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Voorwoord 

Beste lezer, sympathisant,  

 

“Het Lichtpunt” kan steeds rekenen op jullie.  

Enthousiaste en geëngageerde vrijwilligers, trouwe schenkers, sympathisanten,  

goede samenwerkingen en niet op zijn minst de mensen die vanuit hun leven in 

armoede hun deskundigheid en ervaringen willen delen met onze werking. 

 

Met deze “Terugblik” willen wij u dan ook relevante informatie verstrekken en 

een kijk geven in onze werking. 

Wij staan erop om jaarlijks een kwaliteitsvolle weergave van onze visie en 

werking, van feiten en verhalen en… van mensen te brengen.  

 

In deze “Terugblik” dan ook een oprecht dankwoord aan u, die samen met “Het 

Lichtpunt” zich blijft inzetten in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. 

 

Het voorbije werkjaar hebben we nog een tandje bijgestoken. Wij vieren immers 

ons 15 jaar bestaan.  

Nee, we vieren niet dat er nog altijd mensen in armoede moeten leven.  

Wel vieren we dat deze gezinnen dagelijks de strijd aangaan. We vieren hun 

veerkracht,  doorzettingsvermogen, moed en hoop..  

En… we vieren omdat wij fier zijn op onze werking.  

 

Omdat wij heel wat laagdrempelige activiteiten aanbieden om (nieuwe) mensen 

die in armoede leven te bereiken en te verenigen. 

Omdat wij mensen die in armoede leven samenbrengen, hen uit hun isolement 

halen en zo een netwerk aanbieden. 

Omdat wij thema- avonden organiseren en mensen die in armoede leven aan het 

woord laten en hen zo een stem geven.  

Omdat wij actief zijn op beleidsvlak en structurele veranderingen op gang 

brengen.  

Omdat wij sensibiliseren, getuigen en in dialoog gaan.  

Omdat wij werken aan maatschappelijke emancipatie, genieten van vormingen 

en cultuur.  

Om zoveel meer…. 
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Omdat armoede één van de vernederendste kenmerken is van een welvarende 

maatschappij. 

Omdat wij mensen zien en leren kennen die onrecht wordt aangedaan.  

Omdat het onrecht dat mensen in armoedesituaties leven, ons diep raakt. 

Omdat wij maatschappelijke onrechtvaardige structuren en systemen zien.  

Omdat wij geloven dat een rechtvaardige samenleving mogelijk is. 

Omdat in ons lijf een overtuiging zit dat er een perspectief is.  

Omdat dit alles een onontkombare oproep inhoudt en we geappelleerd worden. 

Omdat wij niet anders kunnen dan iets doen, dan in actie schieten.  

En dit doen we SAMEN.  

De afgelopen 15 jaar is “samen” één van de sleutelwoorden van onze werking 

gebleken.  

“Samen tegen armoede en sociale uitsluiting strijden” is dan ook alleen mogelijk 

in een warme, verbindende en participerende werking en samenleving. 

Waar iedereen zijn plekje, zijn stem heeft en het gevoel heeft iets te betekenen.  

 

Samen op weg naar een samenleving die ons allemaal recht aan doet. 

 

Warm, verbindend en participerend. 

Moedig, sterk en hoopvol. 

 

Veel leesgenot, 
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15 jaar Lichtpunt, dat is een tandje bijsteken 

Ter voorbereiding van ons 15 jarig bestaan, sprokkelden we ideeën zowel bij de 

gezinnen als bij het Bestuursteam. Plannen genoeg die vorm kregen doorheen 

het jaar. 

“Het Lichtpunt” got talent: “Een verhaal van veerkracht” 

Reeds in mei 2018 begonnen we, met een blanco blad en vijftien 

geïnteresseerden aan de voorbereiding. Er werden ervaringen gedeeld over wat 

het is om in armoede te moeten leven en om als kind in armoede te moeten 

opgroeien. Het werden pakkende, ontroerende maar ook inspirerende en 

enthousiaste avonden die uitmondden tot een heus totaalspektakel met zang, 

voordracht, beeld en dans.  

Er werd uiteindelijk met zeventien personen, zo hard gewerkt, dat de try-out kon 

doorgaan op ons kerstfeest. En…de voorstelling viel enorm in de smaak. We 

zijn klaar om op 8 november 2019 naar buiten te komen en om de Kruierie 

onveilig te maken. Natuurlijk ben ook jij dan van harte uitgenodigd en welkom!   

Digital Storytelling 

Bij het begin van het nieuwe jaar, lanceerden wij een nieuw project. Digital 

storytelling in samenwerking met MAKS, die via de koning Boudewijnstichting 

een budget binnenhaalde om dit project tot een goed einde te brengen. 

Met twaalf enthousiastelingen, twee stagiairs, twee bestuursleden en Paulien van 

MAKS die het geheel begeleidde, werden zeven mooie opbouwende sessies 

afgewerkt. Dit leidde tot tien toffe filmpjes. Omdat de sessies lang duurden, 

toverden twee Lichtpunters ’s middags een smakelijke broodmaaltijd op tafel.  

De groep genoot van het hele gebeuren met een zeer warme evaluatie tot gevolg. 

De tien films gaan we verwerken in ons totaalspektakel: “Een verhaal van 

veerkracht”.  Nog een reden om zeker te komen kijken op 8 november 2019.  

Nog een bijkomstig pluspunt van dit project is, dat de beheerraad zorgde voor 

vlot internetgebruik in de achterbouw van het parochiecentrum. 

Als je mensen de kans geeft hun talenten te ontplooien, worden 
zij kunstenaar, acteur, zanger, dichter, …. Het is een unieke en 
rijke bron van levensvreugde.      

Het geeft hen een sterkere identiteit, iets wat we allemaal nodig 
hebben en wat net zo belangrijk is als een boterham op je bord 
of een dak boven je hoofd. 
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Lichtpuntwebsite 

Na 15 jaar werd het toch wel stillekes aan tijd een eigen website te ontwerpen.  

Zo voorgesteld, zo gedaan. Er is achter de schermen uren gezwoegd, gekeurd en 

bijgestuurd. Het uiteindelijke resultaat is de moeite. Je kan ons sinds maart op 

het wereldwijde net vinden via www.hetlichtpuntbalen.be 

Aangepast logo 

Ons logo werd aangepast. Voor een jaartje. Je kan het bekijken op de 

voorpagina van deze Terugblik. 

Feest-Welleke 

Een galauitgave naar aanleiding van ons 15- jarig bestaan, zag het leven dankzij 

de redactieploeg van het Welleke. Nieuwsgierig hoe het allemaal begon of wat 

de Lichtpunters van het eerste uur te zeggen hebben of de zeventig andere 

gezinnen of…? Ontdek het in ons Galawelleke. Je vindt het terug op onze 

website. 

Het Galawelleke werd ook verdeeld bij ziekenfondsen, huisartsen, apothekers, 

kinesisten, tandartsen, …. 

Feestbrunch 

Hip, hip hoera! “Het Lichtpunt” is jarig. Daarom nodigen wij u uit op onze 

feestbrunch. Feesten is samenkomen, is samenzijn, is samen eten en drinken. In 

de lente organiseerden wij een feestbrunch. In de voormiddag werden de 

eenennegentig ingeschreven feestvierders ontvangen met een aperitiefje en een 

welkomstwoordje, waarna we ons te goed deden aan een uitgebreid ontbijt. 

Nadat de buikjes verzadigd waren, stelden we onze nieuwe website voor en de 

mensen van de Digital Storytelling stelden, op een hele fijne en innemende 

manier, hun project en filmpjes voor. Er werd aandachtig, bij momenten 

ontroerd en met veel respect geluisterd. De kinderen die wilden, konden in een 

ander lokaal een tekenfilm bekijken of tekenen. Na dit geestverrijkend moment, 

stonden een lekkere lentesoep en pasta met vier verschillende sausen hun 

opwachting te maken. Op vraag van velen, was Koen, iemand vanuit de 

gezinnen, direct bereid bevonden zijn DJ- installatie inclusief licht op te stellen 

zodat we konden afronden met een heus dansfeest. Alle remmen los. Dat kan 

deugd doen. Tijdens het swingen, de kabouterdans, het rocken en het twerken, 

verraste de ijsjeskar ons met een lekker ijsje. Een knalfeest!            
  

http://www.hetlichtpuntbalen.be/
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Extraatjes 

Er werd ook de afspraak gemaakt dat elke werkgroep dit jubileumjaar iets extra 

mocht aanbieden. Zo gingen de Lustige Sporters outdoor lasershooten in de 

Lissenvijver. De werkgroep cultuur begeleidde de mensen naar een show van 

Jacques Vermeire in de Rex, die werd aangeboden door de Lions. Waarvoor 

dank. De mannengroep waagde zich aan een snorkelpoging in het duikcentrum 

Todi op de B-mine te Beringen. De jongeren gingen trampoline springen. De 

knutselaars en de naaiers werden getrakteerd op lekkere aardbeientaart met veel 

slagroom. De werkgroep van de jonge gezinnen heeft nog de musical van 

Assepoester in het Cultureel Centrum van Leopoldsburg op het programma 

staan.   

Onze strijd voor een rechtvaardige samenleving is 
onvoorwaardelijk. We strijden voor rechtvaardige systemen en 
structuren. Onze strijd voeren we samen met mensen in 
armoedesituaties. Door onze solidaire acties ontstaat beweging. 
Samen maken we mensen sterker en hierdoor worden we ook 
samen sterker.  
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Omdat wij werken aan maatschappelijke emancipatie, 

genieten van vormingen en cultuur.  

