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Als je bent gekomen om mij te helpen, verspil je je tijd. 

Maar als je bent gekomen omdat jouw bevrijding is verbonden met de mijne, 

laten we dan samenwerken! 
 

LICHTPUNTJES 

Soms zijn ze  groot,  soms zijn ze  klein  

Je hoeft ze niet te   zoeken,   

Je kunt ze ook  gewoon zijn!  

https://d.docs.live.net/45e01e121e71acf6/lichtpunt/15jaar/15jrproef.docx#_Toc536188386
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Voorwoord: Hoe het begon. 

Ik had een droom….. 

Om pastoraal werkster te worden deed ik stage bij Actie Min en de Vierde Wereldwerking in Mol. 

Tijdens mijn gesprekken met mensen die in armoede leven, zijn toen mijn 

ogen en hart opengegaan. Ik voelde  verontwaardiging,  kwaadheid en 

machteloosheid. Ik werd diep geraakt door de mensen en hun levensverhaal. 

In armoede moeten leven, sluit mensen uit. In armoede moeten leven is een 

onrecht. Dit  geappelleerde mij. Het liet mij gewoon niet meer los en ik 

begon… jullie graag te zien. 

De droom om in Balen met een Welzijnsschakel te starten moest zo snel 

mogelijk werkelijkheid worden.  

Ik had gemerkt dat mensen de afstand Balen-Mol moeilijk overbrugden. Het 

was voor mij bijna een must dat mensen in hun eigen omgeving een veilige 

plaats hadden waar ze mochten thuiskomen en vooral waar ze zichzelf mogen en kunnen zijn. En dit 

vanuit een gelijkwaardigheid,  met een open houding, niet veroordelend en met de wil om van elkaar te 

leren. Ook was en ben ik er nog altijd van overtuigd dat mensen samenbrengen iets teweeg brengt, 

iets kan veranderen. SAMEN sterk!  

Gesteund door de Balense gezinnen die ik had leren kennen in de 

verenigingen in Mol en door Raf Janssen, coördinator bij 

Welzijnsschakels, trok ik mijn stoute schoenen aan, om pastoor 

Guy Van Dyck te overtuigen. Hij was toen onze pastoor en 

ondertussen mijn “baas” geworden. Nu, veel overtuigen was er niet 

aan. Ik denk dat hij direct aanvoelde dat dit “mijn weg” was die ik 

moest gaan.  

Op 22 januari 2004 werd er een info- en uitwisselingsavond op 

stapel gezet met als thema: “armoede en sociale uitsluiting”. Er 

waren een goede dertig mensen present. Na afloop werd er al snel 

een stuurgroepje met een tiental personen opgericht en in april nodigden wij Ine Noukens, 

maatschappelijk assistente bij het Balense OCMW, uit om te vertellen hoe het OCMW werkte en over 

armoede in Balen. 15 Jaar later is Ine nog steeds onze trouwe contactpersoon.  

Ik had een droom…  en die werd, officieel in juni 2004 werkelijkheid. We werden een 

Welzijnsschakel, gingen met enkele 

mensen een basisvorming over armoede 

volgen, gingen op huisbezoek bij de 

gezinnen die we kenden en planden een 

eerste activiteit in samenwerking met 

het OCMW. Met bijna een volle bus, 

trokken we op een mooie augustusdag 

naar  Planckendael. 

In december 2004 kenden we al 30 

gezinnen. Nu, in 2019, zijn dit 138 

gezinnen.  

Jaar na jaar hebben we, met z’n allen, 

keihard gewerkt. Onze Terugblikken en Wellekes getuigen hiervan. In dit feest-Welleke kan je 

ervaren dat onze banden inniger en vertrouwder zijn geworden. Sommige mensen nemen zelfs het 

woord “familie” in de mond. Stap voor stap zijn we gegroeid tot waar we nu, 15 jaar later, staan. En 

dat was niet gelukt zonder de grote inzet, de samenwerkingen, de giften, de empathie en het 

vertrouwen van velen.  Het was dus nooit gelukt zonder jou! 

gelijkwaardigheid 
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Elke schakel of schakeltje, welke het ook is, is enorm belangrijk voor onze werking en daar zijn we 

héél dankbaar voor. Een dikke gemeende DANK U WEL mag dan ook niet ontbreken. 

Ik ben zo fier en trots op jullie allemaal en op ons “warm” Lichtpunt.  

