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Overlijden Theo

Liefste Theo plots ben je van ons heen gegaan.
Je verliet ons in alle stilte.
Jou vergeten zullen we nooit.
Want je hebt een plaatsje in ons hart.
Rust nu maar zacht!

Vanwege Patricia in naam van heel het LICHTPUNT
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Voorwoord
Hallo Lichtpunters,
Aan het einde van het jaar maken we wel eens een balans op over het voorbije jaar. Voor
mezelf zal ik 2018 nooit vergeten als het jaar waar ik Het LICHTPUNT leerde kennen. 2019
wordt dan weer een feestjaar want we zullen de 15e
verjaardag van Het LICHTPUNT vieren.
In deze dagen vieren wij ook dat God met ons kwam wonen.
Als een Kindje in het stalletje van Bethlehem werd Hij
welkom geheten door de herders en Drie Koningen.
Dat welkom heten is iets waar Het LICHTPUNT erg sterk
in is. Als stagiair “pastoraal handelen” kwam ik eind
september voor het eerst, afwachtend, de lokalen van de
Balense parochiezaal binnen, maar het was een zéér
positief onthaal en ik voelde me al snel geaccepteerd
binnen de groep. Hiervoor wil ik jullie allen danken.
Dit is ook de kracht van jullie Welzijnsschakel. Dat de
mensen die komen aankloppen bij Het LICHTPUNT en de
vrijwilligers zich SAMEN inzetten tegen de uitsluiting waarmee velen van jullie te maken
krijgen.
Ontmoeting en solidariteit staan hierbij centraal. Door de contacten terug moed krijgen om
verder te groeien als mens en om terug wat stappen vooruit te zetten, met vertrouwen en
hernieuwde kracht als het even terug misloopt.
Het vertrouwen dat ik van jullie kreeg daar ben ik erg blij om. Jullie spraken me van de
eerste momenten aan en ik mocht al diverse levensverhalen van jullie horen. Verhalen die me
ook raakten en tegelijk boos maakten, omdat uitsluiting een vaak wederkerend thema is. Het
deed me soms zelfs al verder denken. Waar ik initiatieven kon nemen of mensen bevragen om
bepaalde situaties aan te kaarten, deed ik dat ook.
Diverse activiteiten mocht ik al met jullie beleven tot zelfs de naailes van de dames, maar
zoals al eens tijdens een knutselavond gebleken is, zullen jullie wel gemerkt hebben dat ik
niet erg handig ben.
Hier kan ik me misschien nog wat in bijschaven, maar waar ik zeker in wil bijleren is jullie
nabij zijn en luisteren, wat een kwaliteit is die elke mens zou moeten hebben, maar zeker in
mijn pastorale opleiding noodzakelijk is. Hieraan probeer ik zo goed mogelijk te werken. Je
mag mij altijd aanspreken als je ergens mee zit, of gewoon om even je verhaal te doen.
Gezondheid, voeding, wonen, recht op werk en
onderwijs zijn grondrechten, maar die heb je zelf
niet in de hand. Hier wil ik voor gaan. Vechten voor
deze rechten, samen met jullie!
Jullie moeten zeker de agenda’s van Het
LICHTPUNT in het oog houden, want 15 jaar
LICHTPUNT kunnen we niet zomaar laten passeren.
Ik wens jullie allen een gezond, hoopvol en
hartverwarmend 2019! Vrede en alle goeds!