Cultuuruitstap naar het Fort van Breendonk en Mechelen 

Met een groep van veertig geïnteresseerden gingen we in het najaar terug in de 

tijd. We bezochten het Fort van Breendonk dat stamt uit de periode van de 

bewogen oorlogsjaren. Een zeer bewogen gids vertelde op een pakkende manier 

welke gruwel er hier heeft plaats gehad. Heel de groep werd er stil bij. Met een 

picknick kikkerden we op en zakten we af naar Mechelen. Daar stonden de 

gidsen reeds klaar om een groep te begeleiden op de Sint- Romboutstoren met 

zijn vijfhonderdachtendertig trappen, terwijl de andere groep een 

stadswandeling deed. We rondden de leerrijke dag af op een terrasje en keerden 

content en moe terug naar Balen.    

Cultuur is zeer belangrijk.  
Cultuur doet ogen openen en maakt je eigen wereld groter. 
Cultuur maakt een mens meer vrij en sterker.  

Cultuuruitstap naar Hasselt 

Als extraatje naar aanleiding van ons 15-jarig bestaan, werd een wens van velen 

vervuld. Een bezoek aan de Japanse tuin en dit tijdens de bloesempracht. De 

Japanse tuin in Hasselt is de grootste van zijn soort in Europa, de plek bij uitstek 

om de Japanse cultuur ten volle te beleven. Oorspronkelijk zette de tuin aan tot 

meditatie en bezinning. Wie rust zoekt, kan ook nog nu een bankje vinden om 

naar de watervallen te luisteren, de koivissen te bezichtigen of om rustig rond te 

wandelen. De uitstap werd tot in de puntjes voorbereid. Vierenveertig mensen 

schreven in. Bus, gidsen, ingangstickets en een sociaal restaurant werden 

gereserveerd. Voor een aansluitende stadwandeling in Hasselt, gegidst door 

iemand van de mensen, werden een aantal weken voorbereiding uitgetrokken. 

Het beloofde een schitterende dag te worden, als…de bus was opgedaagd. Maar 

“Het Lichtpunt” zou “Het Lichtpunt” niet zijn om dit alles zo goed mogelijk 

recht te trekken. Uiteindelijk genoten we van de Japanse tuin met z’n bloesems 

en de Japanse cultuur, wel met een papieren gids in plaats van met echte gidsen. 

We genoten van een tasje koffie met Limburgse taart in het sociaal restaurant. 

Twee weken later, gingen we met zestien Lichtpunters, met de trein 😊 en de 

gids van eigen bodem, de stad Hasselt met z’n begijnhof, kathedraal, 

jenevermuseum, het Heilig Paterke, de winkels,…, enz. verkennen. En dit wat 

een supertof gebeuren. Eind goed, al goed.    
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Jongeren 

Jongeren zijn kwetsbaar. En ook zij zijn op zoek naar hun identiteit. 

Jongeren die in armoede leven zijn vaak nog kwetsbaarder.  

Bij wie kunnen zij terecht? Wie mogen en kunnen zij in vertrouwen nemen met 

hun problemen die hun leven in armoede teweeg brengt? 

Het voorbije jaar richtten we om de twee maanden een activiteit in. De 

begeleiding gebeurt telkens door dezelfde personen zodat er een 

vertrouwensband kan groeien. Samen kozen zij om een kennismakingsspel te 

spelen, een dropping te organiseren, pizza’s te maken, wafels te bakken, 

trampoline te springen en de escaperoom te bezoeken die vier leerlingen van de 

Rozenbergschool in elkaar staken naar aanleiding van hun GIP, wat keileuk was. 

De leerlingen hadden dit zeer knap gedaan! En zij evalueerden hun jaar samen 

met de Gippers. Gemiddeld kwamen er zes jongeren naar de jongerengroep 

Kunstendag voor Kinderen 

Dit jaar stond de kunstendag voor kinderen in het teken van LETTERS.  

Wie konden we beter vragen dan de bib om samen deze kunstendag voor te 

bereiden en te organiseren? Al snel sprongen ook het OCMW en de Kruierie 

mee op de kar. Daarom ging het hele gebeuren, dit jaar door in het Balens 

vrijetijdscentrum.  

Er werd met vijftig personen, groot en klein, genoten van een uitgebreid ontbijt. 

Nadien werden ouders met kinderen per leeftijd in vier groepen verdeeld. Via 

een doorschuifsysteem konden zij samen genieten van een spannend verhaal, 

liedjes zingen in het Arabisch, dictie volgen bij de juf van de tekenacademie en 

woordspelletjes spelen. De jongeren kregen gans de voormiddag een workshop 

toneel aangebonden door Lizzy van Microob, het Balens jeugdtheater. Met 

allemaal contente gezichtjes en gezichten sloten we de dag af met een lekkere 

wafel en zoals de traditie het wil, de Plopdans. En… we hadden nog een 

verrassing. Door een boekenactie van Libelle en de inzet van Het Huis van het 

Kind, konden wij elk kind een boek schenken. 

De elf Lichtpunters die alles mee in goede banen leidden, lieten weer een ferm 

staaltje van samenwerking zien. Mooi!  

We kijken terug op een heel mooie en fijne kunstendag. 

Eén van de vele uitdagingen van “Het Lichtpunt” is om mensen 
en kinderen sterker te maken. 
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Kamerconcert Music en Tapas.  

Last minute kregen we een uitnodiging van drie Lemmens studenten om gratis 

hun concert bij te wonen. Want zij vinden: iedereen heeft recht op muzische 

ontspanning. Drie klassiek geschoolde jongens die altsaxofoon, trompet en 

piano spelen en… klassieke werken zouden brengen. Er was even twijfel. Maar 

het was ook de uitgelezen kans om iets geheel nieuws te ervaren. In allerijl 

spraken we onze kanalen aan om dit bekend te maken. Op 20 maart stonden zes 

uitgedoste Lichtpunters klaar om te genieten van een zeer mooie avond. We 

hebben met z’n allen echt genoten.         

Lichtpunt- wandel-fotozoektocht 

Naar aanleiding van hun kilometers stappen in en rond Balen ter voorbereiding 

van de tocht naar Scherpenheuvel, werd door het groepje, heel wat 

eigenaardigheden waargenomen. Een verloren gevlogen engel, een Mariabeeldje 

waar je het zeker niet verwacht, een supermooi glasraam, een piepende 

kabouter, iets… erotisch of wat is het eigenlijk, …. Genoeg om te beginnen 

dromen over een heuse Lichtpunt- wandel-fotozoektocht. De koe werd bij de 

horens gevat en de wandelzoektocht kreeg vorm. Een echte aanrader om tijdens 

de vakantie of de komende herfstdagen deze uitdaging aan te gaan!     

Voorstelling Jacques Vermeire en Ruben Van Gucht 

Op 17 mei was het zover. Via de Lions kregen we liefst vijfenzeventig tickets 

om de nieuwste show: “Van 7 tot 77” bij te wonen in de Rex in Mol. Vooraf 

werd iedereen ontvangen in het parochiecentrum voor een hapje en drankje, ook 

verzorgd door de Lions waarna ze zich aanboden om taxi te spelen voor de 

mensen zonder vervoer. Op één iemand na, was iedereen aanwezig. Schitterend!  

Het werd een bijzondere ervaring. Er is door de meesten die avond héél veel 

gelachen. Anderen vonden het wat plat. Maar toch een avond om niet meer te 

vergeten.     

Alle mensen hebben recht op vrije tijd. Dit is een grondrecht.  

Toneel Hulsen 

Het is stilaan een traditie. Ook dit jaar werden we uitgenodigd door Toneelkring 

Hulsen om af te zakken naar de parochiezaal in Hulsen. Zij presenteerden ons, 

in avant premiere, hun nieuwe toneelstuk: “Volzet”. Een komedie waar 

vierentwintig Lichtpunters met volle teugen van genoten. Het werd door allen 

als zeer goed bevonden.   
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Iedereen verdient vakantie – Vrij-uit (vroeger vrijetijdsparticipatiefonds) 

Zoals u kan of nog gaat lezen, besteden we veel aandacht aan vrije tijd.  

Ook “Iedereen verdient vakantie” en “Vrij-uit” (Vlaamse regering) wordt binnen 

onze vereniging bekend gemaakt.   

Het voorbije jaar konden wij, als lid, bemiddelen voor een voordelige 

individuele daguitstap, een vakantie, het bijwonen van een voorstelling en 

concerten. Toch zien we de aanvragen opvallend dalen tegenover de voorbije 

jaren. Maar niet getreurd. Dit is dank zij het bemiddelingskantoor Rap op Stap 

in het gemeentelijk vrijetijdscentrum De Kruierie. Twee vrijwilligers, tevens 

ook Lichtpunters, leiden dit kantoor in goede banen. Chique dames! 

Lichtpuntweekend 

Reeds in 2017 legden wij een vakantiehuis op het domein Pietersheim in 

Lanaken vast. Na de goede voorbereidingen, het bezichtigen van de 

verblijfplaats en het verkennen van de omgeving was 24 mei de big day. Met 

zesentwintig avonturiers, vertrokken we gepakt en gezakt met de bus naar 

Limburg. Het werd wederom een topweekend met spel en sport, met een quiz en 

een opdrachtenwandeling, met lekker eten en gezellig samen zijn, met elkaar 

helpen en zorg dragen voor elkaar. En met veel humor en gelach! En dit 

allemaal dank zij de steun van Cera.  

Vormingen 

Mensen, zowel met als zonder armoede- ervaringen, volgden volgende 

vormingen; 

 Het startmoment van de campagne van Welzijnszorg/Samen Tegen 

Armoede. Zes mensen gingen mee. 

