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Voorwoord 

Beste lezer, sympathisant 

 

Oké, er zijn plezantere bezigheden dan jaarverslagen of “terugblikken” te lezen. Maar met 

deze “terugblik” willen wij jullie echt wel boeien door relevante informatie mee te delen en 

een kijk te geven in onze werking. 

Als deelnemer, vrijwilliger, collega, partner, beleidsmedewerker, politicus, sympathisant, 

sponsor, geïnteresseerde, … hebt u daar recht op. 

 

Schrijvers van een jaarverslag over een zo’n indringend thema als armoede en 

armoedebestrijding wacht een grote uitdaging. Het maatschappelijk belang van het thema en 

de manier waarop aan armoedebestrijding gedaan wordt, staat regelmatig ter discussie. We 

vangen heel wat signalen op in de publieke opinie en in reacties op onze acties, die ons ertoe 

aanzetten om bijzonder belang te hechten aan een kwaliteitsvolle weergave van onze visie en 

werking, van feiten en verhalen en… van mensen. 

 

Daarom willen wij hen in deze “Terugblik 2017-2018” een stem geven: soms door ze zelf aan 

het woord te laten, maar meestal door aan u, lezer, inzage te geven in de manier waarop wij 

doorheen onze volledige werking en het jaar rond niet alleen over armoede spreken, maar 

vooral met mensen die in armoede leven, op weg gaan. Op weg naar een samenleving die ons 

allemaal recht aandoet. 

 

“Samen tegen armoede en sociale uitsluiting” is dan ook alleen mogelijk in een solidaire 

samenleving. Een samenleving waar ieder zijn plekje heeft en het gevoel heeft iets te 

betekenen. Want het is juist dat gevoel van “er niet toe te doen”, dat armoede zwaar om 

dragen maakt. 

 

“Samen tegen armoede en sociale uitsluiting” staat dan ook voor werken aan een samenleving 

waar mensen de mogelijkheid krijgen om “iets te betekenen” en een bestaan uit te bouwen dat 

voor hen zinvol is.  

 

Solidariteit is het sleutelwoord. 

 

Niet alleen op sportief vlak scheert België hoge toppen, maar ook is België kampioen in de 

hoogste elektriciteitsfactuur, de hoogste personenbelasting, de hoogste 

telecommunicatietarieven, de hoogste waterfactuur, de meeste regeringen en parlementen, …   

 

 

Solidariteit moet ook aanzetten tot structurele veranderingen.  

Er is te weinig aandacht voor de ongelijkheid en de oorzaken daarvan.  

Wij willen geen doekje voor het bloeden, maar structurele oplossingen.   
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Armoede is een onrecht, onaanvaardbaar, hardnekkig en verdwijnt niet van vandaag op 

morgen. Armoedebestrijding vraagt veel engagement en doorzettingsvermogen. 

In het najaar komen de gemeenteverkiezingen eraan. Mag deze “Terugblik” voor al onze 

lokale politiek geëngageerden een oproep zijn en hen aanzetten om meer te luisteren en 

aandacht te hebben voor mensen die leven in armoede en om oprecht mee te zoeken naar 

structurele oplossingen.  

 

 

“Het Lichtpunt” wil een maatschappij waarin iedere mens zich thuis voelt en toegang heeft tot 

sociale grondrechten zoals inkomen, wonen, onderwijs, gezondheidszorg, vrije tijd, ….  

Een maatschappij waaraan hij gelijkwaardig mee vorm kan geven en kan aan deelnemen. 

 

SAMEN op weg naar een samenleving die ons allemaal recht aan doet! 

 

Deze “Terugblik 2017-2018” geeft ons ook de ideale gelegenheid om een oprecht dankwoord 

te richten aan al diegenen die samen met “Het Lichtpunt” zich  inzetten in de strijd tegen 

armoede en sociale uitsluiting. 

 

Wij bieden u deze “Terugblik” aan als “een lichtpunt”.  

Hoopvol en sterk! 

  
Veel leesgenot. 

  

Iedereen wil een menswaardig leven, ook mensen die in armoede leven.  

Geef ons meer erkenning, 

besteed meer aandacht aan onze geestelijke gezondheid,  

informeer ons over sociale grondrechten.  

We lopen vaak met onze kop tegen de muur. 
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Het voorbije jaar  

werkte “Het Lichtpunt” onbevreesd voort. 

 

Met het Bestuursteam namen we “Het Lichtpunt” op de korrel. Onder de begeleiding van 

Hanne Geukens, coördinator Welzijnsschakels, bewandelden wij drie paden.  

 

Herkenden wij ons “Lichtpunt” hierin?  
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Eigenwaarde- pad 

Met deze weg beogen Welzijnsschakels en “Het Lichtpunt” de veerkracht bij mensen te 

versterken. Het is daarom belangrijk dat ze hun rechten kennen en inzicht hebben in hun eigen 

mogelijkheden. Een ruimer sociaal netwerk en een veilige omgeving waarin mensen zich 

mogen en kunnen ontplooien dragen daarbij toe. Daarvoor staan ze pas open als ze aandacht 

en zorg ervaren voor hun materiële en emotionele basisbehoeften en respect voor wie ze zijn 

als mens. 

 

Hoe deden we dat het voorbije jaar? 

Individuele kracht om kansen op te nemen 

Aanbod grondrechten 

Zelfkennis 

Ruimer sociaal netwerk 

Kansrijke ervaringsruimte 

Zorg voor emotionele en materiele basisbehoeften 

Vormingen  

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

Blij met Mij  

Een leerrijke en actieve vorming voor ouders en kinderen. In september werd terug gestart 

met wat vorig werkjaar begonnen was. Samen werd er gezocht welke gedachten ons helpen of 

zouden kunnen helpen en welke niet. We verdiepten ons in de wereld van de goede en slechte 

gedachten en hun invloed op ons doen en zijn.  

 

Eind oktober eindigde de reeks. Met spijt namen we afscheid van Leen en Katleen die ons 

super begeleidden en die voor iedereen nog een deugddoend persoonlijk presentje hadden als 

afsluiter. We zijn allemaal, meer Blij met MIJ, geworden! 

Pop- up “Rap op Stap- vrijetijdskantoor” in Den Travoo.  

Na het buurtrestaurant in september, konden we kennismaken met Rap op Stap. Hanne, 

vrijetijdsbemiddelaar, gaf een woordje uitleg. In het kantoor kunnen mensen met een kleine 

portemonnee terecht om goedkoper hun vrije tijd in te vullen. Na de uitleg zwaaiden de twee 
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vrijwilligers Nicole en Tatjana, ook twee Lichtpunters, het pop- up kantoor open. Zij gaven 

antwoord op de vragen, gaven info en boekten zelfs voor enkele mensen.        

Ruzie maken mag, maar hoe doe je het goed?  

Op 23 april kwamen Gudrum en Tinne, twee medewerkers bij het CAW ons, 16 

geïnteresseerden, door een hele interactieve avond loodsen. Zij legden de focus bij onszelf, 

wat met momenten zeer confronterend was. Gudrum en Tinne gaven inzicht in het proces van 

wat er gebeurd als iemand tot razernij komt en ze lieten ons ontdekken hoe ieder zijn eigen 

manier van ontspannen heeft en welke deze kan zijn. Leerrijk!     

 

Gelijke kansen 
begint bij  
ontmoeten. 

Drempels verlagen met je vereniging 

Deze vormingsavond werd aangeboden door de cultuurraad in samenwerking met Bindkracht. 

Coach Dinora De Waele nam ons, samen met ervaringsdeskundigen, waarvan 4 Lichtpunters, 

mee in de wereld van mensen die in armoede leven. Na de pauze wisselden wij, 6 Lichtpunt-

vrijwilligers, tips uit met andere Balense socioculturele verenigingen over welke drempels 

verlagend zijn om mensen die in armoede leven zich thuis te laten voelen in hun vereniging.   

EHBO-avond  

Met liefst 27 deelnemers waren we. Een onverwacht succes! Jan Laska van de Rode Kruis 

afdeling Balen bood ons de themales: Eerste hulp bij huis- tuin- en keukenongevallen aan. Na 

elk stukje theorie, werden we aan het werk gezet en gingen we aan de slag met windels en 

drukverbanden. Er werd veel geleerd, maar vooral ook veel gevraagd en… gelachen.  Heel 

wat mensen waren geïnteresseerd om een “echte” EHBO- cursus te volgen die zal doorgaan in 

het najaar of het voorjaar van 2019. Ook was er interesse om een les over het gebruik van de 

defibrilator bij te wonen. We gaan als Lichtpunt dit opvolgen.    