Elke dag opnieuw, krijg ik zoveel van jullie.  Het maakt mij diep gelukkig om erbij te mogen horen.  

Met z’n allen op naar de volgende 15 jaar!           

Els 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen de wereld opnieuw ontdekken,  

Gestolen momenten,  

Lichtpuntjes.  

Verwondering.  

Een zonnige zomer.  

En de slappe lach totdat je er buikpijn van krijgt. 
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Swa   deel 1 een uniek kortverhaal speciaal geschreven voor 15 jaar Lichtpunt door Erik 

Vlaminck 

Hij heet Swa. 

Hij is vierenzestig. 

Hij ligt in het Stuivenbergziekenhuis in 

Antwerpen. 

'Liggen' is een manier van spreken, want 

meestal zit hij. 

In zijn rolstoel. 

 

Swa heeft geleefd. 

Hij heeft te veel en te hard geleefd. 

Van jongs af aan. 

Te veel gedronken vooral. 

Wat wilt ge? 

Als ge op uw veertien jaar naast de 

cementmolen staat. 

Tussen mannen die zeggen dat ge 'op één been 

niet kunt staan'. 

 

Enfin, als Swa nog 

staat, dan is het op één 

been, zijn rechterbeen. 

Want het linkerbeen, 

dat hebben de dokters 

geamputeerd. 

Swa vindt dat 

'amputeren' een 

stadhuiswoord is. 

Ge kunt toch ook 

'afzetten' zeggen. 

De miserie blijft tenslotte hetzelfde. 

 

Swa is van gewone komaf. 

'Uit een werkmansbroek geschud.' 

Daarom heeft hij een hekel aan 

stadhuiswoorden. 

Altijd gehad. 

Nu hij in het Stuivenbergziekenhuis ligt (of zit, 

het is al eender), overloopt hij dikwijls zijn 

leven. 

Het passeert in beelden, zijn leven. 

Het passeert in beelden gelijk in een cinema. 

 

...De zinken waskuip die 's zaterdags in de 

achterkeuken stond, met grijzig vlokkenwater 

waarin ze zich allemaal wasten. Alle vijf de 

kinderen. Van klein naar groot. En daarna ons 

moe en tenslotte onze va... 

...De bus van De 

Blauwvoet waarmee ze 

op schoolreis gingen. 

Een Fiat van Van Hooi. 

En vechten om op de 

laatste bank te 

zitten... 

...De grosse caisse 

waarop hij trots de 

maat aangaf die de 

hele harmonie in de pas deed lopen. 'Charel, ik 

heb uw gat gezien'... 

... De leren achterbank van de Mercedes 

waarop hij zat op zijn trouwdag. De hand van 

zijn Rita in zijn hand... 

In het jaar tachtig is hij naar Antwerpen 

gekomen. 

Bijna veertig jaar geleden. 

Hij is naar Antwerpen gekomen omdat het 

thuis niet meer ging. 

Wat er niet meer ging? 

Er was niks dat nog ging. 

En in de stad ging het niet beter. 

Zuipen en verzuipen. 

Een groot bakkes en een lijf vol schaamte. 

Bedelen. 

Maar ook stelen. 

Het gevang. 

De nachtopvang. 

Het Werk der Daklozen. 

Vallen en opstaan, maar vooral veel vallen. 

 

Soms een stem horen met klank die hij kende. 

Fier zijn op Tom Boonen en alle koersen die hij 

won. 

En de motorcross volgen. 

Maar er is amper nog motorcross. 

 

 

Vervolg blz. 8

niet alleen                     
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Help de armen 

Je helpt de rijken  

 

toch ook 

Voor ik crepeer  

van de honger,  

crepeer ik van 

   eenzaamheid 

Ik heb geen werk gezocht omdat ik geen kleren heb 

waarmee ge werk kunt gaan zoeken. Ik heb geen werk 

gezocht omdat ik wel een strafblad, maar geen rijbewijs en 

geen identiteitskaart heb. Ik heb geen werk gezocht omdat 

mijn handen te veel bibberen om nog fatsoenlijk te kunnen 

schilderen. Ik heb vooral geen werk gezocht omdat ze elke 

euro die ik zou verdienen radicaal zouden afpakken om er 

mijn schulden mee te betalen. In de eerste plaats mijn 

schulden aan de belastingen en aan de sociale zekerheid. De 

sociale zekerheid! Ziet ge mij hier zitten?  

