtcomité, erfgoedcel, beweging.net, dienst voor toerisme … 

4. Extra ondersteuning vanuit Pasar
Pasar beschikt over een volledig begeleidingspakket die zorg draagt voor een goede promotie, een sterk 
sensibiliserend luik en knappe animatievormen die mensen doen nadenken over ruimte en vrije tijd. 
Pasar helpt je ook in een stevige voorbereiding voor de pers en een inhoudelijk sterk dossier.

Voor vragen kan je steeds terecht bij je stafmedewerker of de coördinator van Pasar Antwerpen 
Ilse Van Turnhout via ilse.vanturnhout@pasar.be - 0491 59 35 97



22

Samana
Boodschappenlijn - graag gebracht

Nog gauw even boodschappen doen voor je naar huis gaat ... Zo gebeurd.
Even naar de winkel gaan doe je zonder veel nadenken. Het hoort er gewoon bij. Echter niet voor mensen 
die door ziekte of een beperking aan huis gebonden zijn. Voor wie het sleuren met (zware) boodschappen 
een hele opgave is. Die mensen wonen ongetwijfeld ook bij jou in de buurt. Waarom zou je voor hen niet 
even wat boodschappen meebrengen, wanneer je toch naar de winkel gaat? Voor jou een kleine moeite, 
voor hen de oplossing voor een groeiend probleem.
Dat is het opzet van de Samana Boodschappenlijn.

Hoe werkt het?
• Wanneer iemand beroep doet op de Samana Boodschappenlijn, contacteert de operator iemand uit de 
buurt.
• Die boodschapper contacteert de beller en spreekt af wanneer hij de boodschappen zal brengen.
• Wanneer de boodschapper naar de winkel gaat, neemt hij ook de boodschappen van de beller mee en 
betaalt deze.
• Hij brengt de boodschappen naar de beller die bij levering cash betaalt.

Waarom meedoen?
• Voor het prettige gevoel iemand te helpen.
• Het is een kleine moeite om wat boodschappen voor iemand uit je buurt mee te nemen, wanneer je 
naar de winkel gaat.
• Je houdt er gegarandeerd een fijn contact met de buurt aan over.
• Je bent door Samana verzekerd als je de boodschappen ophaalt en levert.
• Er is een garantiefonds waardoor je zeker je geld terugkrijgt.

Zowel als individu, als vanuit het bewegingspunt?
• Promotie van het individuele engagement door opname in nieuwsbrieven en ter sprake brengen bij 
samenkomsten bewegingspunt.
• Organiseren van een winkelclub die meerdere engagementen opneemt.

Oproepnummer Boodschappenlijn: 0800 95 001

Meer info bij Filip Vrebos - filip.vrebos@samana.be - 03 221 95 73
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OKRA-Academie

11-2-2019 Het nieuwe Koninklijk Museum voor Schone
  Kunsten Antwerpen
18-2-2019 Hoe Europa ons leven beïnvloedt
25-2-2019 Een Duivelse Transitie
11-3-2019 Barok en Rubensjaar
18-3-2019 Op eigen kracht naar een hernieuwbaar
  Vlaanderen, op vlak van energie
25-3-2019 Astronomie in de kunst

18-1-2019 Fake News, ziekte van de tijd
  of oud zeer?
15-2-2019 100 x Parijs
15-3-2019 Zullen we eens samen naar de
  winkel gaan?

24-1-2019 Blijft onze gezondheidszorg
  betaalbaar?
14-2-2019 De Goede Manieren Show
28-2-2019 Nemen robots het over in
  de geneeskunde?
14-3-2019 De tweede helft - tijd voor een
  nieuw feminisme

25-1-2019 Noorwegen, het feest van 
  de natuur!
8-2-2019 Toen de dieren nog spraken ...
22-2-2019 Napoleon
15-3-2019 Slavernij
22-3-2019 Compostelapelgrims van onze tijd

22-1-2019 Hoe komt nieuws tot stand,
  en wat is ‘fake news’?
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Welzijnszorg
Inleefweek armoede

Inleefweek
Willen jullie graag stilstaan bij het thema armoede, maar het toch eens anders aanpakken? Dan is de 
inleefweek armoede misschien wel iets voor jullie. De deelnemers aan een inleefweek gaan de uitdaging 
aan om één week rond te komen met een budget van iemand die in armoede leeft. Dat komt neer op 60 
euro voor een volwassen persoon en 20 euro voor een kind. Zo ervaar je aan de lijve hoe het voelt om 
in armoede te leven.

Zelf een inleefweek organiseren?
De organisator van de inleefweek ontvangt van Welzijnszorg een inleefweekdoos voor 18 deelnemers.  
In de doos zitten de volgende materialen: een brochure met stappenplan, 18 intakeformulieren voor het 
startmoment, een methodiek om een gezamenlijk slotmoment te organiseren, 18 dagboekjes om kosten 
tijdens de inleefweek bij te houden, het boek ‘Over het leven’ met ervaringen van deelnemers aan de 
inleefweek en verhalen van mensen in armoede.
Welzijnszorg zorgt ook voor het beheer van de inschrijvingen en automatische e-mails, het beheer van 
een Facebookgroep voor reacties van de deelnemers en eventueel de begeleiding van een start- en 
slotmoment.