Veilig online  

Via de Gezinsbond konden we na het buurtrestaurant van april, John Caubo verwelkomen die 

de 17 aanwezigen heel wat inzicht gaf en dit op een zeer geanimeerde manier deed. Tips 

werden genoteerd en aan de deelnemers gegeven. Tevens lieten we dit ook in ons Het 

Welleke verschijnen. De deelnemers  waren zo enthousiast, en de vragen zo eindeloos dat 

John in het najaar terug komt. Gelijktijdig gingen 4 kinderen aan de slag op hun niveau met 

Kim, medewerker van Child Focus. Gezien de leeftijd van de kinderen fel verschillend was, 

was dit niet zo’n eenvoudige opdracht.        

 

Ontmoeten is  
“er zijn voor elkaar”, 
onvoorwaardelijk  
en kansrijk. 
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Computerlessen 

Leerlingen van de Rozenbergschool die niet deelnamen aan het Europees uitwisselingsproject, 

werden gevraagd hun talenten in te zetten voor een goed doel. Als voorbereiding ging iemand 

van onze vrijwilligers met 2 mensen die in armoede leven, over onze werking getuigen en het 

computerproject voorstellen aan de leerlingen, leerkrachten en ouders. Na goedkeuring 

maakten 6 Lichtpunters kennis met 4 computerbollebozen, waar ze hun problemen en hun 

wensen in verband met de computer, de lap-top, de smartphone, de IPad, … konden aan 

voorleggen en er werden afspraken gemaakt. De dagen erna werd er, man op man, ijverig 

gewerkt en veel geleerd. Niets was de leerlingen en de leerkrachten te veel om dit project tot 

een goed einde te brengen. En daar zijn ze grandioos in geslaagd! Voor herhaling vatbaar.   

Wet op de privacy 

Op 25/5 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG in. Wat betekende dit 

voor onze werking? Met 4 personen trokken we naar de contactgroep van Welzijnsschakels in 

Oostmalle waar we heel wat info te slikken kregen. Nadien werd er nog hard gestudeerd, 

werden er vragen genoteerd en antwoorden gezocht. We maakten een register, 3 

privacyverklaringen, een verklaring specifiek voor ouders met kinderen jonger dan 16 jaar en 

een verklaring voor weigeren van gebruik van foto’s en beeldmateriaal. Het heeft heel wat 

voeten in de aarde gehad en hopelijk voldoen we nu helemaal aan de nieuwe wet. Zie blz. 31 

en 32.        

Cultuurraad  

Een 3-tal mensen van “Het Lichtpunt” zakten een aantal keer per jaar af naar de gemeentelijke 

cultuurraad waar er vooral druk genetwerkt wordt. Ook blijven we op de hoogte van 

nieuwigheden die de gemeente aanbiedt speciaal voor de socioculturele organisaties. Zo 

deden we o.a. enkele keren beroep op de uitleendienst. 

Intrafamiliaal geweld  

Naar aanleiding van een huisbezoek nodigden we met ons Bestuursteam, Gudrum en Tinne 

van het CAW uit om samen met ons te zoeken en antwoorden te geven op onze vraag hoe we 

het best handelen als er een vermoeden is van intrafamiliaal geweld.   

Naar Scherpenheuvel 

Naar Scherpenheuvel te voet of met de fiets. Wat een moedig voorstel! Zo gezegd, zo gedaan. 

Er werd een datum geprikt en mensen werden aangemoedigd. In de weken vooraf werd er 

wekelijks geoefend, tot 2 maal per week toe. Op zaterdag 26 mei was het zover. 9 

Wandelaars, vooral jongeren, vertrokken om 6 uur en 4 fietsers vertrokken om 10 uur voor 

een tocht van 32 km. In Scherpenheuvel zouden ze elkaar ontmoeten om samen te picknicken. 

Alles was tot in de puntjes georganiseerd. Van bezemwagen met aanhangwagen, pleisters en 

ontsmettingsmiddel, extra water, energierepen, tot auto’s die de wandelaars terug naar huis 

zouden brengen. Het werd een snikhete lentedag wat het extra zwaar maakte, maar ze deden 

dat allemaal schitterend! Ondanks dat enkele wandelaars noodgedwongen in Zichem moesten 

afhaken, waren we enorm trots op de prestatie! Zij ook! Na een zegening van een priester, 
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werden er kaarsjes aangestoken voor al de mensen van “Het Lichtpunt” en voor persoonlijke 

intenties. De volgende dag werden er alweer plannen gesmeed om volgend jaar de uitdaging 

terug aan te gaan.    

Kerstfeest  

Met 177 feestvierders en helpers! Het kerstfeest is een echt familiegebeuren en blijft dé topper 

van het jaar. En ook dit jaar kregen we heel wat hulp van binnen- en buitenaf. De 

samenwerking alleen al is om handen en vingers van af te likken. Sommigen van de 

werkgroep belegerden samen met enkele mensen die in armoede leven van ’s morgens vroeg 

de keuken om een heerlijk maal te bereiden. Anderen zetten de zaal klaar en zorgden voor de 

muziek en de versiering. De kerstboom stond weer te pronken met slingers, bollen en heel 

veel lichtjes. Nog anderen bekommerden zich over de dranktoog, het aperitief en de 

cadeautjes. Bij het binnenkomen, werden de mensen naar een heuse fotostudio gebracht voor 

een mooie familiefoto. Na een smaakvol aperitiefje en een nog smaakvoller diner werd er 

uitgekeken naar de animatie. 

 

De kleintjes konden naar een voorleessessie verzorgd door Eddy. De Toffe Trienen uit 

Meerhout zorgden voor de animatie. Maar de muziekinstallatie was niet top. Echt spijtig, 

maar dat kan gebeuren. Dan maar een tasje koffie met zalige, zoete kerststronk. Ondertussen 

konden we weer rekenen op de Lions Mol-Geel, die in de keuken een huzarenwerkje 

verzetten met de torenhoge afwas. Het hoogtepunt van de dag blijft voor velen het 

pakjesmoment. Dank zij de Rozenbergschool overhandigden we elk kind een mooi stuk 

speelgoed, door hun ouders op voorhand gekozen en de jongeren kregen dank zij hun extra 

financiële steun een cadeaubon aangeboden. De volwassenen waren dan weer zeer content 

met een volle wasmand die we dankzij de Lions Mol-Geel konden presenteren. Ook een 

kerstkaart met warme wensen en het sneeuwmannetje dat onze knutselaars samen met de 

leerlingen van de school de Bijenkorf te Rosselaar hadden gemaakt, ontbraken niet. Het was 

spannend… maar toch is het ons gelukt om de familiefoto’s genomen bij de start, kant en 

klaar en ingekaderd te kunnen overhandigen. Een keileuk kerstfeestaandenken!  

 

Met z’n allen werd er in een recordtempo opgeruimd zodat we samen, moe maar zeer 

tevreden, naar huis konden gaan. Zalig Kerstmis!    

Het Lichtpunt got talent  

Naar aanleiding van ons kerstfeest, rees de vraag waarom we niet zelf voor de animatie 

zouden zorgen. “Het Lichtpunt” got talent! Na wat heen en weer gebabbel, waagden we de 

sprong. Enkele vrijwilligers waren bereid het project te begeleiden en de mensen werden 

aangesproken en uitgenodigd. In mei kwamen we met 15 geïnteresseerden samen om ideeën 

uit te wisselen. Het werd een zeer verrassende, met momenten zelf ontroerende, inspirerende 

en enthousiaste avond. Er zal nog hard gewerkt moeten worden, maar iedereen ziet het zitten! 

Wordt vervolgd.      

 

Ontmoeten gaat uit van  
gelijkwaardigheid. 
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Spellekesavond  

Ondanks het gure weer kwamen 12 speelvogels afgezakt,  overtuigd om te winnen. Er werd 

Monopoly en Rummikub gespeeld en dit in een zeer plezierige en sportieve competitieve 

sfeer. Winnen blijft leuk, toch? Zij die niet kwamen, hadden ongelijk.  

Verwenavond voor vrouwen  

Tijd voor jezelf. Hygiënisch en verzorgd voor de dag komen. Weet hebben van vrouw te 

mogen zijn. Dit alles leidt tot meer eigenwaarde en zelfrespect. Trouwens, ook mensen die in 

armoede leven zijn het waard! 