Voilà. Daarom heb ik geen werk gezocht.  

Kan dat volstaan? 

gezelligheid 



 

7 
 

Lichtpunters aan het woord….  deel 1 

(Verzameld op het laatste kerstfeest.) 

*Het Lichtpunt vinden wij leuk om in de tuin te kunnen bezig zijn en om met de 

groep leuke dingen te doen.  

*Het Lichtpunt is gezelligheid en vriendschap. 

*Het Lichtpunt is mensen helpen. 

*Het Lichtpunt is voor mij: SAMEN ZIJN. 

*Ik kom héél graag naar Het Lichtpunt. 

*Door Het Lichtpunt kunnen wij gezellig samen leuke dingen doen! 

*Het Lichtpunt= super tijden beleven! 

*Wij vinden Het Lichtpunt fijn. Waar we samen kunnen zijn en samen leuke dingen doen. 

*Lekker eten voor weinig geld, sociaal contact, een uitweg vinden voor isolement wegens geldzorgen. 

*Dankzij Het Lichtpunt ben ik tevreden en ga ik blij door het leven. 

*Ik ben bij Het Lichtpunt omdat… ik dat leuk vind. Bij de jongeren zijn is super leuk en wij doen leuke  

  dingen. 

*Ik ben bij Het 

Lichtpunt omdat… Het 

Lichtpunt er voor 

zorgt dat we toch nog 

leuke dingen kunnen 

doen  

  met ons gezin. Het 

Lichtpunt zorgt voor 

ontspanning en 

gezelligheid en bij problemen helpen ze waar het  

  kan. 

*Dankzij Het Lichtpunt ben ik BLIJ .  

*Dankzij Het Lichtpunt hebben wij andere vrienden leren kennen. 

*Het Lichtpunt Balen is voor mij: samen gezellige daguitstappen doen en lekker Kerstmis vieren.  

*Dankzij Het Lichtpunt kunnen wij telkens weer genieten van een fantastisch kerstfeestmaal en het 

gezellig  

  samen zijn. 

*Dankzij Het Lichtpunt zijn wij tevreden.  

*Het Lichtpunt is gezellig samen zijn met vrienden. 

*Het Lichtpunt is 1 grote familie!  

 

 

Twee “slimmeriken” zitten aan den toog in een cafeetje op 't Kiel. Zegt de ene: "k heb zojuist weer 

m'n rijexamen gedaan. "Allee", vraagt de ander : "en, hoe was 't ? "Nie goe, zenne. Weer gezakt! "Ik 

kom weer op dat ronde punt, en daar stond een bord met dertig op, dus rij ik dertig keer rond dat 

ronde punt. "Ai", zei de ander, "en was je de tel kwijt, of wat?"  

1 grote familie 

Iedereen heeft aandacht nodig, dat is toch waar. 

Mensen willen een beetje warmte van elkaar 

Waarom niet praten, waarom geen gulle lach. 

Zo zorg je voor een lichtpuntje op een donkere dag. 

Iemand die naar je luistert, die met je praat.  

Dat is toch hetgeen waar het echt om gaat 
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Swa deel 2 

 

'Weet ge wat een bucketlist is?' Dat vraagt de 

vrijwilligster die naast hem zit. 'Een 

stadhuiswoord,' zegt Swa. 

'Nee,' zegt zij, 'een bucketlist, dat is een 

lijstje met alle dingen die ge nog wilt doen 

vooraleer ge dood gaat.' 

'Denkt ge dat ik dood ga?' vraagt Swa. 

'Iedereen gaat dood,' zegt zij. 

En Swa weet dat het met hem niet lang meer 

duren zal. Hij is niet lomp. Nooit geweest. 

 

'Hewel, wat staat er bij u op uw bucketlist?' 

Het is duidelijk dat zij ervoor wil zorgen dat er 

iets van zijn bucketlist in orde gebracht wordt. 

Ze is niet voor niks een vrijwilligster. 

Maar Swa antwoordt niet. 

Hij haalt alleen de schouders op. 

In gedachten weet hij het wel. 

Maar hij zal het niet uitspreken. 

Waarom niet? 

Daarom niet. 

 

De band terugspoelen, 

dat staat op zijn 

bucketlist. 

Dat en niks anders. 

De band terugspoelen 

naar die ene zondag in 

maart. Twee weken 

voor Pasen. 

Balen Jaarmarkt. 