 Smartphone, laptop, tablet, printer, computerproblemen of wil je graag 

iets leren? De leerlingen van de Rozenbergschool weten er wel weg mee. 

Vier Lichtpunters gingen op het aanbod in.        

 Na het succes van vorige keer, kwam er aansluitend aan het 

buurtrestaurant een  vervolg op de  vorming ‘Veilig op internet’. Via de 

Gezinsbond konden wij weer beroep doen op John Caubo, een prima 

lesgever. Veertien personen luisterden naar zijn boeiende en leerrijke 

uitleg. Na afloop kreeg iedereen een documentje met ‘Handige links 

website’. 

 Twee vrijwilligers gingen in Hasselt kennis maken met de vernieuwde 

werking van “Iedereen verdient vakantie“/vakantieparticipatiefonds. 

 Eén vrijwilliger ging in het dienstencentrum Ten Hove in Mol een sessie: 

“Empathisch luisteren” volgen, gebracht door de geboren verteller Ann 

Daenekindt van Pendula. Een voltreffer die later met het Bestuursteam 

gedeeld werd. 
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Omdat wij thema- avonden organiseren en mensen die in 

armoede leven aan het woord laten en hen zo een stem geven.  

Thema-gesprekken 

Praat niet over mij, maar met mij… 
Emanciperen begint bij vrijuit kunnen spreken.  

Opvolging huurproblemen  

Tijdens een samenkomst over diensten, vorig werkjaar, bleek dat er heel wat  

problemen zijn bij het huren van een woning. Tijdens een tweede samenkomst 

spitsten wij ons dus toe op die huurproblemen. Snel kwamen er heel wat 

schrijnende verhalen naar boven. Mensen voelen zich onmachtig, monddood 

gemaakt, radeloos maar ook angstig. Een dak boven je hoofd verliezen is wel 

het laatste waar mensen zitten op te wachten.   

Opvallend waren de vele vragen over de rol van de Sociale 

Bouwmaatschappijen. Genoeg om op een derde avond de directeur van de 

Molse sociale bouwmaatschappij uit te nodigen en hem te confronteren met al 

de vragen. Na een goede groepsvoorbereiding werd dit een heel constructieve 

gebeuren.   

Maar… na enkele maanden en na een evaluatie, bleken er nog veel te veel 

problemen te zijn die niet opgelost waren. We trokken onze stoute schoenen aan, 

en klopten terug aan bij de directeur van de Molse Bouwmaatschappij, zonder 

veel resultaat.   

Dan maar het wapen van schouder veranderen. We legden onze oor te luisteren 

bij de Huurdersbond, die we uitnodigden voor een groepssessie om kennis te 

maken. Tweeëntwintig mensen lieten zich informeren. “Het Lichtpunt” nam een 

beperkt collectief lidmaatschap bij de Huurdersbond. Zo kunnen we dit jaar 

gezinnen met huurproblemen, doorverwijzen en kunnen zij professioneel 

begeleid worden. 

Tips uitwisselen 

In oktober kwamen we met achttien Lichtpunters samen om tips uit te wisselen. 

Het werd een zeer actieve en betrokken avond. In kleine groepjes werd héél wat 

verzameld hoe we kunnen besparen op voeding, op financieel vlak, op vervoer, 

op elektriciteit en verwarming, op vrije tijd, op gezondheid, op materiaal, bij het 

winkelen en bij het afval. De tips kan je lezen in onze Wellekes van Kerstmis 

2018, Pasen 2019 en Najaar 2019. En we deelden de tips met het OCMW in het 

werkgroepje inkomensbeleid.  

  



“Terugblik”  
werkjaar 2018-2019 

Samen tegen armoede en sociale uitsluiting 
 

  15 

Info- en uitwisselingsavond over het OCMW en de werking van het 

armoedebeleid van het OCMW 

Twintig geïnteresseerden kwamen luisteren naar Ann en Suzy, medewerkers van 

het OCMW. Voor de pauze vertelden zij hoe het in zijn werk gaat als je met een 

vraag naar het OCMW komt en met welke vragen je mag komen. Het werd 

direct een boeiende avond met veel interactie. Hoe later op de avond, hoe meer 

vragen er aan de oppervlakte kwamen. Na de pauze kregen we info over het 

armoedebeleid en de verschillende werkgroepjes. Drie nieuwe mensen 

engageerden zich om mee te doen. Volgend werkjaar plannen we een 

tegenbezoek.    

We zien armoede en sociale uitsluiting rondom ons, die de 
fundamentele waardigheid van mensen aantast. We hebben 
oor en oog voor de individuele mensen die in armoedesituaties 
leven en proberen samen naar oplossingen te zoeken..   

Redactiegroep Welleke- Lichtpuntwebsite. 

De redactiegroep telt twaalf personen. Voor deze mensen is het een uitgelezen 

kans om aan het woord te komen en zo een stem te krijgen. Dit tijdens de 

redactievergaderingen en later via het “Welleke” of via de “Lichtpuntwebsite”.  

Infoavond kandidaten Bestuursteam 

Om de twee jaar worden twee nieuwe afgevaardigden vanuit de gezinnen, 

vervangen in ons Bestuursteam. Twee oudgedienden die er een periode van vier  

jaar op zitten hebben, verlaten het Bestuursteam. Er wordt gestemd tijdens een 

heuse verkiezing tijdens het kerstfeest. In november moesten de zeven 

kandidaten naar de infovergadering komen. Daar werden de verwachtingen 

duidelijk besproken, konden er vragen gesteld worden en eventuele bedenkingen 

gedeeld worden. 

Uiteindelijk gaven zes mensen zich op om de sprong te wagen. Zij schreven hun 

motivatie uit die samen met hun foto op de stembrief werd gezet.    
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Omdat wij actief zijn op beleidsvlak om structurele 

veranderingen op gang brengen.  

Signalen opvangen 

Beleidsmatig werken en structurele veranderingen teweeg 
brengen is een kerntaak voor verenigingen waar armen het 
woord nemen. Dus ook bij “Het Lichtpunt”. 

Naast huurproblemen, worden er natuurlijk nog andere signalen opgevangen. 

Deze worden maandelijks op onze vergaderingen verzameld. Er wordt bekeken 

en afgewogen wat er verder mee te doen. Heel dikwijls worden deze signalen 

meegenomen naar de OCMW- armoedebeleidsgroepjes van gezondheid, veilige 

kindertijd, werk en zinvolle bezigheid, wonen, inkomensbeleid of de stuurgroep 

en zoeken we daar verder om er structureel mee aan de slag te gaan.   

We zien armoede en sociale uitsluiting rondom ons, die de 
fundamentele waardigheid van mensen aantast. We hebben 
oor en oog voor de individuele mensen die in armoedesituaties 
leven en proberen samen naar oplossingen te zoeken. Maar 
zien ook de sociale, politieke en economische structuren en 
systemen die dit veroorzaken.   

Armoedebeleid OCMW  

Zowel mensen met armoede-ervaring, als vrijwilligers zonder armoede-ervaring 

van “Het Lichtpunt” zetten zich al jaren in bij de verschillende 

armoedebeleidsgroepjes. We werken zowel op individueel niveau als aan 

maatschappelijke structuren. Ondertussen hebben we een uitstekende relatie en 

samenwerking opgebouwd en daar mogen wij fier op zijn.  

In elke themagroep werden er vorig werkjaar drie nieuwe doelstellingen 

gekozen om aan te werken.  

Het armoedebeleid van het OCMW draait op volle toeren. 

 

Een greep uit de nieuwe doelstellingen die gekozen zijn…  

 

De werkgroep “inkomensbeleid”: 

 hoe kan men mensen beter en warmer onthalen op de sociale dienst; 

 bewustwording en motiverende gedragsveranderingen stimuleren; 

 voorkomen van herval na schuldbemiddeling. 
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Omdat wij mensen zien of ontmoeten die onrecht wordt gedaan.  

De werkgroep “gezondheid” zal zich toespitsen op:  

 al de Balense tandartsen te overtuigen de derdebetalersregeling toe te 

passen;  

 om in het najaar, na veel opzoekingswerk en de doelstelling op punt te 

zetten, de tiendaagse van de geestelijke gezondheid in de kijker te zetten;   

 om bij de mensen het project “Bewegen op Verwijzing” te promoten.  

 

De werkgroep “veilige kindertijd” zal:  

 leerkrachten sensibiliseren; 

 meer speelruimtes in beeld brengen en creëren voor kinderen; 

 inzetten op vrijwilligers (buddy’s) om gezinnen bij concrete problemen te 

helpen.  

Het is een kerntaak voor de overheid om ieders grondrechten te 
garanderen.   

De werkgroep “arbeid en zinvolle activiteit” gaat: 

 onderzoeken of er fietsenverhuur aan het Balens station mogelijk is en/ of 

mensen die in armoede leven deze kunnen gebruiken om werk te zoeken, 

te gaan solliciteren of vorming te volgen; 

 bij de kinderopvang pleiten of het sociaal tarief automatisch wordt 

toegepast bij gezinnen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming; 

 het vrijwilligersbeleid in de gemeente op elkaar afstemmen. 

 

Ook de werkgroep “wonen” zal:  

 bekijken hoe en aan wie er vochtmeters verdeeld worden; 

 een nieuwe Switchcampagne opzetten in het najaar; 

 verhuurders samenbrengen voor infoavond; 

 aanspreekpunt energie op poten zetten.    

 

Buiten de werkgroep- samenkomsten waren er contacten tijdens de stuurgroep, 

met de sociale assistenten van de sociale dienst, Ine van de sociale dienst tevens 

de contactpersoon voor “Het Lichtpunt”, de voorzitter van het OCMW,….   