 

Het was wederom een zeer ontspannende en leerrijke avond. 15 Vrouwen vernamen hoe ze 

hun gelaat kunnen soigneren. Er werd gereinigd, maskers gelegd en geëpileerd. We kennen en 

kunnen er nu alles van. Maar vooral de handmassage deed deugd……... Op het einde van de 

avond konden wij alle dames nog een leuk verwenpakketje aanbieden dat zeer in de smaak 

viel. 

Daguitstap  

Met 80 personen, een dubbeldekker-bus knotsvol, reden we dit jaar richting Nederland. Meer 

bepaald naar Kerkrade waar we de Gaia-ZOO bezochten. Ondanks de stortregen bij vertrek, 

waren al de ingeschrevenen paraat. Als dit niet schitterend is! Gelukkig klaarde het weer op 

en werd er volop genoten van de dieren, het park en de overdekte hal met speeltuigen en 

klimrekken. Bij het naar huis rijden, hoorden we niets dan lovende reacties. Groot en klein 

beleefden duidelijk een prachtige dag.    

Hobbyavonden  

Gemiddeld kwamen 23 personen, 9 keer samen. Tijdens de eerste samenkomst konden de 

mensen voorstellen doen om de knutselen en werd er een planning opgesteld. De volgende 

maanden werden er guitige gelukspopjes, theelichtpotjes, paashaasjes en paasversiering, 

armbandjes met koord en parels, bliksems leuke sleutelhangers en gerecycleerde geldbeugels 

gecreëerd en met bliklipjes gewerkt. Begin december gingen 5 knutselaars naar de school De 

Bijenkorf  te Rosselaar om samen met de leerlingen wenskaarten en sneeuwmannekes te 

knutselen voor het Kerstfeest en om te vertellen over “Het Lichtpunt”.  
 

De hobbyavond is een activiteit met een lage drempel. Mensen hoeven niet mee te knutselen. 

Zo werd er het voorbije jaar gehaakt, gebreid, met mozaïekjes gewerkt,…, of gewoon 

gekeken of een tasje koffie gedronken. 

Huisbezoeken  

Het voorbije jaar werden er weer heel veel huisbezoeken gebracht. Voor een intakegesprek, 

om een babbeltje te slaan maar vooral om te luisteren. Om informatie, Het Welleke, de 

moederdagbon of uitnodigingen te brengen. Om de speelgoedactie te bespreken, dank zij de 
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Rozenbergschool. Om mensen aan te moedigen en erkenning te geven. Ook werden erbij de 

gezinnen die niet aanwezig waren op het kerstfeest allemaal een volle wasmand bezorgd als 

eindejaarscadeau en dit dank zij de Lions Mol-Geel. 

Lustige sporters  

Er werd gestart met een netbaltornooi op de parochiefeesten. 10 Lichtpunters zetten hun beste 

beentjes voor. Er werd genoten van de sportiviteit, de waardering en de ambiance. Blijkbaar 

een sleutel tot succes want de vrouwen eindigden op een gedeelde tweede plaats. De mannen 

mochten brons in ontvangst nemen.  

 

Verder waagde de groep, gemiddeld 16 aanwezigen, zich aan new games, voetbal, pétanque, 

bowling, minigolf en Zumba, wat een keitoffe ervaring opleverde. Wie had het ooit gedacht 

dat ze zich gingen wagen aan een les Zumba? De maandelijkse sportuurtjes verlopen altijd in 

optimale sfeer. Er wordt gesport, maar ook veel gelachen en plezier gemaakt. Wel af en toe 

met een bluts en een buil, maar die nemen ze er graag bij.  

 

Op 11 juli, feestdag van de Vlaamse gemeenschap, werd het werkjaar afgesloten op de 

Bleukens met een partijtje netbal tegen onze, ondertussen vrienden, de Monkies. En dik 

gewonnen! Al doende leert men.  

Buurtrestaurant  

Eind september waren 72 mensen en midden april 75 personen present om een lekker 

driegangenmenu te nuttigen in Den Travoo. Voor vele mensen de enige mogelijkheid om 

betaalbaar “op restaurant” te gaan met heel het gezin.   

Inschrijvingsavonden 

De inschrijvingsvonden kenden weer een enorm succes. Door gemiddeld 35 gezinnen, 

waaronder enkele nieuwe, werd er gewikt en gewogen, info gevraagd, gekozen, onderling 

afgesproken en ingeschreven. Wegens grote vraag konden ook de foto’s, getrokken op het 

kerstfeest, bijbesteld worden. En de pakketjes die de leerlingen van basisschool Klavertje Vier 

te Olmen schonken, werden verdeeld. Ondanks de drukte en gezelligheid wordt op die 

avonden toch extra tijd gemaakt om bij te praten.   

De Lichtpunttuin  

De lichtpunttuin werd in het najaar winterklaar gemaakt en dit na een bijzonder goede oogst. 

Ook werd er een prijs uitgereikt voor de mooiste en origineelste vogelverschrikker. In het 

voorjaar stonden 12 enthousiaste tuinders te popelen om terug te starten. Het land werd 

geploegd en gefreesd, de perceeltjes afgemeten en het gras rondom gemaaid. Er werden 

serretjes geplaatst, geplant, gezaaid en gewied. De kneepjes van het vak werden verfijnd en 

met elkaar gedeeld. Na het hete voorjaar, kwam de snikhete zomer wat extra zorg meebracht. 

Maar het blijft heerlijk vertoeven in onze Lichtpunt-moestuin. Het is een dagelijkse 

ontmoetingsplaats voor vele mensen geworden. 
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We groeien samen. 
Zo staan we sterker. 

Mannenactiviteit 

In de wintermaanden werd er gewandeld en in de zomermaanden gefietst. Ondanks dat zich 7 

mannen engageerden, waren er gemiddeld maar 3 die kwamen opdagen. Jongens, waar zitten 

jullie?    

Het Welleke  

Ons krantje is aan zijn 12
de

 jaargang toe. Het wordt geschreven en samengesteld samen met 

de mensen die in armoede leven. Het verscheen het afgelopen jaar 3 maal. Telkens werden er, 

digitaal en op papier, een 240-tal exemplaren verspreid en dit aan de gezinnen die we 

bereiken, het OCMW, de bibliotheek, Den Travoo, De Kruierie,  sympathisanten, collega’s 

Welzijnsschakels, scholen, organisaties waar we mee samen werken,… en tijdens 

getuigenissen.  

 

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

infobrochures en uitnodigingen voor activiteiten 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 die leven 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. 

De Bron 

Het Bestuursteam probeert steeds ter beschikking te staan van de mensen. Op verzoek gebeurt 

dit bij hen thuis of in “De Bron” waar we een plek verwezenlijken waar iedereen zichzelf mag 

zijn en zich thuis mag voelen. Er wordt zorg gedragen voor elkaar,  gebabbeld, gelachen, 

gehuild en getroost. We bieden een luisterend oor, maken tijd. En indien nodig, zijn we een 

schakel met diensten en instanties.  

 

De Bron is ook een uitblaasplaats tijdens de activiteiten en kan bij momenten heel bruisend 

zijn. Onze ontmoetingsmomenten in De Bron zijn een leerrijk gebeuren tussen mensen die in 

armoede leven en niet-armen. Het is een vrije en open ontmoetingsplaats waar iedereen de 

kans krijgt om mee te participeren. “De Bron” is van ons allemaal.  

 

Ontmoeten is in elkaars schoenen gaan staan  
en leren van elkaar. 
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Jongerengroep  

Jongeren zijn kwetsbaar. En vaak 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 maandelijks een activiteit in waar gemiddeld 6 jongeren 

aanwezig waren. Telkens gingen ze met enkele stagiairs op weg en werden er afspraken 

gemaakt. Zij kozen om samen kennismakingsspelletjes te doen, een avondje te gaan 

bowlingen en op dropping te gaan. Tijdens de wandeling werd er telkens van partner 

gewisseld zodat ze elkaar beter leerden kennen. Ook werden er ijsjes gegeten, hapjes gemaakt 

om het nieuwe jaar te verwelkomen voor onze knutselaars en voor zichzelf. Zij gingen  

karten, laseren en oefenen om de tocht naar Scherpenheuvel tot een goed einde te brengen.  