Deze methodiek is uitermate geschikt om alle nieuw verkozen raadsleden onder te dompelen in de 
wereld van een kleine portemonnee. Daag hen samen met zorgvoorzieningen en ambtenaren van sociale 
diensten uit deel te nemen aan dit initiatief en koppel als slotmoment hieraan een ontmoeting met de 
plaatselijke welzijnsschakel.

Armwoedekwis
Een sociale quiz in acht ronden geeft op een leuke, competitieve manier een aanzet om na te denken 
over armoede. Het materiaal van presentatie over puntenblad is volledig beschikbaar. Je kan bovendien 
eenvoudig een lokale ronde invoegen.    
Daag voor deze quiz verenigingen en politieke partijen uit. Laat hen als afgevaardigden komen en laat de 
onderlinge competitiedrang met betrekking tot kennis over armoede maar hoogtij vieren!   
De quiz start met de campagnefilm van Welzijnszorg. Iedere ronde heeft 1 vraag uit deze quiz. Nog nooit 
werd er zo intensief geluisterd en geschreven tijdens een campagnefilm!
Prijzen? Niet te duur! Een kruik water, een prei, een bon van de sociale kruidenier ...: meer dan voldoende!

Meer info over de inleefweek en de armwoedekwis zijn te bekomen bij je regionale 
stafmedewerker of Welzijnszorg of het mailadres info@samentegenarmoede.be.

Vandaag krijgen 500.000 kinderen onvoldoende onderwijskansen door armoede
Zolang armoede de reden is waarom kinderen hun diploma niet halen, laten we veel talent verloren gaan.

Geef kinderen een eerlijke kans en steun onze campagne.

www.samentegenarmoede.be | BE21 0000 0000 0303
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Doe mee met

Hart boven Hard
Campagne artikel 23
Hoe gaat het verder met ons milieu, met de betaalbaarheid van onze zorg, met de discriminatie op de 
arbeidsmarkt enz ...? Vandaag worden keuzes gemaakt voor de volgende 50 jaar, maar onze beleidsmakers 
vergeten vaak dat de antwoorden op de cruciale keuzes van vandaag gewoon in de grondwet staan.
    Artikel 23 zegt namelijk:
    Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Die rechten omvatten:
        1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid (…) alsmede het recht op informatie, 
overleg en collectief onderhandelen;
      2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en 
juridische bijstand;
       3° het recht op een behoorlijke huisvesting;
       4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
       5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing;
       6° het recht op gezinsbijslagen.
Dit zijn geen naïeve verlangens of onrealistische ideeën,  dit is wat we als samenleving hebben afgesproken, 
zwart op wit. Daaraan willen TAMTAM en Hart boven Hard onze medeburgers en beleidsmakers helpen 
herinneren.
Belangrijke campagnedata:
• Zaterdag 30 maart 2019: Burgerconferentie
Met experts en praktijkmensen maken we de balans op van de centrale thema’s van de campagne, én 
maken we alternatieven geloofwaardig.
• Zondag 12 mei 2019: Mars voor Artikel 23
Een brede nationale manifestatie in Brussel waarmee we massaal aangeven dat de volgende regering 
een andere richting moet inslaan.

Tina & Tamara, de kerstrevue
Twee hogere engelen, Tina en Tamara*, dalen voor hun Christmas break neer ter aarde. Ze belanden 
er in een dolgedraaid circus van fake news, halfgare maatregelen en pre-verkiezingskoorts. Wat moet 
er van de mensen worden? Tina gelooft alleen nog in de broeksriem, Tamara denkt bij alles dat het ook 
anders kan.
Voor uw goede moed in donkere tijden
Samen maken artiesten de staat van het land. Heel serieus kan dat dus niet worden. Wel een hilarisch 
kerstfeest met absurde sketches, budgettaire goocheltrucs, onmogelijke acts, schallende muziek en 
samenzang. Zielig Kerstmis en Ongelukkig Nieuwjaar! L’Union fait la farce!