De rupsmolen. 

Gigi L'Amoroso. 

De kap die dicht gaat. 

De hand van zijn Rita in de zijne. 

En geloven dat alles kan. 

 

'Wat denkt ge?' vraagt de vrijwilligster. 

'Hoe heet gij eigenlijk?' vraagt hij. 

'Rita/ zegt zij. 

En hij besluit om haar over zijn bucketlist te 

vertellen. Misschien zijn de wonderen de 

wereld niet uit. 

 

Eddy Vlaminck (schrijver van romans en theaterstukken en van de column Brieven van Dikke Freddy.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jantje is volgende week jarig. Zijn vader wil als cadeau een trommel voor hem kopen. 'Kijk meneer,' 

zegt de verkoper, 'deze rode hier kost vijf euro. Die blauwe kost twintig euro en die gele ja, dat is 

een hele speciale. Die kost wel honderd euro.' 'Hmm. En wat is er dan wel zo speciaal aan?' vraagt 

Jantjes vader. 'Die is gegarandeerd binnen een week stuk, meneer', antwoordt de verkoper.  

 

 

lieve mensen       

Als alles je heel erg tegenzit 

        en er geen lichtpuntje wil verschijnen moet je soms heel 

        hard vechten  

om wolken te laten verdwijnen. 
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Armoede in woord en beeld… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weet jij waarom een mens die in armoede zit er nooit meer uitkomt? Omdat armoede 

drijfzand is, meneer. Bij elke stap die ge zet, wordt ge verder vastgezogen. Zo simpel is 

dat.   

Ik heb mijn identiteitskaart weggegooid omdat ze al jaren vervallen was. Meer moet je daar 

niet achter zoeken. Ik had het geld niet om een nieuwe pas te gaan afhalen. Zo simpel is dat. 

En ik had het geld niet om een pasfoto te laten maken. 

Wel-zijn 
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Lichtpunters van het eerste uur 

Aanwezige Lichtpunters: Melissa (15 jaar geleden 6 jaar), Nancy, Annemie, Gerda, Myriam, Agnes, 

Bart (15 jaar geleden11 jaar), Ronny en Marita 

 

Interviewers: Patricia en Tatjana 

Vraag 1: Hoe kwamen jullie bij Het Lichtpunt 

terecht? 

Nancy: via Agnes en 

Ronny 

Agnes: via Marjet en 

later door Els die 

spontaan langskwam. Ik 

zat in een zware 

periode en was 

depressief. Het 

Lichtpunt heeft mijn 

leven terug richting 

gegeven. Na enkele maanden kwamen mijn man 

Ronny en onze zoon Bart ook mee.  

Gerda:  Ik was bij Actie M.I.N. en Els was er ook 

eens. Ze vroeg zich af of ze in Balen ook een 

Welzijnsschakel kon realiseren. Zo gezegd, zo 

gedaan. Het werd doorverteld in Balen en zo 

kwam er stilaan meer en meer volk.  

Myriam: Els vroeg me om in Balen toch eens iets 

op te starten voor mensen die het niet 

gemakkelijk hebben en ze organiseerde een open 

avond om haar initiatief uit de doeken te doen. 

Op haar uitnodiging ging ik er ook naartoe. 

Maritta: Ik herinner me dat er die avond toch veel volk aanwezig was. Het was een avond 

georganiseerd door de parochie. Van Olmen zag ik wel niet zoveel mensen maar we zijn er wel in 

geslaagd. 

Vraag 2: Hoe zouden anderen reageren op de term Welzijnsschakel? 

Allen: Het Lichtpunt is destijds wel als naam gekozen omdat er teveel verwarring was met de Schakel. 

Vraag 3: Is het nog steeds leuk en waarom? 

Allen: We hebben dankzij het LP 

al veel kunnen doen. Het 

belangrijkste is wel dat je onder 

de mensen kan komen en je 

verhaal kan doen. Als het niet 

leuk was, waarom zouden we er 

dan al 15 jaar naartoe gaan? 

Je kan ook iets doen voor iemand. 

Er worden veel dingen 

georganiseerd, ook dingen voor kinderen.  

Waar is mijn lichtpuntje  

ik ben het kwijt.  

Ik zoek overal,  

maar het lijkt,  

des te harder ik zoek,  

des te moeilijker ik het kan vinden. 

 Misschien komt het wel onverwacht  

moet ik niet zo bezeten zoeken.  