De stagiairs boksten een heus Mexicaans moment met film in elkaar. Op de laatste avond 

evalueerden ze met z’n allen het voorbije jaar.  De begeleiding gebeurt telkens door dezelfde 

personen zodat er een hechte vertrouwensband is ontstaan. 

Koken  

Vanaf januari werd er maandelijks een kookavond aangeboden. Vermits er veel  

belangstelling was, werden er twee groepen gemaakt. Gemiddeld waren er 8 koks per groep. 

Er werden duidelijke afspraken gemaakt en zo werden het fijne en leerrijke avonden waar 

enorm van genoten werd. Ze kokkerelden onder andere een feestsoep, verschillende 

vleesbroden, vis, witloof, waterzooi, varkenshaasje en Tarte Tatin. Ondanks dat sommigen bij 

de start aangaven dat zij iets niet lustten, werd er toch telkens verrassend veel gesmuld. Zo zie 

je maar. En misschien toch ook wel even vermelden dat bij het begin van de samenkomst er 

regelmatig (te) druk gekakeld werd maar  naarmate de keuken lekkerder begon te ruiken het 

gekakel ook wel duidelijk afnam.  

Cultuuruitstap  

Op 9 december; cultuur is zeer belangrijk en mocht ook dit jaar niet ontbreken. Het brengt bij 

mensen een persoonlijk groeiproces op gang. Mensen worden zelfstandiger en 

onafhankelijker. Bewust van zichzelf en van wat ze waard zijn. 

 

Ondanks een ijzig koude dag, stonden 41 mensen klaar om de uitstap naar Beringen aan te 

vatten. Een toffe gids, bracht op een boeiende manier het vroegere mijnleven tot leven en nam 

ons mee naar een ondergrondsimulatie. Na een zalig warm soepje en een picknick waren we 

terug aandachtig om met een gids de Fatih-moskee te bezoeken. Wat een schoonheid en ook 

de uitleg maakte ons stil. Er kwamen niets dan goede reacties over de leerrijke dag. Maar bij 

deze ook een dikke chapeau aan al de deelnemers voor de oprechte interesse die jullie 

toonden.     

Spetterend vakantiebegin  

Sinds enkele jaren rondden we het werkjaar met zijn allen af met een spetterend 

vakantiebegin. Ondanks dat de Rode Duivels een WK-wedstrijd speelden, waren toch 57 
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mensen komen opdagen Dit jaar waren we te gast in het lokaal van de Balense AKABE-

scouts dat zeer rustig gelegen is en voorzien is van een grote speelweide. We leenden 

verschillende volksspelen van de gemeentelijk uitleendienst. Iemand bracht haar KUBB-spel 

mee, iemand zijn pétanque-spel, nog iemand zijn gezelschapsspellen en Mikado, de grote 

versie. En nog iemand anders haar laptop met Lichtpuntfoto’s van het voorbije jaar. Een 

verwoede Lichtpunt Line-dancer, leerde ons een tweetal dansen en een muziekfanaat bracht 

zijn muziekinstallatie mee en was DJ van de dag. 

 

Als tussendoortje werd een ijsje aangeboden en we rondden de namiddag af met samen te 

tafelen en te genieten van de hot-dogs maar ook van gezonde broodjes met veel groenten. We 

genoten van elkaars gezelschap en het zonnetje. Het was een plezierige dag vol genegenheid.    

Danketentje  

Ook met de vrijwilligers rondden we het werkjaar af en dat deden we traditiegetrouw met een 

ontspannend en lekker danketentje.      
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Actief burgerschap pad 

Welzijnsschakels en “Het Lichtpunt” vinden dat iedereen moet kunnen deelnemen aan het 

sociaal-, cultureel-, economisch- en politiek leven. Dit veronderstelt een aangepast 

beleidskader dat verschillende vormen van maatschappelijk engagement erkent en (financieel) 

waardeert. Dat vraagt een bredere maatschappelijke kijk op actieve inzet en een 

maatschappelijke erkenning van kansrijke omgevingen waarin mensen een engagement 

kunnen uitoefenen. Een toegankelijke actieve tijdsbesteding, kan een belangrijke eerste opstap 

zijn naar actief burgerschap. 

 

Hoe deden we dat het voorbije jaar? 

Erkenning voor ieders inzet in de samenleving 

Aangepast beleidskader voor maatschappelijke inzet 

Toegankelijke actieve tijdsbesteding 

Deelname als eerste stap tot inzet 

Kunstendag voor kinderen  

Op 5 november kwamen ouders, kinderen en jongeren samen in het parochiecentrum om 

samen te ontbijten en om aan kunst te doen. Reeds in de vroege uurtjes was het bestuur samen 

met mensen die in armoede leven, in de weer om er een toffe voormiddag van te maken. Alles 

verliep prima. Er werd zeer goed en smakelijk gegeten en zowel kinderen, jongeren als de 

ouders werden betrokken bij de workshop die aangeboden werd door KuBa (KUnst BAlen). 

Er werd met z’n allen geschuurd, getekend en gekleurd. Iedereen was dolenthousiast, 

ontspannen en blij. Groot en klein deden mee met de  afsluitdans. Keileuk!     

Kienen  

In het voor- en najaar mochten we gemiddeld 49 kieners verwelkomen. De herfsteditie stond 

in het teken van “de winter”. De lente-editie stond in het teken van “eten”. Kienen… het blijft 

een spannend gebeuren en een toppertje! Een lage drempel activiteit waar we meestal nieuwe 

gezinnen een eerste keer mogen ontmoeten.   

Valentijnsfeest  

14 februari is de dag van de liefde. Een werkgroep van 6 mensen bereidde een 

verrassingsavond voor en dit in het teken van de liefde en vriendschap. Het lokaal werd 

gepast aangekleed en bij het binnenkomen kreeg elk van de 39 deelnemers een glas 

(alcoholvrije) champagne. We startten de avond met een gedicht en een quiz in het teken van 
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Valentijn.  Ondertussen werden er hartjes-wafels gebakken, fruit gesneden en werd de 

chocoladefontein in werking gebracht. Het was echt smullen geblazen. Om af te ronden kreeg 

iedereen hartjes waar zij iets warm en liefdevol konden opschrijven over “Het Lichtpunt”, wat 

ontroerende en pakkende tekstjes teweeg bracht.      

Stagiairs  

Jill, Britt, Leine en Sien, vier leerlingen van de Rozenbergschool te Mol, kwamen heel wat 

uurtjes doorbrengen bij “Het Lichtpunt “.  Hun geïntegreerde proef werd dan ook beloond met 

hoge punten. Iemand van onze vrijwilligers zat mee in de jury.   

Emmy, een leerling van de Sint Dympnaschool te Geel, Hannelore en Emily, twee 

studenten aan de Thomas More Hogeschool te Vorselaar en Hannah, van de Rozenbergschool 

kozen om een kortere stage bij  “Het Lichtpunt” te komen doen.  

Expertise  

Na 14 jaar heeft “Het Lichtpunt” heel wat expertise opgebouwd. Doorheen het jaar werden we 

regelmatig gevraagd voor advies, informatie te geven of enquêtes in te vullen. Dit vooral door 

studenten maar ook door allerlei organisaties of diensten.    
 

Op alle leefdomeinen  
scheidt een diepe kloof  
mensen die in armoede leven  
van de rest van de samenleving. 

Quiz de Drie Wijzen  

Na het succes van vorig jaar, dit jaar een tweede editie met wederom bekende wijzen. We 

mochten de Balense Walter Grootaarts, Jaak Vermieren en Joskie van K3 verwelkomen en dit 

onder de leiding van quizmaster Coert Vaneiging. 33 Aanwezigen beleefden weer een super 

plezante avond waarbij met momenten gegierd werd van ‘t lachen!      

Getuigen in het TISP 

Naar aanleiding van hun jaarlijkse solidariteitsweek, werd iemand van “Het Lichtpunt” 

gevraagd te getuigen. Met volle overgave gaf Mie, onze opgeleide ervaringsdeskundige in de 

armoede en sociale uitsluiting, het beste van zichzelf. Als dank, gaf het TISP een gift aan onze 

werking. 

Bezorgen van folders en uitnodigen  

Sommige folders en uitnodigingen kregen onze speciale aandacht. We spraken er mensen 

over aan en moedigden ze aan er iets mee te doen; o.a. de folder van de Balense  

Jeugdbewegingen, de folder over zwangerschaps- en ouderschapscoaching door een 

vroedvrouw die aandacht heeft voor kwetsbare mensen, de uitnodiging Kunst proeft! in de 

Kruierie en een lezing door Manu Keirse.    
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Afhalen giften  

Het voorbije jaar, waren we meerdere malen bij de gelukkigen die een gift in ontvangst 

mochten nemen. Onze dankkaartjes komen van pas! Tevens is dit een ideale gelegenheid om 

“Het Lichtpunt” voor een grote groep mensen in de schijnwerpers te zetten. 

