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SIgNAAl
Eind 2010 werd de vzw Sociaal Winkelpunt ACW 
opgericht. Deze vzw bestrijdt armoede vanuit 
een emancipatorische visie en aanpak. Dit doen 
we met een netwerk van sociale kruideniers 
waaronder de pioniers ’t Kabaske in Essen en 
tWinkeltje in Merksem.

In 2011 ontstond de idee om ook in Brasschaat 
van start te gaan met een sociale kruidenier. 
Door een nauwe samenwerking tussen OCMW 
Brasschaat, Sociaal Winkelpunt ACW en vooral 
dankzij een sterke vrijwilligersploeg kon deze 
maand een derde Sociaal Winkelpunt zijn deuren 
openen. Ook op andere plekken in onze regio 
staan vrijwilligers in de startblokken.

Armoede is een onrecht, een structureel en poli-
tiek probleem. Armoede kan iedereen treffen. 
Vooral de stijgende kosten voor huisvesting en 
energie maken dat meer mensen in bestaanson-
zekerheid of armoede terechtkomen.

De sociale kruideniers zijn een krachtig signaal 
dat er te veel mensen dagelijks moeten vechten 
om te kunnen overleven. We verdedigen hun 
belangen bij de overheid en bij verschillende 
organisaties. Ik hoop dat vele vrijwilligers mee 
de strijd tegen armoede blijven voeren in allerlei 
initiatieven.

Annemie Verhoeven
Verbondssecretaris  

ACW Antwerpen

FIEtSgOrDElS OKrA
Vertrek tussen 9.30 en 14 uur voor een uitge-
stippelde fietsroute. Deelname is gratis.

-  21 augustus: parochiezaal, Venusstraat, 
Oelegem. tocht van 30 of 50 km.

-  4 september: goorhof, Kerklei 18, Sint-Job of 
Zonnedauw, Kappellensteenweg 170, 
Kalmthout. Fietslint tussen Sint-Job en 
Kalmthout van 25 km of tocht van 30 km van-
uit vertrekpunten.

 ✔ Meer activiteiten op  
www.visieantwerpen.be

WIJZIgINg  
ADrESgEgEVENS 
VISIE
Sloop er een fout in je adresetiket op de voor-
pagina? geef het door via www.visieredactie.be 
of je CM-kantoor.

In Brasschaat werden op maandag 16 juli de 
deuren geopend van sociale kruidenier Kabas. 
Mensen in armoede kunnen er voedings-, ver-
zorgings- en huishoudproducten kopen tegen 
een verminderde prijs. De ontmoetingsruimte 
biedt kansen om met elkaar in contact te 
komen.

Sociale kruidenier Kabas ontstond in nauwe samen-
werking met het ontmoetingscentrum Kabas van 
OCMW Brasschaat. Vrijwilliger Rob van Linden: 

‘Met de sociale kruidenier wordt een kwaliteitsvol alter-
natief aangeboden voor noodhulp. We verkopen kwali-
teitsvolle producten aan een lagere prijs waarbij mensen 
zelf hun producten kiezen en betalen. Het te besteden 
bedrag per week is begrensd. Zo behouden mensen in 
armoede hun eigenwaarde en keuzevrijheid. Door hun 
basisproducten hier te kopen, verkleinen de uitgaven op 
het huishoudbudget. Het uitgespaarde geld verhoogt het 
budget voor andere kosten zodat meer overblijft om van 
te leven.’

Ontmoetingsplek
In ontmoetingscentrum Kabas kunnen klanten elkaar 
ontmoeten en worden activiteiten en vormingen georga-
niseerd. Vrijwilliger Gerda Vochten: ‘Voor of na het win-
kelen kunnen ze van een tas koffie of thee genieten in de 
kleine ontmoetingsruimte van de winkel zelf. Zo verster-
ken we sociale netwerken en reiken kennis aan om 
krachtiger in het leven te staan. Samen met het OCMW 
willen we op termijn in de sociale kruidenier kwalitatie-
ve en duurzame jobs creëren.’

Doorverwijzing
Mensen uit kwetsbare groepen worden doorverwezen 
door sociale diensten waar een samenwerkingsakkoord 
mee is afgesloten. In Brasschaat is dit in eerste instantie 
het OCMW. Na een eerste kennismaking ontvangt de 
klant zijn of haar toegangspas voor zes maanden. Na die 
periode wordt bekeken of de toegang tot de sociale krui-
denier kan worden verder gezet afhankelijk van de al dan 
niet veranderde persoonlijke situatie.

Alle steun welkom
De grote uitdaging is het verzekeren van de werking op 
lange termijn. ‘Daarom zoeken we goede samenwerking 
met lokale partners en steun van particulieren. Eerst en 
vooral willen we onze vrijwilligersploeg verder uitbrei-
den. Nu zijn er een vijftiental vrijwilligers actief in soci-
ale kruidenier Kabas, maar daar mogen er zeker nog bij-
komen.
Er zijn uiteenlopende taken zoals de voorraad beheren, 
aankopen doen, rekken aanvullen, aan de kassa staan en 
het onthaal verzorgen. Wil je meebouwen aan een project 
dat een echte steun betekent voor mensen in nood? Kan 
je je een of meerdere keren per maand vrijmaken? Neem 
dan zeker contact op. Daarnaast zijn we door de verkoop 
aan een lagere prijs voortdurend op zoek naar financiële 
partners. Ook de schenking van goederen kan een belang-
rijk steentje bijdrage aan onze werking’, besluiten Gerda 
en Rob met enthousiasme.  n

 ✔ Aanspreekpunt vrijwilligers Brasschaat:  
gerdavochten@hotmail.be - tel. 03 651 49 83
 ✔ Coördinator vzw Sociaal Winkelpunt ACW: 
catherine.evrard@acw.be - tel. 03 220 12 18
 ✔ www.sociaalwinkelpunt.be

De vrijwilligers van sociale kruidenier Kabas 
staan klaar om mensen in armoede in hun 
winkel en ontmoetingsruimte te ontvangen.

Sociale kruidenier opgestart in Brasschaat

Waardevol initiatief voor Brasschaat

ACW-mandatarissen  
Bart Brughmans (links)  

en Dirk de Kort.

OCMW-voorzitter en schepen 
Bart Brughmans: ‘Vanuit het 
OCMW trok ik hard aan de kar om 
de sociale kruidenier Kabas uit te 
werken. Ik ben zeer tevreden dat 
we samen met de vrijwilligers, 
het OCMW, Sociaal Winkelpunt 
ACW, Kabas, de plaatselijke mid-
denstand, ACW-Brasschaat, 
parochies, en Brasschatenaren in 
onze gemeente een bijkomende 
ontmoetingsplek hebben voor 
mensen in armoede waar ze zelf 
kunnen kiezen voor producten die ze echt nodig 
hebben en dit voor een betaalbare prijs.’

Burgemeester Dirk de Kort: 
‘Sociaal Winkelpunt ACW is een 
verfrissend en waardevol initiatief 
van de koepelorganisatie ACW. Je 
merkt duidelijk dat ACW-
mandatarissen het verschil kun-
nen maken voor onze gemeente. 
Niet enkel praten over maar echt 
aanpakken en doen. Ik hoop dat we 
voor onze inwoners die het moei-
lijk hebben een goede steun kun-
nen bieden dankzij de inzet van 
vele vrijwilligers.’