Moet ik het gewoon loslaten,  

het niet af dwingen.  

Zodat als mijn lichtpuntje zich aankondigt,  

Ik de energie nog kan op brengen, 

om er van te genieten.  

En wie weet...  

Wordt mijn lichtpuntje wel een lichtpunt  

Zou dat niet groots zijn? 

leren van elkaar 

Je moet het leven leren leven.  

Ook als je het niet begrijpt  

en het je pijn doet.  

Zelfs in het diepste donker  

kan je een lichtpuntje ontdekken.  

Door de storm leer je de stilte 

waarderen. De winter laat de lente 

terugkeren. 
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Annemie: Ik kom wel niet zo veel meer, maar ik lees via het Welleke wel graag wat er gebeurd. 

Jurgen: Maar als je dan over de activiteiten leest, denk je dan soms niet, ik ga nog eens? 

Annemie: Echt naar buitenkomen interesseert me niet zo, ik ben graag thuis. 

Agnes: De activiteiten hebben me 

sterker gemaakt.  

Bart: Ik kan me goed bezighouden. 

Het tuinieren vind ik leuk. Mijn 

jaarlijkse vaste taak is het versieren 

van de kerstboom voor het 

kerstfeest. 

Ronny: Ik herinner me nog de eerste 

reis naar Bokrijk. We kregen allemaal een sjaaltje. We 

picknickten samen en Maria, de moeder van Renild, had wafels 

gebakken. Op die manier kon ze ook iets voor Het Lichtpunt 

doen. 

Vraag 4: Welke activiteit doe je het liefst bij Het 

Lichtpunt? 

Gerda: De hobbyavonden. 

Nancy: De feestjes en gewoon onder de mensen komen. De jaarlijkse fakkeltocht waar we met Het 

Lichtpunt naartoe gaan is ook iets waar ik graag aan deelneem.  

Annemie: Het was altijd wel spannend en uitkijken waar de jaarlijkse daguitstap naartoe zou gaan. 

Agnes:  Welke activiteit speelt niet zoveel rol, onder de mensen zijn, doet mij al veel deugd. 

Ronny:  Mijn taak bij Het Lichtpunt vind ik best wel leuk. Materiaal gaan halen zoals koffie en fruit … 

Bart: Sinds kort ben ik overgeschakeld naar de mannengroep en het is daar ook wel leuk. 

Vraag 5: Kan je bij het bestuur genoeg inbreng van jezelf realiseren? 

Maritta: Als je wilt heb je inbreng genoeg tijdens vergaderingen en andere momenten. 

Er gebeurt bij het LP ook veel waardoor er veel te bespreken valt. Het bestuur is een goede groep die 

elkaars taken waar het mogelijk is ook opvangt. Er is veel te doen, en op elke activiteit kan je als 

bestuurslid geen JA zeggen. 

Myriam: Els leidt wel, maar iedereen mag en kan wel iets zeggen. 

Agnes:  Ik probeer mijn ding te zeggen vanuit het standpunt van de gezinnen en kan zo mijn inbreng 

doen, waardoor het bestuur zo ook op maat van de mensen kan meedenken.  

Myriam: Ik denk ook aan de WAAW-code van Welzijnsschakels. Ik zal eens even opzoeken waar die 

nu ook weer voor staat: 

W: We luisteren naar elkaar en praten niet door elkaar 

A: Alle mensen zijn gelijkwaardig, wij roddelen niet over anderen 

A: Alles wat in vertrouwen verteld wordt, blijft binnen de groep 

W: We steunen mekaar door dik en dun, niets kan dat veranderen 

Vraag 6: Kloppen de verwachtingen van Het Lichtpunt een beetje? 

Allen:  Er wordt niet zoveel nagedacht, men is tevreden, waardoor het bestuur dankbaarheid ervaart. 

 Er is een gevoel van samenhorigheid. 

 Het Lichtpunt deelt niet veel uit. Het gaat bij Het Lichtpunt om het samenzijn. 

ik tel mee 
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Vraag 7: Welke verbeteringen kan Het Lichtpunt nog gebruiken om zo optimaal de doelgroep te 

bereiken? 

Allen:  Waarschijnlijk zijn er nog 

mensen die thuis het moeilijk 

hebben en Het Lichtpunt niet 

kennen.  

Mond-aan-mondreclame is dus de 

beste reclame en dat kunnen de 

Lichtpunters enkel doen door hun 

ervaringen te delen. 