Moederdagbons  

Naar aanleiding van hun quiz besloten de CD&V vrouwen een gift te schenken aan onze 

werking. Er was wel de voorwaarde dat het geld besteed werd voor een activiteit naar 

vrouwen toe. Zo gezegd zo gedaan en in overleg besloten we een moederdagbon te maken die 

recht gaf om in “Onder den toren” iets te nuttigen. Het is voor alle mama’s fijn even een 

terrasje te kunnen doen en wat tijd voor zichzelf te hebben.   

Fiesta Mundial  

Na een informatieavond besloten 11 mensen zich mee in te zetten. Sommige engageerden 

zich bijna een volle week bij het opstellen en afbreken. Anderen kozen om één of enkele 

avonden te helpen. Het werd wederom een belevenis van erkenning, van samenwerken, van 

groepsvreugde en van samen sterk zijn. In ruil kregen we een aardige duit voor onze werking.    

Getuigen opleiding Pastoraal Handelen  

In Antwerpen gingen we getuigen bij de pastoraal werkers en diakens in spé.   

Heksentocht  

Na een fikse voorwandeling om het parcours te verkennen en nadat er weer goede afspraken 

gemaakt werden, was het begin november griezeltijd in de Mostse bossen. 8 Spoken, 

geraamten, Dracula’s, heksen,…, deden dat weer voorbeeldig! 

 

Het was een zachte, mooie en spookachtige avond. In februari zakten alle griezels af naar een 

gratis aangeboden heksenfeest.   

Opening toeristisch seizoen  

Vincent, schepen van o.a. toerisme deed beroep op “Het Lichtpunt” om te helpen bij het 

openen van het nieuwe toeristisch seizoen. In zeven haasten deden we via onze 

facebookpagina een oproep en 3 mensen boden zich aan. Zij bemanden het standje met de 

Kempense oven en verkochten lekkere worst en pens met brood.       

Open Monumentendag  

2 Lichtpunters gingen in het kader van de Kempense ovenschotels, helpen. De coördinator 

was zeer content van het puik werk dat ze daar leverden. Een deel van de opbrengst werd aan 

“Het Lichtpunt” geschonken.  
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In een kansrijke omgeving  
worden de capaciteiten van mensen erkend  
en spreekt men hun positieve krachten aan.   

Toneelkring Hulsen  

De komedie “Ik ben nie Bennie” lokte liefst 31 mensen naar het parochiecentrum van Hulsen. 

Zoals elk jaar werden we tijdens de generale repetitie weer goed ontvangen met een natje en 

een droogje. Het was een echte klucht waar de mensen duidelijk van genoten hebben.  

Bezoek aan de Sint Lutgardisschool  

Er werden contacten gelegd om in groep naar de kappersafdeling te trekken. 6 Personen 

gingen op voorhand kennis maken, informatie verzamelen en afspraken maken. Op 29 januari 

2018 werden 17 Lichtpunters hun haren gewassen, gemasseerd, geknipt, gekleurd en geföhnd. 

De leerlingen van het 5
de

 jaar, legden ons echt in de watten. We konden, na een lange 

voormiddag, met allemaal fiere en tevreden mensen naar huis. En dit tegen een betaalbare 

prijs! Mensen die recht hebben op een Vrijetijdspas betaalden slechts de helft. Het salon kan 

ook individueel bezocht worden, wat naderhand ook gebeurde.          

Speel mee  

Speel mee is een begeleide speeldag aangeboden door het OCMW en De Kruierie in 

samenwerking met “Het Lichtpunt”. In de paasvakantie staat de Keiheuvel een hele dag op 

stelten. Heel wat kinderen tussen 6 en 12 amuseerden zich te pletter. 2 Lichtpunters zorgden 

voor de logistieke ondersteuning.    

Warmste week  

Solidair zijn is een mooie eigenschap die wij met “Het Lichtpunt” uitdragen maar ook willen 

tonen. Met 5 personen gingen we onze handen uit de mouwen steken om centjes in het laatje 

te krijgen voor twee andere goede doelen. 

Verhuis van lokaal  

Net voor de zomervakantie bereikte ons het nieuws dat lokaal De Bron werd opgezegd door 

de parochie. Maar er is gelukkig een alternatief aangeboden! Vanaf nu zijn we te vinden in de 

achterbouw van het parochiecentrum waar het volgens ons zelfs prettiger vertoeven wordt. 

We vatten de koe direct bij de horens en organiseerden een verhuis met een 12-tal helpers. 

Wegwijzers zullen iedereen naar het juiste lokaal leiden.    
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Het grondrechten pad 

Langs deze weg streven Welzijnsschakels en “Het Lichtpunt” naar een voldoende en 

toegankelijk aanbod van diensten en goederen waarmee mensen volwaardig aan de 

samenleving kunnen deelnemen. Dat kunnen we pas bereiken als we signalen van tekorten en 

drempels in dialoog brengen met organisaties en instellingen. De beoogde verandering 

veronderstelt ook een maatschappelijk draagvlak voor het wegwerken van deze tekorten en 

drempels. Mensen in armoede kunnen hiertoe best woordvoerders zijn van hun 

gemeenschappelijke belangen. Dit vraagt dat ze groep vormen rond hun ervaringen van 

armoede en uitsluiting.  

 

Hoe deden we dat het voorbije jaar? 

Voldoende en toegankelijk aanbod aan diensten en goederen op de 

verschillende levensdomeinen. 

Signalen van tekorten en drempels in dialoog brengen 

Maatschappelijk draagvlak 

Mensen in armoede en uitsluiting, woordvoerders van eigen 

gemeenschappelijke belangen 

Groepsvorming rond ervaringen van armoede en uitsluiting  

Vrijetijdscheques  

Goed nieuws! “Het Lichtpunt” aanvaart vanaf dit jaar ook vrijetijdcheques. Mensen met een 

laag inkomen kunnen deze cheques bij het OCMW of De Kruierie aankopen tegen een 

verminderde prijs. Dankzij het aanvaarden wordt de cheque binnen onze werking, regelmatig 

onder de aandacht gebracht, zodat meer en meer mensen  hem leren kennen en er beroep op 

doen.    

Vrijetijdspas  

Naar aanleiding van ons bezoek aan de kappersschool, gaven we vooraf duidelijke info over 

Vrijetijdspas, zowel mondeling als in “Het Welleke”. Menige mensen vroegen een 

Vrijetijdspas aan.   
  



Terugblik 
werkjaar 2017-2018 

Samen werken tegen armoede en sociale uitsluiting 

 

 

21 

 

Vakantieparticipatie en het fonds Vrijetijdsparticipatie  

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

vrijetijdsparticipatie en Vakantieparticipatie/ “ Iedereen verdient vakantie” (Vlaamse 

regering) wordt binnen onze vereniging beter en beter bekend. Het is zelfs zo ver gekomen 

dat sommige Lichtpunters stonden te blinken op foto’s in het aanbodboek van 

Vakantieparticipatie.  

 

Het voorbije jaar deden een aantal gezinnen beroep op ons om te bemiddelen voor een 

voordelige individuele daguitstap, een korte vakantie, het bijwonen van voorstellingen en 

concerten.  

Armoedebeleid Balen  

Beleidsmatig werken is een essentiële taak van “Het Lichtpunt”.  Wij mogen met fierheid 

zeggen dat we met “Het Lichtpunt”, zowel de mensen met als zonder armoede-ervaring, een 

uitstekende relatie en samenwerking hebben opgebouwd met het OCMW. Het armoedebeleid 

van het OCMW draait op volle toeren. 

 

Samen met ervaringsdeskundigen werken we zowel op individueel niveau als aan 

maatschappelijke structuren en dit in de verschillende werkgroepjes. De  werkgroepen; 

Veilige kindertijd, Gezondheid, Werk en zinvolle tijdsbesteding, Wonen, en Inkomensbeleid 

werden geëvalueerd en er werden nieuwe doelstellingen gekozen voor de volgende jaren. 

En… we mochten 3 nieuwe Lichtpunters introduceren!  

