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¬ Antwerpen stad en streek

Visie ¬ Vrijdag 6 mei 2016

Artikels op de regiobladzijden (20-23) vallen onder V.U. Beweging.net - Annemie Verhoeven,
V.U. ACV - Ilse Dielen en V.U. CM - Danny Van Oevelen.
Vragen over het regionaal nieuws: Visie Antwerpen, Nationalestraat 111,
2000 Antwerpen, antwerpen@beweging.net, tel. 03 220 12 22.
www.beweging.net/antwerpen

Wereld is van
iedereen
125 jaar geleden was Rerum Novarum het begin
van een omwenteling. Vandaag staan we midden
zo’n omwenteling. Een omwenteling die de
levenskwaliteit wereldwijd moet en zal verbeteren.
Het is hoopvol, dat er net zoals 125 jaar geleden,
duidelijk wat broeit in de samenleving. Mensen
nemen initiatief rond voedselverspilling of vangen zelf vluchtelingen en mensen in nood op als
de overheid nog maar eens wegkijkt. Vrijwilligers
organiseren sociale kruideniers, samenaankopen, deelbeurzen en solidair wonen van ouderen.
Mensen zoeken positieve alternatieven voor het
huidige economische model waar alleen kwantitatieve groei telt.

Tijdens het feest voor vijf jaar Sociaal Winkelpunt vzw en tWinkeltje ontvingen de vrijwilligers van de vijf aangesloten sociale kruideniers een mooi aandenken als waardering voor hun inzet.

Sociaal Winkelpunt viert vijf jaar

Voor ons is slechts één model mogelijk: dat van
zeggenschap en betrokkenheid van alle mensen.
Waar niet alleen kwantitatieve groei en cijfers
ertoe doen, maar waar ook aandacht is voor
geluk, kwaliteit van leven, welbevinden van mensen.

Sociaal Winkelpunt vzw is een sociaal
gekruide organisatie die in 2010 vanuit
beweging.net Antwerpen werd opgericht om
een netwerk van sociale winkelpunten te
ondersteunen. Winkelen is daarbij gekoppeld
aan ontmoeting voor mensen in armoede en
kwetsbare groepen. Voorzitter Sus Schrauwen
kijkt hoopvol naar de toekomst.

De omwenteling is ingezet, de hoop en de kracht
van mensen samen, van onderuit is niet tegen te
houden. De wereld zal solidair en
van iedereen zijn of zal niet
zijn. Laten we daar verder
samen aan werken.
Annemie Verhoeven
Verbondssecretaris
beweging.net Antwerpen

Jaarvergadering
De Volksmacht Antwerpen
De vennoten worden uitgenodigd tot het bijwonen
van de jaarvergadering op vrijdag 3 juni 2016 om
14.30 uur in de kantoren van CM Antwerpen,
Molenbergstraat 2, 2000 Antwerpen.
Agenda
1. Verslag van de raad van bestuur aan de
Algemene Vergadering
2. Goedkeuring van jaarrekening per 31-12-2015
en begroting 2016
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders
4. Mededelingen
Om toegelaten te worden tot de jaarvergadering,
neerlegging van de aandelen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap tot uiterlijk vijf
dagen voor de jaarvergadering (art.18 van de statuten).

‘

O

ntmoeting en participatie van mensen in
armoede staat centraal in onze werking,’ steekt
Sus Schrauwen van wal. ‘We spreken mensen
aan op hun mogelijkheden, op hun kansen en doen een
appel op hun krachten en talenten. Een sociaal winkelpunt is een plek waar we het sociaal isolement doorbreken. Een plek waar vrijwilligers inzicht hebben in de
leefwereld van mensen die het moeilijk hebben. Een plek
waar doorverwezen wordt naar bestaande hulp en vrijetijdsactiviteiten, sport, cultuur, … Daarbij hebben we aandacht voor gezinnen met kinderen.’

Lokale ondersteuning
Na vijf jaar werking zijn er Sociale Winkelpunten in
Merksem, Brasschaat, Ekeren, Antwerpen Kiel en
Wuustwezel. Ook tWinkeltje in Merksem blies vijf kaarsen uit. De uitdaging voor Sociaal Winkelpunt vzw zit op
twee sporen. Sus: ‘Het eerste spoor is de lokale ondersteuning van de vrijwilligerswerkingen. Dit betekent vrijwilligers helpen bij de opstart en de werking begeleiden
met advies rond procedures, vrijwilligersbeheer, automatisering, het opvolgen van regelgeving, boekhouding en
administratie. Het creëren van lokale draagkracht en het
zoeken naar schaalvoordeel zijn belangrijk voor de lokale
werkingen.’

Studiedag
Samenhuizen van volwassen
kinderen met hun ouders
Onder één dak wonen met je volwassen kinderen,
voor steeds meer gezinnen is dit – al dan niet tijdelijk - de beste oplossing. Hoe pak je dat best aan?
Is het beleid wel klaar voor deze woonvormen?

✔✔Vrijdag 13 mei van 9 tot 16.30 uur, Campus
HIG, Huart Hamoirlaan 136, Schaarbeek.

✔✔Info en inschrijven: www.hig.be

Op de feestlocatie tWinkeltje was er animatie voor groot
en klein.

Het tweede spoor zit op het organiseren van overkoepelend overleg en het afsluiten van samenwerkingen met
organisaties en overheden. ‘Dit om de lokale werkingen
zoveel mogelijk te versterken. Binnen de stuurgroep
Sociaal Winkelpunt vzw leren we veel van elkaar en wisselen we ideeën en goede voorbeelden uit. Daarnaast
nemen we een trekkersrol op binnen vzw Sociale
Kruideniers Vlaanderen in de Raad van Bestuur en de
Lerende Netwerken. Als projectpartner in verschillende
sociale innovaties sloten we veel nieuwe samenwerkingen af.’

Onbetaalbaar
Sus is dankbaar voor de vele partners en besturen die
bereid zijn om samen na te denken over hoe we op een
duurzame manier verder kunnen groeien. Het brede
netwerk van beweging.net speelt hier een belangrijke rol
in. ‘Zo bouwen we samen aan een samenleving die een
stukje socialer en rechtvaardiger is. Onmisbaar en
onbetaalbaar daarbij is de inzet van een hele ploeg van
vrijwilligers in onze vijf sociale winkelpunten. Hun
inzet voor mensen in armoede maakt een groot verschil.
Ik hoop de komende jaren op andere plekken nog nieuwe
winkelpunten te kunnen openen met sterke vrijwilligersgroepen. Zo bieden we een versterkend alternatief
naast bestaande noodhulp met participatie van mensen
in armoede.’

✔✔www.sociaalwinkelpunt.be

Facebookpagina van Sociaal Winkelpunt
catherine.evrard@sociaalwinkelpunt.be
– tel. 03 220 12 18

Een sociale kruidenier is …
- een winkel waar mensen met financiële moeilijkheden kwaliteitsvolle voeding, verzorgings- en huishoudproducten aan lage prijzen
kunnen kopen. De keuzevrijheid en het betalen voor wat men aankoopt, verhoogt de
eigenwaarde van mensen. Sociale diensten
zoals het OCMW verwijzen klanten door.
Klanten mogen een maximumbedrag per
week besteden in functie van de gezinsgrootte.
- een ontmoetingsplaats waar mensen een
luisterend oor vinden. Er zijn uiteenlopende
activiteiten en linken naar het lokale verenigingsleven. Zo versterkt men de sociale netwerken en reikt men kennis aan om krachtiger in het leven te staan.
- een sterk netwerk gedragen door vrijwilligers.