Maandag 10 december 2018, 20.15 uur – Arenbergschouwburg Antwerpen  
Tickets: www.arenbergschouwburg.be – 03 202 46 46
Met (alvast): De KOE, Peter De Graef, Aminata Demba, Joris Hessels, Benjamin Verdonck, Abattoir 
Fermé, Jaouad Alloul, Joost Vandecasteele, Michaël Pas, Erhan Demirci, Gregory Frateur, Eurudike De 
Beul, Gytha Parmentier, FabotastiX, Nathan Daems, Jos Verbist, Froe Froe, Cie Barbarie, Sara Vertongen, 
Jorre Vandenbussche, Gert Jochems, Eline Kuppens, fABULEUS, Tom Kestens, Angelo Tijssens, Bert 
Gabriëls, Elvis Peeters … en nog veel meer artiesten.
Huisorkest: Met-X
Regie: Vital Schraenen
Productie: Hart boven Hard

* De namen ‘Tina’ en ‘Tamara’ komen niet uit de lucht vallen. Ze belichamen twee actuele politieke 
tegenstellingen die met de regelmaat van de klok ons leven (trachten te) domineren: ‘There Is No 
Alternative’ en ‘There Are Many Alternatives Ready and Available’.

www.hartbovenhard.be
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Het Team
ANNEMIE VERHOEVEN
Verbondssecretaris
annemie.verhoeven@beweging.net

MARC WELLENS
Verbondsvoorzitter

GERT PAULUSSEN
Stafmedewerker
gert.paulussen@beweging.net

MAARTEN PACQUÉE
Stafmedewerker
maarten.pacquee@beweging.net

KAROLIEN HUYGHE
Stafmedewerker
karolien.huyghe@beweging.net

KATRIEN VAN MELE
Stafmedewerker
katrien.vanmele@beweging.net

CATHERINE EVRARD
Coördinator Sociaal Winkelpunt vzw
catherine.evrard@sociaalwinkelpunt.be

MARION VANBOSSEL
Projectmedewerker
marion.vanbossel@variant-antwerpen.be

SABINE PAUWELS
Hoofd secretariaat
sabine.pauwels@beweging.net

ERIC WYNS
Administratief medewerker
eric.wyns@beweging.net

KASIA VAN RENTERGHEM
Administratieve ondersteuning

DOMINIQUE SAELENS
Verantwoordelijke gebouwen en logistiek
dominique.saelens@beweging.net

DANIELLE BAYET
Onthaal en zalenverhuur
danielle.bayet@beweging.net

CHANTAL FOUCART
Keuken
chantal.foucart@beweging.net

JAN GYSELS
Onthaal, zalenverhuur en technieker
jan.gysels@beweging.net

JERY REVETS
Conciërge en technieker
jery.revets@beweging.net
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2018
Woensdag 28 november Regiobijeenkomst Noord-Kempen - 20 uur

2019
Maandag 14 januari  Deelregiovergadering Stad - 20 uur
Dinsdag 22 januari  Deelregiovergadering Zuid - Rupel - 20 uur
Dinsdag 19 februari  Deelregiovergadering Noord - Kempen - 20 uur
Zaterdag 23 februari  Spilfigurendag
23 februari tot 2 maart Week van de vrijwilliger
Donderdag 21 maart  Deelregiovergadering Stad - 20 uur
Dinsdag 26 maart  Deelregiovergadering Zuid - Rupel - 20 uur
Zaterdag 30 maart  Burgerconferentie Hart boven Hard
Donderdag 25 april   Expertavond sociale zekerheid - beweging.net Provincie Antwerpen
Donderdag 9 mei  Provinciale avond Bangladesh met Jef Van Hecken en Lieve Blanquaert   
    (kwb i.s.m. Wereldsolidariteit)
Zondag 12 mei  Mars voor artikel 23 – nationale manifestatie Hart boven hard 
Woensdag 22 mei  Deelregiovergadering Noord - Kempen - 20 uur
Zondag 26 mei  Europese, federale en Vlaamse verkiezingen
Dinsdag 28 mei  Bronzen Pagadder - deSingel - 20 uur
Maandag 3 juni  Deelregiovergadering Stad - 20 uur
Woensdag 12 juni  Regioraad beweging.net  Antwerpen - 20 uur
Dinsdag 18 juni  Deelregiovergadering Zuid - Rupel - 20 uur

Belangrijke data
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beweging.net Antwerpen
Nationalestraat 111
2000 Antwerpen
tel. 03 220 12 22
antwerpen@beweging.net
www.antwerpen.beweging.net Startavond - 20 november 2018

Promotie van je activiteit?
Makkelijk via Facebook!

beweging.net
Volg ons op

We bieden jou graag de mogelijkheid om je acties 
of foto’s te plaatsen op de facebookpagina van 
beweging.net Antwerpen.  

Zo ga je te werk:

1. Meld je aan op Facebook en vind de pagina   
“beweging.net Antwerpen” leuk. Klik aan dat je 
meldingen wil ontvangen.

2. Lever een geanimeerde uitnodiging of foto-    
reportage van je bewegingspunt aan via je staf-
medewerker. Dit kan via mail of via de Facebook-
pagina van beweging.net Antwerpen. Geef de 
namen van de mensen op de foto ook mee.

3. Zorg dat de mensen die zichtbaar zijn op de 
foto’s ook de facebookpagina liken.  

4. Je stafmedewerker plaatst het bericht op de 
pagina en tagt de mensen in de foto.   

5. Het bericht verspreidt zich over honderden     
lezers.