 

CEBUD  

Cebud is verbonden aan de Thomas More-hogeschool in Geel. Cebud staat voor Centrum 

voor budgetadvies en -onderzoek. Naar aanleiding van een onderzoek zocht Cebud  

deelnemers voor hun groepsgesprekken over wat mensen nodig hebben om menswaardig te 

leven en daar gingen wij graag op in. 5 mensen deden mee, vertelden en getuigden, wat niet 

voor iedereen vanzelfsprekend is, over alledaagse dingen. Spijtig dat de groep zo snel volzet 

was. Een 3-tal Lichtpuntkandidaten konden er niet meer bij.      

Gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 schreven we alvast de 4 

politieke partijen die zetelen in de gemeenteraad van Balen een brief. Vanaf 1 januari 2019 is 

de inkanteling van het OCMW in de gemeente een feit. Wij wezen hen op de voordelen maar 

ook de valkuilen en dit aan de hand van een brochure over dit thema van Welzijnszorg. Ook 

Mensen die in armoede leven, worden te vaak met de vinger gewezen.  

Sociaal werkers moeten bergen verzetten en krijgen vaak te weinig begrip. 

Kies voor een beleid van samenhorigheid met gemeenschappelijk doel.  

Maak middelen vrij om in mensen te investeren.    
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lieten wij weten dat wij blijvend bereid zijn om in dialoog te gaan en constructief willen 

blijven meewerken aan het armoedebeleid.   

Energiesnoeiers  

Het voorbije jaar motiveerden wij de gezinnen om een  energiescan te laten doen van hun 

huis, wat voor heel wat mensen toch wel een serieuze drempel is. Gezinnen moeten wel aan 

bepaalde voorwaarden voldoen, maar het is dan wel gratis. 6 mensen kregen we gemotiveerd 

en gingen op het aanbod in. Na afloop waren zij allemaal super, super content.  De 

energiesnoeiers bleken allemaal kei-vriendelijke, gedienstige mannen te zijn die heel wat tips 

gaven en zelfs een présentje bijhadden.   

 
De praktijk en onze visie op armoede versterken elkaar.  
Zo groeit onze ervaring en kennis over de strijd tegen 
armoede en uitsluiting.  
Die kennis willen wij delen met zoveel mogelijk mensen, 
instanties en organisaties. 

Startavond Campagne samen tegen armoede  

De campagne van Welzijnszorg dragen we hoog in het vaandel. 1 op 7 haalt de meet niet. 

Vandaag leven 1.700.000 Belgen onder de armoedegrens. Hun inkomen is te klein. Hoe hard 

ze ook hun best doen, hun fiets maakt het hen onmogelijk om de rit uit te rijden. Een leefbaar 

inkomen garanderen voor iedereen is dus een must!  

 

In Oostmalle, kwamen we met 6 personen in een heus wielrennersdorp terecht waar we 

informatie verzamelden, workshops volgden en geanimeerd werden. Gewapend  met   

posters en folders om de campagne in de kijker te zetten, kwamen we ’s avonds laat 

terug in Balen aan. Plaatselijk maakten we de campagne bekend bij het OCMW, in Den 

Travoo, het parochiecentrum en in ons lokaal. We verspreidden de folders en hingen de 

affiches op. We maakten foto’s met een spandoek en mailden deze door. Welzijnszorg ging 

met al de ingezamelde foto’s en met hun eisen naar het beleid. 

Fakkeltocht 

17 Oktober, werelddag van verzet tegen armoede. Een jaarlijkse traditie van onze collega’s uit 

Mol om een fakkeltocht te organiseren. Dit jaar onder het thema “Gezondheid verdraagt geen 

uitstel”. Een 25-tal Lichtpunters liepen met veel overtuiging  mee en dit uit protest omdat er 

nog te weinig wordt ingezet op de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.  

Terugblik en herinneringsbrief  

Zowel op papier als digitaal werd onze “Terugblik 2016- 2017” maar liefst 180 keer, 

verspreid. Een 80-tal geadresseerden kregen ook een herinneringsbrief of moeten we zeggen 

een bedelbrief er bovenop met de vraag om “Het Lichtpunt” opnieuw financieel te steunen.   
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Bezoek van  

Geert, afgevaardigde van de Lions Mol-Geel kwam uitleg geven over zijn werking. Wij 

deelden onze toekomstdromen. Hanne, vrijetijdsbemiddelaar en Elvira, cultuurconsulent van 

de gemeente Balen kwamen meer uitleg geven over het Rap op Stap kantoor en het nieuwe 

sociaal artistiek traject. Vincent Kolen, schepen, en Geert Pouders, projectmedewerker 

Kempense ovenschotels kwamen meer uitleg geven over dit Leaderproject. Gudrum en Tinne 

van het CAW kwamen het bestuur inzicht geven wat we moeten doen bij interfamiliaal 

geweld. Echt hartverwarmend was dat Gerry en Marijse, onze stagiairs van vorig jaar, ons 

onverwachts een bezoekje brachten tijdens een activiteit.   

Speelgoedactie  

De Rozenbergschool heeft een lange traditie om tegen de feestdagen een speelgoedactie op 

poten te zetten. Door allerlei activiteiten, zamelen de leerlingen geld in om het aan een aantal 

verenigingen te schenken die aan armoedebestrijding doen. “Het Lichtpunt” kon zo aan elk 

kind jonger dan 13 jaar, nieuw speelgoed schenken ter waarde van liefst 40 euro. Daar 

bovenop kregen we nog een geldsom om ons Kerstfeest te spijzen.  

Getuigen op de Rozenbergschool 

Naar aanleiding van de Speelgoedactie op de Rozenbergschool getuigden wij in 8 aandachtige 

klassen over wat het betekent in armoede te moeten leven. Met gewaardeerde dank aan de 

moedige Lichtpunters die op zulke momenten een deel van hun leven bloot gaven.    

Bewegen op verwijzing  

Op initiatief van de gemeente werd een coach aangesteld die mensen, verwezen door een 

huisarts, op sleeptouw neemt om meer te bewegen. “Het Lichtpunt” tekende een 

engagementsverklaring.    

21 jaar Welzijnsschakels  

21 jaar Welzijnsschakels en hun impact op armoede. Welzijnsschakel Nationaal streek neer in 

Antwerpen waar elke geïnteresseerde door het inleidend debat, de doe- en 

verdiepingsworkshops, de inspiratieworkshops, toneel en animatie werd ondergedompeld in 

Hoe zie jij mensen die leven in armoede?  

Als mensen die profiteren van het systeem?  

Het zal jou zeker niet overkomen, toch?  

Leef je even in en maak een praatje.  

Je zal versteld staan.  

Wij zijn mensen! 
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het thema. Het was een zeer inspirerende dag. Welzijnsschakels brengt een dynamiek teweeg 

dat impact heeft op mensen en de samenleving. 

    

Dialoog is ontmoeting tussen mensen. Diegenen aan wie het 
fundamentele recht om hun woord te spreken werd ontzegd, 
moeten dit recht eerst terugwinnen en ervoor zorgen dat aan 
deze onmenselijke inbreuk een einde komt. (Paola Freire) 

Infofolders in de kijker  

Elke maand stellen we een aantal actuele folders, uitnodigingen, flyers of brochures in de 

kijker tijdens onze activiteiten. O.a. van de Balense jeugdbewegingen, Pyjamavertelsels in de 

Bib,  Energiesnoeiers, Vrijetijdscheque en -pas, het Rap op Stap kantoor, Kunst proeft!, Dag 

van de opvoeding, enz…   

Uitwisselingsavonden rond diensten  

Praat niet over mij, maar met mij…. Emanciperen begint bij vrijuit kunnen spreken. 18 

Mensen luchtten hun hart en twee stagiairs luisterden zeer aandachtig mee. Na het opnoemen 

van allerlei diensten werden slechte ervaringen gedeeld maar we focusten ons ook op al wat 

wel goed gaat. Van beiden kunnen wij leren. Op het einde van de avond kozen wij de Molse 

Bouwmaatschappij uit om verder uit te diepen tijdens een tweede avond.  

 

We verzamelden de vele vragen en drempels om tijdens een derde avond voor te leggen aan 

Erik Schoofs, directeur van de Molse Bouwmaatschappij.  