Het onrecht dat mensen in armoedesituaties leven, raakt ons 
diep, en omdat we geloven dat een rechtvaardige samenleving 
mogelijk is, strijden we samen tegen armoede.  
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Campagne: Samen tegen Armoede/Welzijnszorg  

De campagne van Samen tegen Armoede/Welzijnszorg dragen we hoog in het 

vaandel. 

Met zes personen trokken we naar het regionale startmoment in Oostmalle. Dit 

jaar was het thema: “1 op 4 loopt school in de buitenbaan”.  

Vijfhonderdduizend kinderen in België krijgen onvoldoende onderwijskansen 

door armoede. Elke leerling heeft zijn eigen startpositie. Uit elk kind het 

allerbeste halen moet de doelstelling zijn van het gehele onderwijs. Maar de 

realiteit is vaak anders. Kinderen uit gezinnen met armoede hebben meer kans 

op slechtere schoolresultaten, op zittenblijven en op schoolmoeheid. Hebben zij 

minder talent? Of moeten zij veel meer afstand afleggen dan kinderen in de 

binnenbaan?   

Na het startmoment waren we helemaal overtuigd en was het tijd voor actie. 

Plaatselijk maakten we de campagne bekend bij het OCMW, het 

parochiecentrum, in de parochies, in ons lokaal. We verspreidden folders en 

hingen affiches op.  

Schakel zijn 

Wij proberen schakel te zijn en motiveerden mensen om deel te nemen aan 

activiteiten of vormingen georganiseerd door Den Travoo (dienstencentrum van 

de gemeente), de sportdienst, de Kruierie, scholen, verenigingen, ..., … al dan 

niet in samenwerking met “Het Lichtpunt”.  

Enkele activiteiten waren:  

“Kunstproeft: muziekproject” waar we drie mensen konden voor motiveren.  

“Olmen ontmoet Olmen” dat niet het gewenste succes had ondanks de nodige 

inspanningen die we deden. Volgend jaar beter.  

“Speel mee” mocht via “Het Lichtpunt” vijf Lichtpuntertjes verwelkomen.  

Maar ook: -een uitstap naar Hidrodoe en Tongeren, -Doelgericht leren op 

smartphone of tablet, -Sportprikkels, -Switch gratis mee, -Leren lezen is plezant, 

-Story of my life, -Pesten bij kinderen en jongeren, -Bewegen op verwijzing,  

-Triple P, -de VIA-mobiel, -Cursus: openbaar vervoer, …, …. 
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Omdat wij mensen die in armoede leven samen brengen, hen  

uit hun isolement halen en zo een netwerk aanbieden. 

Bruisende ontmoetingsplaats in de achterbouw  

Met het nieuwe werkjaar werd er gestart in een nieuw lokaal dat gelegen is in de 

achterbouw van het Parochiecentrum. Het moment om al ons materiaal eens 

goed te sorteren, netjes in nieuwe dozen te steken, te labelen en een plaatsje te 

geven in de nieuwe kasten. Bij de start van de lente kreeg het lokaal een make-

over. Een achttal Lichtpunters waren bereid om met de verfborstel aan de slag te 

gaan of hand- en spandiensten te verlenen. En er werd gezorgd voor lekker eten 

tijdens de lange werkdagen. Het lokaal is super mooi en waardig geworden! Op 

de valreep kan ik nog melden dat ondertussen door een vrijwilliger twee 

schitterende, handige schabben zijn gemaakt. Nu is het lokaal helemaal complet. 

We proberen in dit lokaal een plek te verwezenlijken waar iedereen zichzelf mag 

zijn en zich thuis mag voelen. De ontmoetingsmomenten zijn een bruisend en 

een leerrijk gebeuren tussen mensen die in armoede leven en niet- armen. 

We bieden elkaar een luisterend oor en maken tijd voor elkaar. Indien nodig, 

zijn we een schakel met diensten en instanties.  

“Ons lokaal” is een vrije en open ontmoetingsplaats waar iedereen de kans krijgt 

om mee te participeren.  

“Ons lokaal” is van ons allemaal!  

Huisbezoeken 

Bij gelegenheid of op verzoek van de mensen zelf, worden er huisbezoeken 

gebracht. Zo deden we het voorbije jaar meer dan tweehonderd huisbezoeken. 

Omdat het een onontkombare oproep inhoudt en we 
geappelleerd worden.  

De Lustige sporters 

Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag gingen zij op het gemeentelijk 

sportcomplex “De Bleukens” een wedstrijd netbal spelen. Een goede 

voorbereiding voor het netbaltornooi van de parochiefeesten dat doorgaat in 

september. En ze deden het schitterend met twee winnende en één verloren 

partij. Goed zo! Verder werd er doorheen het jaar nog badminton, hockey, 

bowling, mini- golf, voetbal, pétanque en biljart gespeeld. En top of the 

bill…gingen ze outdoor lasershooten in de Lissevijver. En dit alles met veel 

enthousiasme, in een aangename sportieve en competitieve sfeer. Gemiddeld 

waren er zestien Lustige Sporters.   
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Naar de bioscoop 

Dertig filmliefhebbers trokken naar de cinema in Geel. Iedereen mocht vrij een 

film uitkiezen.  

Bezoek kappersafdeling Sint Lutgardisschool 

Na het succes van vorig jaar, werd ook dit jaar weer een bezoek aan de 

kappersafdeling van het Sint Lutgardisinstituut te Mol gepland. 

Afspraak op maandagmorgen om negen uur. De leerlingen van het vijfde jaar 

soigneerden en de “maar” vier ingeschreven mensen super. Tegen een kleinere 

prijs kwamen ze na enkele uren fris gewassen, geknipt, geverfd en gebrusht, fier  

naar buiten. Voor de mensen die er bij waren een zeer prettige ervaring. 

Enkelen van hen, gingen later op eigen houtje terug. En dat is nu net de 

bedoeling van “Het Lichtpunt”. Schakel zijn.      

Buurtrestaurant 

In september en rond Pasen werd door het OCMW een buurtrestaurant 

georganiseerd voor de Lichtpunt-sympathisanten. Superleuk dat wij in het begin 

van ons werkjaar zo in de watten gelegd worden en ook samen Pasen kunnen 

vieren met lekker eten zonder de zorgen van het klaarmaken. Gemiddeld vijftig 

mensen genoten van lekkere soep, een hoofdmaaltijd en een nagerecht.   

En ook hier, gingen nadien sommige mensen naar het algemeen buurtrestaurant.  

Bezoek aan het Pakawi park/Olmense Zoo. 

Jaarlijks organiseert de koepel van Welzijnsschakels een daguitstap voor alle 

groepen die aangesloten zijn. Dit jaar stond op woensdag 3 juli het Pakawi park 

te Balen op het programma en dit voor de welzijnsschakelprijs van zes euro per 

persoon. Drieëndertig kaarten gingen de deur uit. De mensen die een kaartje 

kochten, beleefden een mooie, beestelijke dag.       

Hobbyavonden- Open deuravonden 

Tijdens de maandelijkse hobbyavond is iedereen welkom. Niets moet, alles mag. 

Sommige mensen komen een praatje maken. Anderen drinken een tasje koffie. 

Nog anderen hebben hun eigen handwerkje bij waar ze aan werken.  

Er wordt tijd gemaakt om te luisteren. Er worden ideetjes gespuid, plannen ge- 

smeed, activiteiten geëvalueerd, artikels in het Welleke besproken. Gezinnen 

komen inschrijven voor een activiteit of kwamen het voorbije jaar foto’s van het 

kerstfeest bijbestellen. En de mannen en de jongeren komen na hun activiteit 

even uitpuffen. We smulden ook van de heerlijke pizza en de wafels die de 

jongeren tijdens hun samenkomst hadden gemaakt.  

Het is maandelijks, een “bruisend” gebeuren!  
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Knutselavonden      

Tijdens de maandelijkse hobbyavonden, bieden we telkens een knutselactiviteit 

aan en deze activiteit blijft een succes. We kwamen acht maal samen met 

gemiddeld twintig personen. 

Tijdens de eerste samenkomst konden de mensen voorstellen doen en werd een 

planning opgesteld. Verder konden zij die avond hun creativiteit de vrije loop 

laten met restjes. 

De volgende maanden werden er van houten lepels rinkelende rendieren 

gemaakt en zijden windvissen geknutseld, een ultieme uilenpinata geplakt en 

geverfd, met aardepotten leuke ventjes gemaakt om in de tuin te zetten. Er werd 

met fijn badzout en theezakjes, mooie cadeautjes geknutseld en omdat origami 

helemaal hip is, werden er knuffelend uitziende konijntjes gevouwen.     

In december gingen drie knutselaars in de Twinkeling, gemeentelijke school te 

Hulsen, kerstkaarten en tafelversiering knutselen voor ons kerstfeest en dit met 

een vijftigtal leerlingen.  

Tevens maakten de leerlingen kennis met “Het Lichtpunt”. Mooi initiatief! 

De Lichtpunt-moestuin 

In onze Lichtpunt-moestuin is het heerlijk vertoeven. Tien gezinnen schreven 

zich in om mee te tuinieren en dit onder leiding van een nieuwe vrijwilliger Stef. 

Acht enthousiastelingen hielden noest vol. Het land werd geploegd door boer 

Johan. Er werd bemest, gezaaid, geplant, gegoten en gewied. De kneepjes van 

het vak worden jaarlijks verfijnd. Het gras rondom werd gemaaid en er werd een 

hek geplaatst wat trouwens zeer mooi oogt. Dank u wel gemeente. Een 

schitterende zomer deed de rest. De moestuintjes werden juweeltjes en de oogst 

was, buiten wat probleempjes hier en daar, goed.   