Myriam/Agnes: 

Het samenzijn is de beste reclame. 

Er zijn huisdokters die soms mensen doorsturen.  

Zo gingen Myriam en Agnes samen op huisbezoek. We werden altijd ontvangen en meestal zelfs goed 

ontvangen. We kwamen hen tegemoet met de melding dat we hoorden dat ze het niet gemakkelijk 

hadden. We kregen hierbij zelfs geen vragen van, hoe weten jullie dat? 

Allen:  Zelf de stap zetten gebeurt niet veel. Vaak kom je met iemand mee naar Het Lichtpunt. En er 

zijn ook gezinnen die niet kunnen komen. Hier wordt dan tijd voor gemaakt om bv. het Welleke thuis 

te brengen of iemand van het bestuur die eens op bezoek gaat. 

Vraag 8: Wat trekt je zo aan, dat je elke keer terug komt?  

Nancy:  Het samenzijn 

Agnes:  We komen allemaal voor hetzelfde, en om ook raad en tips te geven 

en te krijgen van anderen.   

Allen:  De gezelligheid … en we zitten allemaal in hetzelfde bootje en je 

kan door de verhalen elkaar steunen, mekaar verder helpen door te 

vertellen hoe jezelf bepaalde zaken hebt aangepakt.  

Vraag 9: Waar wil je over 15 jaar staan bij Het Lichtpunt of wat zou 

je nog willen verwezenlijken? 

Melissa: Ik was 6 jaar toen ik bij Het Lichtpunt kwam, Bart was de tweede jongste en was 11 jaar. Ik 

zou liefst niet met mijn kinderen later naar hier komen, zodat zij niet in armoede moeten leven.  

Ronny:  De hoop is dat er geen armoede meer zou zijn. Eigenlijk zou je niet mogen groeien.  Maar ik 

hoop dat Het Lichtpunt over 15 jaar nog bestaat, want armoede zal de wereld wel niet uit zijn.  

Hartelijk dank allemaal voor dit mooie interview. 

  

 

‘Als ik aan armoede denk, dan zie ik voor mij…’ 
 

  

 

 

 

 

Wie altijd  

nog één lichtpuntje ziet  

in het volkomen duister  

noem ik een kerel.  

die men niet gauw zal verslaan. 

altijd paraat 
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Armoede in woord en beeld… 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenkant van de Armoede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als die politici  

   nou eens  

   de armoede bestreden  

in plaats van elkaar 

Integreren  

gaat het  

gemakkelijkst  

als je welkom bent 

niet alleen 

Er waren van die momenten, dat ik het eventjes niet zag.  

Mijn gezicht vol met tranen, weg was mijn lach. 

Ik ben blijven zoeken, zo lang als ik kon.  

Naar het lichtpuntje in mezelf, alleen zo wist ik dat ik won. 

Nu drie jaren later, en zo veel gebeurd  

kan ik nu zeggen, ik heb genoeg getreurd. 

Het lichtpuntje is gevonden, en brandt nu heel fel.  

Ik heb het overwonnen, ben ver weg van de hel. 

Nu wil ik het behouden, de warmte van dat licht.  

Geen tranen, maar een sprankelend, gelukkig en stralend gezicht! 
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Lichtpunters aan het woord….  deel 2 

*Leuk en gezellig team die iedereen helpt. 

*Ik ben bij Het Lichtpunt omdat er leuke activiteiten georganiseerd worden en ook voor de 

gezelligheid. De knutselles is ook altijd leuk.  

*Ik ben bij Het Lichtpunt omdat ik het leuk vind en om bij mama en papa 

te zijn. 

*Wij zijn heel blij dat wij jullie hebben leren kennen.   

*Onze zoon vindt het cadeau leuk en het ontbijt. Ik vind de naailes en de 

hobby leuk. De steun en de contacten via Het Lichtpunt.  

*Zie je wel. Wij met z’n allen zijn hier en maken veel plezier. Rijk of arm 

maakt niet uit. Iedereen is welkom!  

*Dankzij Het 

Lichtpunt mag en 

kan ik op het podium staan.  

*Ik heb een mooie wens. Het is een droom en 

wens dat hij uit zal komen. Voor alle 

Lichtpuntjes en aan iedereen: GEEN 

ARMOEDE MEER. 