Directeur van de Molse Bouwmaatschappij op bezoek 

De avond werd samen met de mensen goed voorbereid zodat zij deze zelf in handen konden 

nemen. Allerlei vragen in verband met de wachtlijsten, de prijs en de kosten, de defecten, de 

afspraken en over de solidariteit, werden gesteld. Er werd goed naar elkaar geluisterd en er 

was een wederzijdse open sfeer. De directeur beantwoordde zo goed en duidelijk mogelijk op 

de vragen of noteerde ze voor verdere opvolging. We kregen allemaal nog het infoboekje: 

“Ziezo!… Handig boekje voor huurder”. Iedereen ging, geventileerd, naar huis, maar daarmee 

is niet alles opgelost. Aan “Het Lichtpunt” om dit verder op te volgen.    

Visie op beleidsgerichte en versterkende samenwerking met 

mensen in armoede en sociale uitsluiting 

Klein bestuur  

Regelmatig komt het vierkoppig Klein Bestuur bij elkaar om het reilen en zeilen goed te 

overlopen, nieuwe aanbiedingen en vragen te wikken en te wegen, alles op een rijtje te zetten 

en de agenda voor de maandelijkse vergadering voor te bereiden.  
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Bestuursteam  

Naast de praktische afspraken, maken we elke vergadering tijd voor inhoudelijke 

besprekingen. Er werd over waarom en hoe de huisbezoeken doen, gesproken. Hoe omgaan 

met mensen die inschrijven maar niet komen opdagen of bij het krijgen van materiële giften. 

We bespraken het nut van een Lichtpuntlidkaart en dragen we wel of niet mensen, bv. een 

cadeau, en andere zaken achterna?  Worden vormingen die buiten “Het Lichtpunt” willen 

genoten worden, wel of niet vergoed? Nemen we wel of niet een vrijwilligersverzekering 

specifiek om de auto te verzekeren? En hoe goed handelen bij intra-familiaal geweld?   

Werkgroepen  

Bijna elke activiteit wordt voorbereid en uitgevoerd door een werkgroepje meestal 

vertegenwoordigd door mensen zonder en met armoede-ervaring.  Dus naast de maandelijkse 

vergadering wordt er her en der regelmatig druk overlegd.  

 

Na elke activiteit maakt de werkgroep een verslagje. Er wordt genoteerd wanneer en wat de 

werkgroep heeft aangeboden, hoeveel personen en wie er aanwezig was. Maar ook de sfeer 

waarin de activiteit verliep en of er bijzonderheden te melden vallen. Deze maar ook nieuwe 

voorstellen kunnen, indien nodig, in de grote groep teruggekoppeld worden om samen te 

bespreken, afspraken te maken, ….      
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“Het Lichtpunt” bereikt mensen die in armoede leven en 

sociaal worden uitgesloten via vrijwillige inzet.  

“Het Lichtpunt”, sterk en hoopvol 

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

mensen die in armoede leven en een goed draaiend bestuur.  

 

Het Bestuursteam telt momenteel 18 gemotiveerde personen die elk op hun manier, met hun 

tijd en met hun talenten, het beste van zichzelf geven.  
 

Vrijwillige inzet doet mensen ontmoeten en verbindt hen. 
Vrijwillige inzet is nodig om armoede te bestrijden en 
meer gelijke kansen te bekomen voor iedereen. 

 

Momenteel bereiken wij 138 gezinnen die in armoede leven.  

In de loop van het voorbije werkjaar, mochten we veel nieuwe gezinnen onthalen en ook 

werden er enkele baby’s geboren. Maar we moesten ook afscheid nemen, vooral door verhuis 

of overleden. 

 

We mochten ook een bijzondere nieuwe Lichtpunter verwelkomen. Het is een handpop die 

geboren werd dankzij iemand van de knutselgroep en nadat er nog vele andere handen aan te 

pas waren gekomen. Het is een vlotte meid die niet op haar mondje is gevallen en meegaat om 

te getuigen voor kinderen. Tijdens het kerstfeest zocht iedereen mee naar een gepaste naam en 

ze werd Kato gedoopt. 

    

De mensen voelen zich meer en meer thuis en betrokken bij de werking. Ze nemen initiatief, 

delen hun ideeën mee, steken de handen uit de mouwen tijdens  en naast de Lichtpunt 

activiteiten. Ze nemen ons mee in hun leefwereld en laten hun stem horen.  

Als vrijwilliger dit mogen mee beleven, motiveert. De vrijwilligers worden hierdoor ook meer 

vrijer mensen.  

 

Samen ontwikkelen we een sterke kracht. We hebben doorzettingsvermogen en ontdekken 

soms al eens elkaar zwaktes. Maar het vertrouwen en de vriendschap groeit.  

We genieten van de humor die velen in zich hebben en delen vreugde en verdriet. We 

genieten samen van het geleverde werk.  

 

Het zijn boeiende en uitdagende ontmoetingen van twee leefwerelden die dichter en dichter 

bij elkaar komen. En zo behouden we ons idealisme. 
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Bredere beweging van organisatie in de strijd tegen armoede en 

sociale uitsluiting 

Niets was mogelijk geweest zonder de steun van vele bondgenoten die in ons, “Het 

Lichtpunt” Welzijnsschakel Balen, een groep van mensen die leven in armoede en niet armen,  

geloven. 

 

Een oprecht en gemeend dankwoord is op zijn plaats. 

 

Dank u… 

138 gezinnen,  
voor jullie vertrouwen, voor jullie hulp en inzet, voor jullie openheid en strijdvaardigheid en 

vriendschap. 

 

mensen die gingen getuigen over hun leven, 
voor jullie moed en het kwetsbaar durven opstellen. Voor jullie overtuiging dat zo zaken 

kunnen veranderen. Zéér sterk! 

 

Klein Bestuur, Bestuursteam en Werkgroepen, 
voor jullie enthousiasme, inzet en de fijne samenwerking, voor de inhoudelijke en kritische 

discussies, de ideeën en zoveel meer….  

 

Welzijnsschakel VZW, Hanne de coördinator, collega’s 

Welzijnsschakels,  
voor het leren van elkaar, de boeiende vormingen, de begeleiding en zowel de financiële 

ondersteuning door het vormingsfonds als al de andere ondersteuning.  

 

Gemeentelijk algemeen directeur, OCMW- raadsleden, - 

voorzitter, -afdelingshoofd welzijn, -diensthoofd, -

stafmedewerker, -hoofd maatschappelijk werkers en 

maatschappelijke assistenten,  
voor jullie dienstbaarheid en openheid, voor de sterke samenwerking in de werkgroepjes van 

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

voor het geloof en het vertrouwen in onze werking, voor de financiële steun en… zoveel 

meer.   

 

directie, leerkrachten en leerlingen van de Rozenbergschool, de 

kappersafdeling van het Sint-Lutgardisinstituut, TISP, Klavertje 

Vier te Olmen, de Bijenkorf te Rosselaar,    
voor jullie solidariteit, aandacht voor de armoedeproblematiek en mensen die in armoede 

leven, inzet financiële steun en expertise.    
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stagiairs, 
voor jullie jeugdig enthousiasme, inbreng en hulp. 

 

gemeente Balen, Ellen en Ann van Den Travoo, Chantal en Kevin 

van de Sportdienst, Igor en Hanne en al de medewerkers van De 

Kruierie, Nathalie van RVT Ter Vest,  
voor de erkenning, de samenwerking, de ondersteuningen op alle vlakken, …, ….  

 

Lions Club Mol-Geel,  
dat wij blijvend mogen rekenen op jullie financiële en materiele ondersteuning, voor jullie 

hulp en grote solidariteit. Zonder jullie bijdrage geen Lichtpuntwerking, de middelen zijn 

noodzakelijk om verder werk te maken van onze droom. 

 

energiescanners,  
voor het zeer fijne omgaan met de gezinnen die leven in armoede. Voor jullie vriendelijkheid, 

gedienstigheid en nuttige tips.  

 

boer Johan,  
voor het ploegen en de zorg voor de Lichtpunt-tuin. Top dat wij op jou mogen rekenen. 

 

Monkies,  
ondertussen vrienden. Voor jullie erkenning en waardering voor “Het Lichtpunt”.  

 

Gudrun en Tinne van het CAW, John Caubo, Kim van Child 

Focus, Erik Schoofs directeur van de Molse Bouwmaatschappij, 

Gezinsbond, Jan Lasko van het Rode Kruis, Leen en Katleen van 

Blij met Mij, Dinora De Waele van Bindkracht, Nicole en Tatjana 

van het Rap op Stap kantoor,   
voor de leerrijke, boeiende en verstaanbare uitleg. 