Een zeer toffe bijkomstigheid is dat de moestuin een zomer lang een dagelijkse 

ontmoetingsplaats is voor vele mensen. De tuin, het is wel en wee…. 

Gezinsfeest 

Voor de eerste maal organiseerden de Lions voor vijf verenigingen die strijden 

tegen armoede, een heus gezinsfeest op de Rozenbergschool. Er werd, op 

Pinkstermaandag, zomaar even vierhonderd man verwacht. Het beloofde een 

prachtige dag te worden met wel twintig volksspelen, springkastelen, 

grimmeren, Kubb, rugbyinitiatie, drank, hotdogs en ijsjes. En het werd een 

prachtige dag voor de vijfenzestig deelnemende Lichtpunters waaronder acht 

Lichtpunthelpers. De mensen en kinderen genoten met volle teugen. Voor 

herhaling vatbaar, Lions? Wij steken graag weer een handje toe.  
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Omdat wij laagdrempelige activiteiten aanbieden om (nieuwe) 

mensen die in armoede leven te bereiken en te verenigen. 

De laagdrempelige activiteiten die wij organiseerden, brachten 
mensen in armoede samen en bevorderden een meer menselijk 
leven.  
Mensen komen naar buiten en krijgen een “wij horen er bij 
gevoel”. 
Deze activiteiten zijn ook zeer belangrijk om nieuwe mensen te 
bereiken. 

Jaarlijkse daguitstap 

Eind augustus maakten wij met zesennegentig personen een uitstap naar het 

pretpark WALIBI. Dit jaar kozen we voor een pretpark om ons vijftien jarig 

bestaan te vieren. Dan mag het wel eens iets extra speciaals zijn, toch. Vol 

verwachting bracht te bus ons naar Waver bij Brussel. Daar aangekomen, scheen 

het zonneke al goed op ons bolleke, maar dat beletten de vele gezinnen niet om 

er een topdag van te maken. Wat is er genoten en dit zowel groot als klein! 

Kienen 

In het voor- en najaar mochten we gemiddeld drieënvijftig kieners 

verwelkomen.  
De herfsteditie stond in het teken van “huishoudartikelen”. Een goede 

gelegenheid om in onze kasten te neuzen en nog bruikbare prijzen te vinden.  

De lente-editie was een “specialleke”. Op vraag van enkelen, mocht elke kiener 

zelf een prijs meebrengen. Groot, klein, nieuw, oud, duur, goedkoop… aan ieder 

zelf de keus. De prijzentafel stond boordevol. Het was leuk. Een keer iets 

anders…maar we denken niet snel voor herhaling vatbaar.  

Inschrijvingsavonden 

Twee maal per jaar, in september en januari, is er een inschrijvingsavond. 

Ondanks wij denken deze altijd goed voorbereid en georganiseerd te hebben, 

zijn het steeds drukke en chaotische bedoeningen.  

Maar anderzijds is dit ook een goed teken, toch?  

Gemiddeld komen er een vijftigtal mensen afzakken naar de 

inschrijvingsavonden.  

  



“Terugblik”  
werkjaar 2018-2019 

Samen tegen armoede en sociale uitsluiting 
 

  23 

Sint en Piet op bezoek 

Geheel onverwachts, waren zij daar ineens, tijdens de hobbyavond van 

november. 

Wij moeten wel héél braaf geweest zijn als dit bezoek ons te beurt valt. En 

natuurlijk hadden zij lekkers bij voor al de aanwezige Lichtpunters.   

Kerstfeest 

Het kerstfeest is een echt familiegebeuren en blijft de topper van het jaar. Liefst 

honderdachtentachtig personen vierden mee. En ook dit jaar kregen we weer de 

hulp van de Lions die de torenhoge afwas in een handomdraai proper terug in de 

kasten kregen.  

Het Bestuursteam belegerde van ’s morgens vroeg het parochiecentrum. Een 

groepje concentreerde zich op het bereiden van een heerlijk maal. Met dank aan 

de Bonte Kip, voor het schenken van dertig kg vlees. Anderen zetten de zaal 

klaar en zorgden voor de versiering. Ps. onze kerstboom stond weer te pronken 

met veel slingers, bollen en heel veel lichtjes.   

Nog anderen bekommerden zich over de dranktoog, het aperitief, de technische 

uitrusting en de zachte sfeervolle kerstmuziek. 

Na het onthaal, het aperitiefje, het stemmen en het welkomstwoord, was het 

hoog tijd voor een heerlijk kerstdiner. Toch stonden de zenuwen hoog 

gespannen bij sommigen want dit jaar werd de animatie verzorgd door mensen 

van eigen bodem! Ja, ja, “Het Lichtpunt” got talent! Maanden werd er geoefend 

aan de voorstelling die de naam kreeg: “Een verhaal van veerkracht”.   

Het bleek een schot in de roos te zijn! Er werden zelf traantjes gelaten bij het 

publiek.  

Ook bij de zes kandidaten die zich opgaven en voorbereidden om als  

vertegenwoordiger in het Bestuursteam verkozen te worden, waren de zenuwen 

hoog gespannen. In een oneven jaar verlaten twee verkozen mensen, na een 

periode van vier jaar, het Bestuursteam. Tijdens het kerstfeest kiezen de 

volwassen aanwezigen twee nieuwe mensen. Dit werkjaar waren er 

honderdentien gerechtigde kiezers. En blijkbaar waren zij het roerend eens dat 

de twee verlaters het schitterend hadden gedaan. Want zij werden herverkozen 

voor een periode van vier jaar. Proficiat Patricia en Agnes!  

Maar ook aan de anderen een dikke proficiat om de sprong te wagen.  

    

Tijdens het nagerecht, verzamelden we op een zelfgemaakte houten kerstboom   

post-itjes waar de mensen opschreven wat “Het Lichtpunt” voor hen betekent. 

En dit in het teken van ons Gala-Welleke. En… natuurlijk werden er ook weer 

cadeautjes uitgedeeld. Dankzij de Rozenbergschool konden de kinderen jonger 

dan twaalf jaar een schitterend nieuw stuk speelgoed (door de ouders gekozen) 

in ontvangst nemen. Voor de jongeren voorzagen we een geschenkbon. De 
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gezinnen kregen van de Lions een delicatesse- snoeppakket en de Twinkeling, 

school te Hulsen, maakten samen met onze knutselgroep kerstkaarten met een 

warme kerstwens.  

Het was wederom een zeer warm gebeuren. Zalig Kerstmis aan iedereen! 

Het geloof is sterker dan onze onmacht en mislukkingen. We 
werken aan een rechtvaardige samenleving met voorkeursoptie 
voor de meest kwetsbaren.  

Winterwandeling 

Het werd een echte winterwandeling met sneeuw en ijzige noorderwind. Maar 

dat was voor de dertien moedige wandelaars geen enkel probleem. Gezwind 

stapten zij de zes km uit en eindigden met een lekkere warme chocomelk. 

Heerlijk!  

Spellekesavond 

Met tweeëntwintig speelvogels kwamen we samen om gezelschapsspellen te 

spelen, waaronder de flipperkasten gemaakt door leerlingen van de 

Curieuzeneuze- school. Deze werden achteraf verloot. Verder werd er in kleine 

groepjes gespeeld dat het een lieve lust was en …gestreden voor een eerste 

plaats want vele mensen bleken wel heel competitief. Zonder de fair play uit het 

oog te verliezen, weliswaar. Met momenten was de spanning te snijden, maar 

het bleef wel altijd leuk. Het was een héél toffe avond. Zij die niet kwamen, 

hadden ongelijk. Met dank aan Bart voor de spellen. 

Fotoavond 

In juni blikten we met een fotoreportage terug op een tof Lichtpuntweekend, 

leerrijke en fijne uitstappen, het sfeervol kerstfeest, …, … of in het kort gezegd: 

een boeiend jaar. Dertig personen zakten nieuwsgierig af naar ons lokaal. Het 

werd een topavond met veel ambiance en humor. We hebben gegierd met 

Tatjana, die de avond leidde en in topvorm was. Wat kan het deugd doen om 

eens goed te lachen. 

Tocht naar Scherpenheuvel 

De meimaand is het moment om een stevige wandeling of fietstocht naar 

Scherpenheuvel te ondernemen. In maart, begonnen reeds negen stappers, waar 

uiteindelijk zeven van zouden meedoen, aan doorgedreven trainingen. 

Uiteindelijk werd beslist dat de mannen vertrokken vanuit Balen en de vrouwen 

ongeveer halverwege zouden aansluiten. Het werd een intens en mooi gebeuren. 

Er werd veel gelachen, maar er waren ook veel ingetogen momenten en 
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diepgaande gesprekken. Als kers op de taart lieten de dappere stappers een 

meegedragen kaars wijden en staken deze vervolgens aan voor alle Lichtpunters. 

Mooi! Uiteindelijk was er één moedige fietser die zich in Scherpenheuvel bij de 

stappers voegde.        

Mannengroep 

Gemiddeld waren er zes mannen present. Een ferm groepje om maandelijks 

wandelingen en/of fietstochtjes te maken. In april gingen zij boogschieten en 

naar aanleiding van ons 15- jarig bestaan gingen zij snorkelen in het 

duikcentrum Todi op de B-mine. Een unieke ervaring! Eind augustus deden zij, 

samen met de jongeren, mee aan het schansglijden aan de Gompelse brug en dit 

met een zelfgemaakt glijtuig.  

