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Situering Bornem
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- Landelijke middelgrote gemeente: 22000 
inwoners

- Aan de schelde, halverwege Gent en 
Antwerpen

- stijgende armoedecijfers sinds 2018
- groot vrijetijdsaanbod: 

*zwembad en recreatiedomein Breeven
*CC ter Dilft, Bernardusabdij, kasteel 
d’Ursel, Academie MWD



Lokaal netwerk
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• De Schakel = armoedevereniging Puurs
• De Steiger = instelling mensen met (matige) beperking

• Gezinsbond Hingene
• Samana Bornem-Branst
• Vluchtelingenwerk Klein Brabant

• Gemeentelijke vrijetijdsdiensten
=  zwembad, Cultuurcentrum Ter Dilft, bib, AMWD, abdij, 
sportdienst, jeugddienst & huis van het kind

• Sociaal huis: sociale dienst en dienst buutwerking
• Schepen en 2 cluster coördinatoren (welzijn en vrijetijd)

Samenstelling



Doelgroep

• 1. personen met een verhoogde tegemoetkoming
• 2. klanten Germaine 2.0
• 3. op doorverwijzing door partners netwerk en CLB
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Lokaal netwerk
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• Context bij oprichting

Kenmerken

• lerend netwerk

• gedragenheid en betrokkenheid van de 
partners van de acties 

• Tevens wgr toeleiding uitpas

• belang van de armoedevereniging

• dubbel voorzitterschap + hoe blijven wij 
gemotiveerd: waar trekken wij ons aan op? Waar 
doe ik het voor? Wat heeft me geraakt

• Regelmatige (zelf)evaluatie



Lokaal netwerk Acties Afsprakennota
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|Acties die werken en  lopen   

1. 2.1

3.1
3

2.2
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3.4

|Acties die werken en  lopen |Germaine 
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3.7

|Acties die werken en  lopen |Germaine 



 Activiteiten op vraag van, met en voor Germainers

• Kookworkshop
• Goed gevoelstoel
• Goed gevoel stoel
• Draag zorg voor je nek, 
kleine porties koken

• Workshop ‘werken met de Smartphone’
• Infomoment Stekr (energie)
• Workshop ‘SOS mijn kind heeft stress’
• Sint-feestjes voor de kinderen
• Koffieklets

 Jeugddienst verspreid doelgericht thuis knutsel- (voor en 
corona) en boekenpakketten thuis (voorleesmoment 
inbegrepen). Dit werd georganiseerd in de voorleesweek

(uitnodiging zie slide 14)

|Acties die werken en  lopen 

3.4



1/12/2022 13



1/12/2022 14



|Acties die werken en  lopen   

• Mia's worden persoonlijk aangesproken tijdens de voedselverdeling Germaine 2.0

• Drempelverlagend te werken: 
organiseren van een groepsmoment in CC terdilft 
met toelichting jaarprogramma

• Organiseren van een groepsbezoek aan de BIB

• Vrije tijdsdiensten organiseren inschrijvingsmomenten ( sportkampen)

• Jaarlijks persoonlijk zelf uitleg gaan geven bij Germaine en De schakel
- over het seizoensprogramma van terdilft
- over de zomerevenementen 
Uitwisseling mogelijk.

• Verschillende rondleidingen op de vrijetijdslocaties
• Toelichting uitpas tijdens het verdeelmoment, samen met een ervaringsdeskundige

• Mensen van Germaine worden ingeschakeld als vrijwilligers in het CC 

• drukwerk van uitpas, nagelezen door iemand van Germaine (flyer en afhaalbrief)

Toeleidingsacties specifiek naar de doelgroep3.7
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4.1

4.2

|Acties die werken en  lopen 



 Activiteiten op vraag van, met en voor de Steiger

• Buurtmaaltijden (foto)

• Mooimakers van de gemeente
• Hulp in de abdijtuin, boomgaard (ism natuurpunt)
• Elke donderdag gaan er 10 mensen naar Ter Dilft, muziekschool 
afgewisseld met computerles 
Nieuw in onze academie: Muziek op Maat - Gemeente Bornem 

• Project zorgzame buurt (projectgroep Koning Boudewijnstichting)

3.5

https://www.bornem.be/nieuwsdetail.aspx?id=3653
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• |Acties die werken en  lopen   



|Acties in evolutie

•Uitbreiding netwerk met 
ervarings-deskundigen in 
het netwerk

  

Mia’ toeleiden naar 
verenigingen

Buddy-werk

2.3

3.6

3.7



Vragen
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Wat herkennen jullie? Wat is er anders bij jullie?

Hoe zijn de mensen in armoede vertegenwoordigd?

Wat is bij jullie een sterkte?

Hebben jullie nog tips voor ons?

Wat als er iets niet lukt? Wat is niet lukken?



Geen enkel praktijkvoorbeeld, 
onderzoek of kennismoment missen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief via 
www.publiq.be/nieuwsbrief