 

Rotary Club Mol, medewerkers van CM, organisatoren van -

Trekker Trek Keep on smoking, -Fiesta Mundial, en -Open 

monumentendag, CD&V vrouwen Balen-Olmen, uitbaters van 

Helios (bowlingcentrum), KuBa, Toneelkring Hulsen, wHAJO 

(werking Heilige Apostelen JOngeren),  
voor de financiële ondersteuning, de uitnodiging, het ingaan op onze vraag, jullie inzet, de 

erkenning en geloof in “Het Lichtpunt”. Wij waarderen dit ten zeerste.   
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apotheek Verheggen, basisschool Klavertje Vier,  
voor de EHBO koffers en de pakketjes die de leerlingen aanboden. 

 

alle mensen,  
die giften met of zonder fiscaal attest of materiele hulp gaven. 

 

parochie, beheerraad van het Parochiecentrum, Sonja en Willy 

van het café,  
voor jullie morele en materiële steun, voor jullie sympathie, voor het ter beschikking stellen 

van het lokaal “De Bron” en de logistieke steun.  

 

beheerraad en Viviane van de Biesakker 
voor de liters lekkere soep waarvan we tijdens onze activiteiten smulden en aanboden aan de 

mensen om mee naar huis te nemen. Voor de dienstbaarheid en het kopiewerk dat altijd tot in 

de puntjes in orde is. 

 

al de geïnteresseerden en sympathisanten van onze werking,  
dat jullie mee bondgenoot mogen zijn of worden om mensen in armoede mee een stem te 

geven. 

 

iedereen,  
die we onvrijwillig zouden vergeten zijn. Onze excuses hiervoor. Jullie worden dubbel 

bedankt! 

 

Dank u wel… 
Voor de bemoedigde 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.   

 
Elke persoon verdient respect en heeft basisrechten. 
Ieders bijdrage waarderen wij daarin. 
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Nawoordje  

Zoals jullie konden lezen, namen we met ons Bestuursteam “Het Lichtpunt” op de korrel aan 

de hand van het grondrechten-, actief burgerschap-, en eigenwaardepad. 

 

Herkenden wij ons “Lichtpunt” hierin? En of wij ons herkenden… het was een bemoedigende 

en aanmoedigende vaststelling. 

    

Aansluitend dachten we na over de vraag wat onze beweegredenen precies zijn om te kiezen 

voor een bepaalde activiteit of handelswijze.  

En we lijstten een aantal criteria op met als doel om in de toekomst tot een zinvolle selectie te 

kunnen komen. 

 

Volgend jaar vieren wij ons 15-jarig bestaan. Zowel de gezinnen als het bestuur deden reeds 

hun suggesties en de voorbereidingen zijn al in volle gang. Wordt vervolgd…. 

      

Wij blijven doorgaan met “Het Lichtpunt”. Spijtig genoeg is dit nog steeds nodig. Maar we 

geven onze droom voor meer gerechtigheid en een samenleving zonder armoede en uitsluiting 

niet op.  

 

“Het Lichtpunt” is een plaats voor iedereen, 

het passioneel werken aan kansen staat dan ook op 

één! 

Je mag altijd komen, we zijn aanspreekbaar  

 om samen te werken aan dromen. 

Al kunnen leefwerelden wel eens verschillen, 

vooroordelen is niet wat we willen. 

We houden het inschrijvingsgeld zeer laag, zijn 

discreet en flexibel, 

 maar zeker niet vaag. 

Eenvoudige informatie en een luisterend oor zijn een 

must, 

dan voelt iedereen zich veilig en gerust. 

Tot slot kan het geen kwaad het goede te 

benadrukken, 

zo heeft de toekomst des te meer kans om ook te 

lukken! 
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Privacyverklaring voor partners en sympathisanten      

 Welzijnsschakel Balen

 

Privacyverklaring voor PARTNERS en 
SYMPATHISANTEN 
van het “Het Lichtpunt” welzijnsschakel Balen 
                     

Contactadres: Els Van Elsen 
                                   Misseweg 27 

                                                  2490 Balen 
 
Als “Het Lichtpunt” welzijnsschakel Balen verwerken wij in het kader van onze activiteiten 
soms persoonsgegevens, foto’s en beeldmateriaal van onze partners en sympathisanten. 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan personen identificeerbaar zijn 
zoals bijvoorbeeld een naam, een adres, telefoonnummer, e-mail.  
In deze verklaring leggen we uit waarom we gegevens bijhouden, welke gegevens we over je 
bijhouden en wat je kan doen wanneer je niet akkoord bent met de manier waarop wij met 
jouw persoonsgegevens, foto’s en beeldmateriaal omgaan. 
Contactgegevens 
Wij proberen altijd zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens, foto’s en 
beeldmateriaal maar kunnen begrijpen dat je soms toch nog vragen hebt over de verwerking 
daarvan. Met vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, foto’s en 
beeldmateriaal of met vragen over deze privacyverklaring kan je dan ook steeds terecht bij: 
Els Van Elsen 
Misseweg 27 
2490 Balen 
0473 34 23 70 
evanelsen@hotmail.com 
 
Waarom wij persoonsgegevens van jou bijhouden. 
Wij houden persoonsgegevens van jou bij  

-          zodat wij u informatie en uitnodigingen kunnen sturen; 
-           zodat wij foto’s en beeldmateriaal kunnen gebruiken voor eigen publicaties,  
            voorstellingen  of activiteiten; 
-      zodat wij voldoende informatie hebben om ons optimaal te organiseren. 
           

Om die redenen zullen we in het bijzonder de volgende gegevens over jou bijhouden 
-         persoonlijke identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, e-mail, 

eventueel adres en telefoonnummer, foto’s en beeldmateriaal. 
 

Uiteraard gebruiken wij jouw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens 
aan jou gevraagd hebben en niet voor andere redenen. 
Verstrekking van jouw gegevens aan anderen 
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Wij zullen nooit jouw persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit wettelijk verplicht 
en toegestaan is. Wij geven je gegevens ook nooit door aan derden die gelegen zijn buiten 
de Europese Unie. 
 
Bij samenwerking met derde partijen voor het organiseren van een activiteit, kan het 
noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens, foto’s en/of beeldmateriaal ook door te geven 
aan deze derde partij. Dit zal alleen gebeuren bij ondubbelzinnige toestemming (= met jouw 
toestemming).  
Bewaartermijn 
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist zijn of noodzakelijk zijn of  
tot u het recht op vergetelheid opneemt (= u geeft aan niet langer informatie en 
uitnodigingen van “Het Lichtpunt” te willen ontvangen).  
Je rechten – wat kan je aan ons vragen? 
Je hebt steeds recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van je 
persoonsgegevens uit onze bestanden. Hiervoor kan je steeds contact met ons opnemen. 
Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.  
Je hebt ook het recht ons te vragen je gegevens in te kijken of over te dragen aan jezelf of 
aan een andere partij. We kunnen je wel vragen je te identificeren voordat wij je gegevens 
ook daadwerkelijk overdragen aan die andere partij. 
Klachten 
Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan 
zeker contact met ons op. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.  
Kunnen we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je 
gegevens omgaan? Dan kan je steeds contact opnemen met de Privacycommissie 
(https://www.privacycommission.be/nl).  
Wijziging van deze verklaring 
“Het Lichtpunt” welzijnsschakel Balen kan deze verklaring steeds wijzigen. Als we deze 
verklaring wijzigen, kondigen we dit via onze gangbare kanalen aan.    

Balen, 15/5/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.privacycommission.be/nl


Terugblik 
werkjaar 2017-2018 

Samen werken tegen armoede en sociale uitsluiting 

 

 

33 

 

Contactgegevens 

Voor meer info kan u ons contacteren 

 
 

“Het Lichtpunt” is bereikbaar  

elke 2
de

 , 4
de

 en 5
de

 woensdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur. 

  

Ons lokaal is gelegen in de ACHTERBOUW  

op de 1
ste

 verdieping van het Parochiecentrum  

in de Gustaaf Woutersstraat 29  te 2490 Balen. 

Pijltjes wijzen u de weg. 

  

 

We zijn bereikbaar.  

Telefonisch: Els Van Elsen; 0473 / 34 23 70 

Email: het.lichtpunt@outlook.be 

Besloten Facebookpagina: Het Lichtpunt Welzijnsschakel  

 

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 in dat geval voor rekeningnummer BE 70 8939 4402 9125.  

Wel code 21003 vermelden! 
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