Schansglijden 

Met een schitterend team van zeven mannen en jongeren werd er gedacht, 

overlegd, geprobeerd, getimmerd, gelast, getest, … om op 25 augustus helemaal 

klaar te zijn voor de big day. Afspraak aan de brug van Gompel met een 

zelfgemaakt glijtuig. Eenentwintig deelnemende teams, twee rondes, vier 

pogingen, drie Lichtpuntpiloten en een glijtuig dat het deed!! Gewoon geweldig 

dit mee te mogen ervaren. Het enthousiasme en de vreugde spatten van het 

topteam af. Zij behaalden de achtste en negende prijs. Voor de eerste keer mee 

te doen, en dit resultaat… dat is om trots op te zijn. 

We worden geraakt door het appèl van mensen die in armoede 
leven. We zijn verontwaardigd door het onrecht dat hen wordt 
aangedaan. Maar we zien ook de hoop en levenskracht van 
mensen in armoedesituaties.   

Rock Olmen 

Zes Lichtpunters gingen in op de vraag om bij Rock Olmen de handen uit de 

mouwen te steken. Hun taak was om de parking in goede banen te leiden en om 

de toiletten zuiver te houden. Ze genoten mee van het festival, het aangeboden 

drinken en eten. Ook hier was de organisatie weer zeer content.  

Quiz: De Drie Wijzen 

Midden april ontvingen we voor het derde jaar op rij, weer drie wijzen in ons 

lokaal. Op de afgesproken tijd deden de verrassingsgasten: “Alek Carliers”, 

“Luk Halloo” en de zus van Nathalia hun intrede. Eenentwintig quizzers zaten 

reeds klaar. De quizmaster was in vorm, net als de twee begeleidingsdames van 
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de koffie. Het driewijzenspel kon beginnen. En of er weer gelachen werd. Voor 

het winnend groepje werd een lekkere prijs voorzien.     

Naaigroep 

Op vraag van enkele Lichtpunters, startten we in september met een naaigroepje. 

Het bleek in plaats van een groepje, een groep te worden, want tien 

geïnteresseerden schreven zich in. Gelukkig waren er enkele dames uit de 

gezinnen, die het naaien reeds onder de knie hebben en bereid waren mee te 

begeleiden. Er werd gemeten, patronen gemaakt, geknipt, hersteld en gelachen. 

Uiteindelijk kwamen er gemiddeld zeven naaisters opdagen.  

Verrijkende, leerrijke, educatieve en informerende projecten 
mogen niet ontbreken. Het brengt bij mensen een persoonlijk 
groeiproces op gang dat niet mag gestopt worden. Mensen 
worden weerbaarder, zelfstandiger en onafhankelijker. Bewust 
van zichzelf en van wat ze waard zijn. 

Speel Mee 

in samenwerking met het OCMW, de sport- en jeugddienst, de Kruierie en “Het 

Lichtpunt” wordt er jaarlijks een Speel Mee- sportdag georganiseerd op de 

Keiheuvel, voor kinderen tussen zes en twaalf jaar. Zevenentwintig kindjes 

deden mee waarvan vijf, via “Het Lichtpunt”.  

Het is telkens weer een heel fijn gebeuren. De kinderen ravotten, sporten en 

spelen en gaan als contente mensjes ’s avonds weer naar huis. De dag werd 

begeleid door zes gedreven jongeren. Twee Lichtpunters zorgen al jaren voor de 

logistiek en voor hand- en spandiensten.  

Fiesta Mundial  

Zeven Lichtpunters gaven weer het beste van zichzelf, zowel op het festival als 

bij de voorbereidingen en het opruimen. De organisatie was zeer content. Het 

werken werd beloond met een kleine toelage voor onze werking. 

Het werd wederom een belevenis van erkenning, van samenwerken, van 

groepsvreugde en van samen sterk zijn. Mooi! 

We geloven dat het anders kan, dat een rechtvaardige 
samenleving voor iedereen mogelijk is en dat onze solidariteit 
een verschil kan maken. We geloven in de kracht van mensen 
om dit samen te bereiken.  
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Omdat wij sensibiliseren, getuigen en in dialoog gaan  

Scholenproject 

Nadat we enkele jaren geleden de Balense lagere scholen bezochten, gingen we 

dit jaar naar de Molse middelbare scholen, de CLB’s en het Deeltijds Onderwijs 

in Balen. Overal werden we warm ontvangen. Er werd veel tijd uitgetrokken om 

elkaar te leren kennen en af te tasten of er in de toekomst op één of andere 

manier kan samengewerkt worden. Wordt vervolgd. 

Speelgoedactie 

Naar aanleiding van de speelgoedactie, gingen we in tandem (iemand met en 

iemand zonder armoede-ervaring) zeven keer één uur getuigen in 

Rozenbergschool voor de eerstejaarsstudenten. Waren zij genoeg gemotiveerd 

om van hun actie echt werk te maken? Ja, hoor! Door allerlei activiteiten 

sprokkelden de leerlingen een record bedrag bij elkaar. Liefst vijftienduizend 

vierhonderdtweeëntwintig euro. Dit geld werd verdeeld onder enkele 

armoedeorganisaties zodat er tegen de feestdagen, een nieuw stukje speelgoed 

voor de kinderen die in armoede leven, kon gekocht worden. 

Dit vergt een hele organisatie voor onze groep, maar het verliep weer allemaal 

prima dank zij de goede zorgen van onze vrijwilligers.    

Later namen we ook deel aan de evaluatievergadering.  

Proza 

In het kader van het Proza (project Rozenberg anders) van de Rozenbergschool 

en dit voor de leerlingen die niet meededen aan het Europees 

uitwisselingsproject, kwam meester Jef bij “Het Lichtpunt” kennismaken en 

uitleg geven. Later gingen wij, vier mensen met armoede-ervaring en één zonder 

armoede-ervaring getuigen via een twee uur durende speeddate voor ouders en 

leerlingen.  

Op 18 maart zakten een aantal leerlingen af naar ons lokaal om kennis te maken 

en om de vragen die er leefden te verzamelen, want vier Lichtpunters hadden 

zich opgegeven om zich te laten bijstaan bij hun multimedia-probleempjes en 

problemen. 

Op 19 en 21 maart gingen zij één op één aan het werk. In de school en thuis.  

Na afloop was iedereen zéér content met de gang van zaken. Er werden zelfs, 

via facebook, vriendschappen gesmeed.   
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Solidariteitsweek van het TISP 

Het is traditie om jaarlijks te gaan getuigen, in tandem, om de leerlingen inzicht 

te geven in de armoedeproblematiek en om hen te motiveren zich ferm en met 

overtuiging in te zetten voor het goede doel.     

‘Open Ogen’ 

een project rond Pasen dat aan de leerlingen van het derde en vierde jaar van de 

Rozenbergschool wordt aangeboden. “Het Lichtpunt” werd gevraagd om te 

komen getuigen over wat het is om in armoede te leven, maar ook wat 

lichtpuntjes zijn in het leven van iemand die in de miserie moet leven. Het werd 

een ingetogen en innemende getuigenis van iemand van onze mama’s.  

Omdat verbinding en participeren onze sleutels zijn. 

Publicaties:  

Het “Welleke”, onze brochure en onze “Terugblik 2017-2018” werden zo breed 

mogelijk verspreid. Ongeveer 200 exemplaren van elk gingen de deur uit. 

“Het Welleke”, ons krantje, is aan zijn dertiende jaargang toe. Het wordt 

geschreven en samengesteld door de redactieploeg die tien man telt. Het 

afgelopen jaar verscheen het Welleke vier maal.  

Er werden telkens tweehonderd papieren exemplaren verspreid bij de mensen 

die in armoede leven, bij het OCMW, de bibliotheek, Den Travoo, De Kruierie, 

in scholen, tijdens getuigenissen, …. Digitaal wordt het Welleke telkens naar 

een tachtigtal personen gemaild, o.a. scholen, collega Welzijnsschakels, 

verenigingen, nieuwbakken raadsleden, enz..   

Samen met het tijdschrift, worden er voor de mensen die in armoede leven 

regelmatig  infobrochures, uitnodigingen voor activiteiten en vormingen 

verspreid. 

“Het Welleke” is een bijzonder middel van bekendmaking van onze groep. Een 

middel om de samenleving te sensibiliseren, om een kijk te geven in de 

leefwereld van mensen in armoede.   

“Het Welleke” is een middel om mensen in armoede te bereiken en te 

ontmoeten, om kennis te maken, te informeren en te motiveren om deel te 

nemen aan de activiteiten. 

“Het Welleke” wil mensen naar buiten doen komen en zich engageren.  
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Lions 

We gingen op dinerbezoek bij de Lions Geel-Mol en stelden onze werking en 

onze toekomstdromen voor. 

Gemeente 

We zijn lid van de cultuurraad en hadden overleg met de gemeentelijke 

sportdienst, de sportraad, de Kruierie, het OCMW, de werkgroep Lokaal 

netwerk vrijetijd van de gemeente.  

Het Lokaal netwerk vrijetijd 

Het Lokaal netwerk vrijetijd startte het voorbije jaar officieel op. Er werd een 

afsprakennota gemaakt met het OCMW, De Kruierie en “Het Lichtpunt” en 

ingediend bij het departement Cultuur, jeugd en Media van de Vlaamse regering 

en …goedgekeurd. Vanaf nu heeft deze werkgroep de verantwoordelijkheid om 

lokaal drempels te verlagen en om zelf te kiezen waar gelden aan besteed 

worden ter bevordering van cultuur en vrijetijd.    

Eindwerken en interviews 

In het kader van hun stage, paper en/of eindwerk kregen we enkele studenten op 

bezoek. Mensen in armoede getuigden over hun leven en onze werking. 

Leuk om achteraf te horen dat de studenten goede punten haalden en slaagden.  