*Door Het Lichtpunt zijn wij geregeld samen 

met een toffe groep en blijven we lenig omwille 

van het maandelijks sportuurtje en maken wij 

leuke en leerrijke uitstappen.  

*Dankzij Het Lichtpunt is iedereen 

gelijkwaardig.  

*Dankzij Het Lichtpunt heb ik vele mensen leren kennen.  

*Samen zijn, warmte en gezelligheid! 

*Het Lichtpunt is leuk, een toffe bende. 

*Door Het Lichtpunt hebben mijn kinderen al 

enkele jaren een leuk cadeau gekregen met 

Kerstmis. Dank u.     

*Altijd goedgezind en blij om bij Het 

Lichtpunt te zijn. 

*Door Het Lichtpunt: kom ik in contact met 

anderen die het moeilijk hebben. Weet ik 

dat ik niet alleen ben en heb ik steun. 

*Dankzij Het Lichtpunt kunnen we samen 

komen en dromen van een nieuwe wereld vol 

vrede eneerlijkheid, veel liefde en respect. 

Dan is de wereld vol zonneschijn.  

 

Een man en een vrouw lopen door het museum. Zegt de vrouw: "Marinus, zo'n lelijk schilderij heb ik 

nog nooit gezien!" Zegt de man: "Margriet, zet je bril op en ga van die spiegel weg!"  

 

Tevredenheid 
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Armoede in woord en beeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een naamloze vennootschap of een BVBA, dat gaat failliet, 

en alle schulden zijn met de slag verdwenen. Op dezelfde 

manier zouden ze een gewone mens ook één keer in zijn 

leven een faillissement moeten gunnen. Zodat hij met een 

propere lei kan beginnen. Dat is mijn gedacht. En dat zou 

veel oplossen. 

Voedselbank 

 De bank 

 die een 

 Bonus verdient 

Koopkracht 

De kracht om 

te laten liggen 

wat je nodig 

hebt 

De ene keer klopt een lichtpuntje op mijn deur  

terwijl de andere keer gepaard gaat met tegenslag  

Het leven is een groot mysterie van losse en vaste  

puzzelstukjes gekleurd met onverwachte verrassingen. 

Mijn dokter vroeg me alle onnodige 

stress te mijden. Ik heb zijn rekening 

niet geopend. 
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Overzicht 
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Jij bent het lichtpuntje in mijn leven. 

Iets waar ik alles voor wil geven. 

Iets wat ik nooit kwijt mag raken. 

Iets wat een speciaal plekje in mijn hart bezit. 
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Lichtpunters aan het woord….  deel 3 

*Het Lichtpunt is speciaal, super, leuk. Toffe en lieve mensen met een groot hart voor iedereen.  

*Het Lichtpunt is gewoon FANTASTISCH! 

*Het super tof is en vrienden maken. 

*Dat Het Lichtpunt nog lang mag bestaan. Het is een fijne belevenis.  

*Het Lichtpunt betekent voor mij WELZIJN.  

*Ik bedank Het Lichtpunt voor de vele leuke jaren. 

*Dankzij Het Lichtpunt zin wij samen met andere vrienden. 

*Dankzij Het Lichtpunt heb ik mooie momenten beleefd met lieve mensen.  

*Dank zij Het Lichtpunt is iedereen gelijk. 

*Wij allemaal gelijk zijn. 

*Dankzij Het Lichtpunt vieren wij kerst met vrienden. 

*Dankzij Het Lichtpunt leren wij nieuwe mensen kennen en creëren wij een verbondenheid die ons 

samenbrengt.   

*Dankzij Het Lichtpunt kunnen wij leuke dingen beleven en fijne mensen ontmoeten. 

*Dankzij Het Lichtpunt heb ik andere mensen leren kennen.  

*Met Het Lichtpunt is het altijd leuk, gezellig en supertof! 

*Bedankt voor Het Lichtpunt, voor het cadeau voor de 

kinderen en het vieren met andere vrienden. 

*Het Lichtpunt betekent voor ons spelen, genieten, koken, 

met alle mensen van goede wil. 

*Het Lichtpunt: leuke bende en altijd paraat om te helpen. 

*Het Lichtpunt betekent voor mij leuk samen zijn.  

*Het Lichtpunt is héél leuk. Toffe mensen.  

*Het Lichtpunt betekent voor ons een lichtje in ons leven. 

*Bedankt voor Het Lichtpunt, voor kerst vieren en vrienden.   