Balen babbelt 

Tien Lichtpunters waren aanwezig op de ronde tafelgesprekken “Balen Babbelt” 

met als doel toekomstige verwachtingen aan te brengen om in het gemeentelijk 

meerjarenplan op te nemen. Wij hopen dat wij mee het beleid hebben 

geïnspireerd voor de komende jaren.  

Huis van het Kind 

Dagmar de coördinator, kwam op bezoek tijdens een bestuursteamvergadering 

om kennis te maken met “Het Lichtpunt” en te vertellen over het doel van het 

Huis van het Kind. De gekregen brochures en stickers verdeelden wij onder de 

gezinnen.     

Zoeken van teksten 

Op vraag van de werkgroep gezondheid van het Armoedebeleid van het OCMW 

en dit in het teken van “de week van de geestelijke gezondheid”, zochten we op 

een oververhitte juniavond, met acht personen, geschikte Lichtpunttekstjes. 

Teksten die mensen misschien doen nadenken, kracht, veerkracht of rust geven. 
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Deze zullen gebruikt worden om op Balense vensters te schilderen en zo te 

delen met iedereen die ze wil lezen.  

Gemeenteraadsverkiezing en inkanteling van het OCMW in de 

gemeente 

Alle actieve Balense politieke partijen kregen onze folder, een Terugblik, de 

brochure van Welzijnszorg over de kansen en valkuilen bij het inkantelen van 

het OCMW in de gemeente en een begeleidende brief. 

Na de verkiezing kreeg elke verkozen schepen, raadslid en lid van het BCSD 

(bijzonder comité van de sociale dienst) onze folder, Terugblik en het gala- 

Welleke gemaild.   

OCMW Retie  

Medewerkers van het OCMW Retie kwamen kennismaken. Zij startten in de 

loop van het jaar ook met een Welzijnsschakel.  

Cera  

Christine, van Cera kwam kennismaken met Het Lichtpunt en Cera voorstellen. 

We kregen steun van Cera voor ons Lichtpunt-weekend. 

A Fair Lokal 

Stefan, die het project A fair Lokal van leaderproject coördineert, kwam zichzelf 

en het nieuwe project voorstellen. Men ijvert om dorpskernen sterker te maken, 

de korte voedselketen te promoten en de strijd tegen armoede op het platteland 

centraal te zetten. 

Eerste lijnzorg 

We kregen de uitnodiging om samen te komen met heel wat actoren uit Retie, 

Mol, Balen en Dessel om kennis te maken, om te kijken hoe er beter kan 

samengewerkt worden en waar er noden zijn bij de eerste lijnzorg. 

Actie is onontbeerlijk   

Sociaal klimaatplan 

We lieten onze namen op wasspelden meedragen tijdens de vele jongerenmarsen 

voor een beter klimaat die tijdens het voorjaar plaatsvonden.  

Niet zomaar een klimaatplan, maar een “sociaal” klimaatplan. Want ook mensen 

die leven in armoede willen gezond eten, in goed geïsoleerde woningen wonen, 

lagere energiekosten hebben en milieuvriendelijke mobiliteit. 

  



“Terugblik”  
werkjaar 2018-2019 

Samen tegen armoede en sociale uitsluiting 
 

  31 

Fakkeltocht 

17 oktober, is de werelddag van verzet tegen armoede. Onze collega’s uit Mol 

organiseerden ook het voorbije jaar een fakkeltocht. Met eenenvijftig mensen 

vanuit “Het Lichtpunt” sloten wij met veel overtuiging aan bij deze optocht. 

En dit uit protest omdat er nog veel te weinig wordt ingezet in de strijd tegen 

armoede en sociale uitsluiting. Het thema dit jaar was: als wij burgemeester zijn, 

kiezen we voor een sociaal beleid dat armoede echt vermindert. We hoorden 

getuigenissen, ook van mensen van “Het Lichtpunt”, want wat als zij 

burgemeester waren? Wat verwachten mensen in armoede van de nieuwe 

bestuurspartijen? Waarna we met fakkels door de straten van Mol trokken.    

Vanuit een fundamentele liefde voor de ander, ontmoeten we 
elkaar en verbinden we ons met de ganse samenleving. We 
beluisteren de verhalen van concrete mensen en leren in 
dialoog van elkaar. Er zijn voor de ander geeft ook leven aan 
onszelf.  

Afscheid nemen 

Opvallend het voorbije jaar is dat wij van héél veel mensen afscheid moesten 

nemen….  

Heel veel sterkte bij dit grote verlies en ook “Het Lichtpunt” blijft jullie en onze 

dierbaren koesteren. 

 

We willen één iemand vernoemen. Vrijwilliger Theo, een geëngageerde en 

warme vrijwilliger. We vergeten jou niet.   
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“Het Lichtpunt”, moedig, sterk en hoopvol 

Er is het voorbije jaar enorm hard gewerkt. Dit alles is alleen maar mogelijk 

door de sterke gezinnen die in armoede leven, een goed draaiend Klein Bestuur 

en Bestuursteam, de verschillende werkgroepjes waar ook mensen die leven in 

armoede zoveel mogelijk bij betrokken worden, de stagiairs en de opgeleide 

ervaringsdeskundige.  

Het Klein Bestuur  

telt vier leden. Jaarlijks vindt er een rotatie plaats. Eén iemand verlaat de groep 

zodat één nieuw iemand vanuit het Bestuurteam kan instappen. Het Klein 

Bestuur  bereidt de grote vergadering voor. Zij informeren zich, bekijken en 

overwegen de vele uitnodigingen die we krijgen, springen wij mee op de kar. Zij 

overleggen waarom zouden wij mee op de kar zouden springen, wat onze 

voorwaarden zijn, wat onze prioriteiten zijn en wat is onze draagkracht? Het valt 

ons telkens zwaar indien wij “nee” moeten zeggen.     

Het Bestuursteam  

telt momenteel achttien gemotiveerde supermensen, waarvan vier verkozen uit 

de gezinnen. Elke vrijwilliger mag er zijn op zijn manier, met zijn tijd en met 

zijn talenten om het beste van zichzelf te geven. Maandelijks wordt de 

vergadering geopend met een bezinning. Er worden praktische afspraken 

gemaakt, puntjes op de i gezet en een activiteitenkalender opgemaakt. Maar we 

maken ook tijd om inhoudelijke zaken en/of cases te bespreken en erover uit te 

wisselen. Enkele van de thema’s die aan bod kwamen, waren: hoe omgaan met 

roddelen, wat betekent het vertrouwenspersoon te zijn, hoe houden we rekening 

met mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, wat is prioritair voor onze 

groep. Dit jaar namen we ook de nieuwe acties van het Armoedebeleid van het 

OCMW grondig door en bekeken waar we zelf kunnen bijdragen en waar we de 

focus op leggen. We maakten kennis met Dagmar, coördinator van het Huis van 

het Kind. Er werden kerst- en nieuwjaarswensen uitgewisseld en gelezen. We 

hadden aandacht voor de “week van de vrijwilliger”, evalueerden de 

werkgroepjes. Elk bestuurteamlid kreeg de nieuwsbrieven van het Netwerk 

tegen Armoede. Er werd getrakteerd bij verjaardagen. En… om het werkjaar af 

te sluiten schreef ieder bestuursteamlid voor een ander minstens twee positieve 

eigenschappen of talenten op en las deze voor. En we wuifden onze stagiair uit, 

tijdens een danketentje. Een mooie afsluiter van een druk werkjaar! 
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De werkgroepen  

zijn er gekomen om de activiteiten vlot te laten verlopen. Zo werken wij  

efficiënt en vrijwilligers kunnen zich bij een werkgroep aansluiten waar hun 

talenten het meest tot zijn recht komen.  

Als vrijwilliger dit alles mogen mee beleven, motiveert. En zo 
behouden we ons idealisme. Dus ook vrijwilligers worden vrijere 
mensen.  

Hulp vanuit de gezinnen 

voor advies, raad en hand- en spandiensten. Dit is hartverwarmend! Hun 

dienstbaarheid is zo groot, om een voorbeeld aan te nemen.     

We bereiken honderdveertig gezinnen die in armoede leven. Jaarlijks 

verwelkomen we gemiddeld tien nieuwe gezinnen en het voorbije jaar ook drie 

kleine ukkepukken. We namen ook afscheid van een tiental gezinnen. Vaak  

door verhuis, maar ook door overlijden. Of omdat “Het Lichtpunt” toch niet hun 

ding is en heel soms omdat ze uit de miserie zijn.  

De mensen, die er klaar en/of voor openstaan, worden betrokken bij de werking. 

Ze delen hun ideeën mee, geven raad en advies, nemen initiatieven en steken de 

handen uit de mouwen tijdens de Lichtpuntsamenkomsten en daarbuiten. Zij 

nemen ons mee in hun leefwereld en laten hun stem horen bij o.a. het 

armoedebeleid van het OCMW en tijdens getuigenissen. 

Opgeleide ervaringsdeskundige 

Al de mensen die wij bereiken zijn ervaringsdeskundigen. Maar “Het Lichtpunt 

“ heeft ook het geluk om ten alle tijden een beroep te mogen doen op een 

opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting.   

Stagiairs 

Ook het voorbije werkjaar mochten wij enkele stagiairs ontvangen.  

Jurgen die de opleiding Pastoraal Handelen volgt, was een jaar lang actief in 

allerlei werkgroepjes.  

Lien, die de opleiding Sociaal Werk volgt, kwam enkele weken kennis maken en 

engageerde zich voor het project “Digital storytelling”. 

En dan waren er nog vier leerlingen van de Rozenbergschool, die in het teken 

van hun GIP, heel het jaar in de jongerengroep actief waren.  

 

We ontwikkelen samen een sterke kracht. We hebben doorzettingsvermogen. 

We genieten samen van het geleverde werk. Er is vertrouwen en vriendschap. Er 

is humor en er zijn ook al eens onenigheden die al dan niet worden opgelost.  
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Kortom, we delen vreugde en verdriet. 

Omdat in ons lijf een overtuiging zit dat dit in een 
mensenbestaan ook anders mogelijk is, dat er een perspectief 
is.  

Dit alles  

was ook niet mogelijk geweest zonder de steun van vele bondgenoten die in ons, 

“Het Lichtpunt” Welzijnsschakel Balen, een groep van mensen die in armoede 

leven en niet armen, geloven. 

 
Een oprecht en gemeend dankwoord is op zijn plaats. 

Warm, verbindend en participerend zijn de sleutelwoorden voor 
onze werking. 
“Samen tegen armoede en sociale uitsluiting” is dan ook alleen 
mogelijk in een warme, verbindende en solidaire samenleving. 
Een samenleving waar ieder zijn plekje heeft en het gevoel 
heeft iets te betekenen.  

Dank u… 

140 gezinnen,  

voor jullie vertrouwen, voor jullie hulp en inzet, voor jullie openheid,  

strijdvaardigheid en vriendschap. Hartverwarmend!  

 

Bestuursteam, 

we boffen toch maar met elkaar. Zo’n tof enthousiast team. Dank voor jullie 

inzet en de fijne samenwerking, voor de inhoudelijke en kritische discussies, de 

ideeën en zoveel meer….  
 

stagiairs, 

voor jullie leerbereidheid, openheid, het werk dat jullie verzetten en dat we niet 

onderschatten.    
 

Welzijnsschakels VZW, collega Welzijnsschakels, 
voor de ondersteuning en het organiseren van de daguitstap. Voor de 

samenwerking.   
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OCMW- raadsleden, OCMW- voorzitter, alle OCMW- medewerkers, Ann, 

Suzy, gemeente Balen,  

voor jullie dienstbaarheid, steun en toelage. Voor het buurtrestaurant. Voor de 

sterke samenwerking in de werkgroepjes van het armoedebeleid van het 

OCMW, het bekendmaken van “Het Lichtpunt” bij jullie cliënten. Voor het 

begeleiden van de info- en uitwisselingsavond. Voor het geloof en het 

vertrouwen in “Het Lichtpunt” en zoveel meer…. 

 

Lions Geel-Mol,  
dat wij blijvend mogen rekenen op jullie financiële en materiële ondersteuning, 

voor het aanbieden van het Gezinsfeest en het optreden van Jacques Vermeire 

 Dank voor jullie grote genegenheid. Wat zouden wij zonder jullie doen?    

 

oud leiding Chiro Wezel,  

voor jullie actie “Muurtje Tennis” ten voordele van “Het Lichtpunt”.  

Zo sympathiek. 
 

project Kempense ovenschotel,  

voor de opbrengst van de kookboekjes die jullie schenken.  

 

Rotary Mol,  

voor de steun. Wij appreciëren dit enorm!   

 

Boer Johan, 

voor jouw jaarlijkse zorg voor onze Lichtpunttuin.    

 

De Bonte Kip, de Twinkeling (school Hulsen), 

voor het schenken van het lekkere vlees en de onverwachte hulp. Dit was super! 

Voor de mooie zelfgemaakte kerstkaarten met warme kerstwensen en de leuke 

tafelversiering. Dit maakte ons kerstfeest compleet. 

 

alle medewerkers van de Kruierie en de bib, aanbieders van de workshops, 

Chantal en Kevin van de sportdienst, Ellen en Ann van Den Travoo,  

voor de supermooie kunstendag en de Speel Mee-sportdag, voor al de andere 

samenwerkingen en overlegmomenten, voor het begeleiden van ons sportuurtje.  

 

Roza Nuyts,  

voor het schenken van een twintigtal van jouw mooie schilderijen. 

 

Tine, Christa, Rik, Koen, Ralf, Joan, Guy, …  

voor jullie professionele bijdrage aan onze voorstelling: “Het Lichtpunt” got 

talent: “Een verhaal van veerkracht”.  
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Pauline,  

voor de superfijne begeleiding van het project Digital Storytelling. 

  

juf Isabelle en de leerlingen van het 5
de

 leerjaar en het 6
de

 leerjaar van de 

Curieuze neuzenschool,  
voor de creatieve zelfgemaakte flipperkasten.   

 

alle schenkers zonder en met fiscaal aftrekbaar bewijs,  

voor jullie vrijgevigheid en vertrouwen in ons. Wij waarderen dit zeer.  

Naar aanleiding van het verstrengen van de wet op de privacy, krijgen wij van 

de koepel van Welzijnsschakel geen gegevens meer van de schenkers met 

fiscaal aftrekbaar bewijs aan “Het Lichtpunt”. Tenzij jullie bij de overschrijving 

hier nadrukkelijke toestemming voor geven bij bv. de mededeling. Of 

rechtstreeks met de dienst in Brussel. Zo kunnen wij jullie persoonlijk bedanken, 

informatie verstrekken of uitnodigen.  

   

winkel Verdonck en Leen,  

voor jouw inzet bij ons logo en de kopieën.  

 

Toneelking Hulsen, 

voor de uitnodiging en het plezante toneelstuk.   

 

Hens verven, Molse bandencentrale en IJzerwaren Willems, Jean en de 

twee Danny’s,   

voor jullie bijdrage van het schanstuig. 

 

Pieter-Jan, Cédric en Nick,  

voor jullie prachtig concert waarvan we mochten genieten. 

 

Fiesta Mundial en CERA,  

voor de gift. Voor de financiële steun voor “Het Lichtpunt”-weekend. 

 

beheerraad van het Parochiecentrum, Sonja,  

voor jullie steun, ook de logistieke steun en loyaliteit.  

 

Molse scholen, CLB’s en deeltijds onderwijs in Balen,   

voor de warme ontvangst. 

 

Rozenbergschool, Technisch Instituut Sint Paulus, kappersafdeling Sint 

Lutgardisschool,   
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voor het nieuwe speelgoed, voor de multimedia-lessen, voor de gift, voor de 

mooie kapsels. Jullie en jullie leerlingen zijn top! 

 

Monkies en de andere uitdagende ploegen bij de netbal,  

voor jullie kameraadschap en fair play, voor het schenken van jullie prijs aan de 

Lichtpuntploeg.  
 

WZC Ter Vest, Nathalie, OCMW, gemeente Balen,   

voor de grond die jullie ter beschikking stellen om ons Lichtpunttuintje te doen 

bloeien en groeien. Voor de steun hiervoor.  

 

Asli en stagiair van Huurdersbond,  

voor de boeiende infoavond, jullie professionele bereidwilligheid.  

 

Jeugdcentrum Biesakker en Viviane, Dreamland,  

voor je dienstbaarheid, voor het kopiewerk dat altijd tot in de puntjes in orde is, 

voor het snoepgoed dat de Heilige Sint bracht bij jullie voor “Het Lichtpunt”. 

 

iedereen die we zouden vergeten zijn,  

onze excuses.  

 

al de geïnteresseerden en sympathisanten van onze werking,  

dat jullie mee bondgenoot mogen worden om mensen in armoede mee een stem 

te geven. 
 

We delen nog mee, dat u op onze website, www. hetlichtpuntbalen.be onze 

privacyverklaringen kan lezen.    
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Dank u wel… 

voor de bemoedigende contacten en de uitdagingen die jullie daaraan 

koppelen om mee te strijden tegen de armoede, dat een onrecht is, 

en voor meer solidariteit in onze samenleving.   

 

Wij blijven samen de strijd aangaan voor meer gerechtigheid, omdat 

wij blijven dromen van een samenleving zonder armoede en 

uitsluiting.  

 

Blijven jullie meedoen? 
 

Samen op weg naar een samenleving die ons allemaal recht 
aan doet. 

Verbindend, hoopvol en sterk! 
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Voor meer info kan u ons contacteren 

 
 

“Het Lichtpunt” is bereikbaar in de achterbouw van het PC  

elke 2
de

 , 4
de

 en 5
de

 woensdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur. 

  

Ons lokaal kanje vinden op de 1
ste

 verdieping in de  

achterbouw van het Parochiecentrum  

in de Gustaaf Woutersstraat 29  te 2490 Balen. 

Pijltjes wijzen u de weg.  

 

Telefonisch zijn we bereikbaar; Els Van Elsen, 0473 / 34 23 70 

of via mail; het.lichtpunt@outlook.be 

of via de besloten facebookpagina; Het Lichtpunt Welzijnsschakel  

Surf ook eens naar www.hetlichtpuntbalen.be 

 

 

 

 

 

 

 

Wil u “Het Lichtpunt” financieel steunen? 

 
Dit kan op rekeningnummer BE 06 8335 3963 5922 

 

Voor stortingen vanaf 40 euro kan je een fiscaal attest bekomen. 

Kies dan het rekeningnummer BE 70 8939 4402 9125 (koepel Welzijnsschakels) 

Vermeld zeker CODE 21003 bij de mededeling (= “Het Lichtpunt”)  

 

Wegens de wet op de privacy mag de koepel geen namen en contactgegevens 

doorgeven aan “Het Lichtpunt”.  

Wij zouden het fijn vinden om bij de mededeling te vermelden dat u hiervoor 

toestemming geeft. 

Zo kunnen wij u persoonlijk danken en op de hoogte houden. 
 

mailto:het.lichtpunt@outlook.be