*Het Lichtpunt is geweldig omdat ze hen zo hard inzetten voor mensen die het kunnen gebruiken. 

*Wij vinden Het Lichtpunt heel tof en plezant. 

*Ik vind het heerlijk bij jullie te zijn. Dat wij ook kans krijgen ook eens voor langer te komen en ook 

voor  de mooie uitstappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwe vrienden 

Als mensen jouw hulp vragen  

wanneer ze iemand nodig hebben,  

dan ben je bevoorrecht omdat jij  

blijkbaar een lichtpuntje bent  

in hun gedachten als het donker is. 
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Voor alle mensen waarvan wij de voorbije 15 

jaar moesten afscheid nemen. We denken aan 

jullie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samen dromen 
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Woordzoeker 

 

 

 

1. Het Lichtpunt is er voor……. 

2. Het Lichtpunt strijdt tegen…… 

3. Welk feest vieren wij jaarlijks? ….. 

4. Wij maken veel ….. 

5. ….., liefst niet wenen! 

6. Elke lichtpunter is een ….. 

7. De knutselaars zijn heel ….. 

8. Het Lichtpunt bestaat ……… 

9. Wij vormen één ….. 

10. Samen sterk in ….. 

11. ….. doet deugd 

12. De Lustige Sporters zijn ….. 

13. ….. is er wel een activiteit 
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Kleurtekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respect voor elkaar 
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Feestkalender 15 jaar Lichtpunt 

 

Woensdag 13 maart:. speciale kien voor alle Lichtpunters. In lokaal 

achterbouw van PC om 19 uur. In plaats van 1 euro brengt elke deelnemer een 

prijs mee. Groot of klein, je mag dit zelf kiezen. 

 

 

Zaterdag 30 maart: brunch voor de Lichtpunters 

                                In de feestzaal van het parochiecentrum  

                                Van 10.30 tot 15.00 uur 

 

 

Vrijdag 17 mei: optreden Jacques Vermeiren voor de Lichtpunters 

                           In de Rex, Mol 

                           Om 20 uur 

 

 

Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 mei: weekend voor de Lichtpunters. 

                                                                

 

 

Vrijdag 8 november: Het Lichtpunt got talent: een verhaal van veerkracht.   

                                  Iedereen mag komen kijken! 

                                  In het vrijetijdscentrum De Kruierie, Balen 

                                  Om 20 uur. 

 

 

Zondag 15december: Kerstfeest voor alle Lichtpunters 

                                   In de feestzaal van het parochiecentrum 

                                   Van 12.00 tot 17.00 uur  

 

 

Elk werkgroepje biedt tijdens een activiteit een extraatje aan…. 

  

Word verwacht in de loop van het jaar. 

www.HetLichtpuntBalen.be- website 
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Binnenkant van het Lichtpunt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen telt 

Groeien 

We kunnen 
het! 

Vertrouwen en 
zelfvertrouwen 

Jezelf mogen zijn 

Talenten en 

kansen 

Samen strijden wij verder tegen 

armoede en sociale uitsluiting! 
Proficiat Lichtpunters    Dank U medestanders 
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Verantwoordelijke uitgever: Het LICHTPUNT-Welzijnsschakel Balen, 

Gustaaf Woutersstraat 29, 2490 Balen 

 0473/34.23.70 (Els)  het.lichtpunt@outlook.com 

Facebook Het LICHTPUNT (Welzijnsschakel) 

Het LICHTPUNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het LICHTPUNT is een vereniging die zich tot doel stelt samen te strijden tegen 

armoede en sociale uitsluiting. Wij brengen mensen met en zonder armoede-ervaring 

tezamen. Wij bieden tal van activiteiten aan, wij hebben een eigen krantje en een eigen 

tuin. 

We proberen een schakel te zijn met andere diensten, verenigingen, het OCMW, den 

travoo, ….  

We gaan samenwerkingen aan.  

Wil jij met ons kennismaken? Dat kan op verschillende manieren. 

Per e-mail: het.lichtpunt@outlook.com 

Per telefoon: 0473/34.23.70 (Els) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

code 21003 vermelden 
 

code 21003 vermelden 

Reageren op de artikels kan via het.lichtpunt@outlook.com of gsm 0473 34 23 70 (Els) 

 

 

Reageren op de artikels kan via het.lichtpunt@outlook.com of gsm 0473 34 23 70 (Els) 
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