Jurgen
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Mijn verhaal…
Ik ben geboren in april 1965. Van toen af was het bij mijn ouders al moeilijk
leven. Een vader die veel dronk in plaats van de centen te investeren aan zijn
gezin. Dit vernam ik op latere leeftijd. Want toen ik 3 jaar werd zijn mijn ouders
uit elkaar gegaan en gescheiden. Al van voor mijn ouders uit elkaar gingen was er
een andere man in mijn moeders leven. Namelijk de broer van mijn vader. Uit die
relatie ontstond al snel een kind. Ik kreeg er dus een halfbroer bij, maar
wettelijk gezien is het wel mijn echte broer.
Mijn moeder is later getrouwd met die man, mijn nonkel dus. Uit dat huwelijk
zijn uiteindelijk nog 1 jongen en 2 meisjes ontstaan. Maar mijn jongste broer is 6
dagen na de geboorte overleden. Ik heb hem dus nooit gekend en zelfs nooit
gezien. Ons gezin leefde zeer moeizaam. Mijn stiefvader werkte toen op een
plastiekfabriek in Geel. Er werd veel ruzie gemaakt bij ons thuis. Van mijn
geboorte tot mijn 8 jaar kan ik mij nagenoeg niets of zeer weinig meer
herinneren, buiten wat mij verteld is. Maar vanaf dan zijn het herinneringen van
miserie. Ik werd door mijn stiefvader mishandeld en misbruikt en ook mijn
zussen moesten eraan geloven. Enkel mijn broer, dat was mijn stiefvader zijne
God, kon niks verkeerd doen. Op school werd ik gepest omdat iedereen op de
hoogte was van mijn thuissituatie. Van de kleuterklas tot het zesde leerjaar ben
ik in Meerhout naar de school gegaan. Ik heb op school nooit vrienden gehad.
Thuis was het als kind zeer moeilijk leven. Het minste dat ik een voet scheef
zette, kreeg ik slaag. Slaag kreeg ik trouwens meer dan eten. En als ik iets te
eten kreeg, was het droog brood met een glas water. Als mijn schoenen kapot
waren, schuurden mijn bloten tenen over de asfalt tot mijn tenen open lagen. Ik
had ook gaten in mijn broek ter hoogte van mijn knieën. Het zelfde liedje. Met
blote knieën over de asfalt tot ze open lagen. Toen ik 10 jaar was, stak mijn
broer mijn bed in brand terwijl ik erin lag te slapen. Hij kreeg hier nooit straf
voor. Ik kreeg nadien meerdere keren te horen dat ik erin had moeten blijven,
zodat ze van mij verlost waren geweest. Ik heb ook wel eens kwajongensstreken
uitgehaald, zoals ieder kind. Maar telkens kwam ik er slecht van af en kreeg ik
slagen. Slagen met een vliegenklopper maar ook met de broeksriem. En ik moest
dan de ganse nacht op mijn stiefvader zijn kamer op mijn knieën gaan zitten. Als
ik durfde door te zakken en in slaap vallen, kreeg ik er weer van langs met
diezelfde vliegenklopper. Overdag ging ik dan naar school zonder te slapen. Als ik
dan insliep, kreeg ik daar ook nog straf. Tot ik tegen de directeur vertelde hoe
dit kwam. Mijn moeder en stiefvader moesten naar school komen voor een
gesprek, waarop mijn stiefvader zei dat de directeur zich niet moest moeien.
Vanaf toen begrepen de leerkrachten het wel beter. Thuis bleef de miserie
aanhouden. Als mijn stiefvader overdag wilde slapen, moesten wij buiten en
mochten we pas terug binnen als hij was uitgeslapen. Zelfs in de winter als het
vroor. Het ging van kwaad naar erger. Op mijn 14de besefte ik dat het niet zo
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verder kon en ben ik thuis weggelopen. Na 2 dagen vond de politie mij en heb ik
heel mijn verhaal verteld. Toen werd ik onder de jeugdrechter geplaatst en werd
het gezin door de jeugdrechtbank opgevolgd. Maar dit heeft niet veel verschil
gemaakt. Het werd zelfs nog erger. Een jaar later ben ik dan weer vertrokken,
maar dan rechtstreeks naar de jeugdrechtbank. Daar had ik gezegd dat ik niet
meer naar huis wilde. Ik werd geplaatst in een instelling waar ik een veel beter
leven had. Ik besefte in het begin niet wat er gebeurde want ik kreeg fatsoenlijk
eten. Ik kende dit niet. Toen ik mijn bord met aardappelen, groentjes en een
stuk vlees aankeek, zeiden de opvoeders: “Wat scheelt er? Is het niet naar uwe
zin?” Ik zei: “Jawel, maar dat is de eerste keer in mijn leven dat ik zoiets te
eten krijg.“ Ik was opgelucht en ben gaan studeren. Ik ben tot mijn 23 jaar naar
school geweest waarna ik afstudeerde als automekanieker met een A3 diploma.
Na school heb ik mijn legerdienst gedaan in Duitsland, waar ik het ook wel naar
mijn zin had. Na het leger ben ik alleen gaan wonen en gaan werken. Ik heb geen
gemakkelijk leven gehad. Maar nu ben ik 53 jaar. Ik heb zelf een gezin. Ik heb
een schat van een dochter en twee schatten van stiefzonen.
Een Lichtpunter

Jongeren

Zit je in het secundair, ben je 12 tot 18 jaar oud dan ben je welkom bij de LICHTPUNTjongeren.
We komen om de 2 maand samen op woensdagavond van 19.00u tot 21.00u. Enkele
activiteiten vind je hier boven. Samenkomst in ons lokaal in de Achterbouw van het
parochiecentrum. Kijk snel in de kalender van dit Welleke!
Welkom!!!

Dag Sint
Joepie het was weer zover onze maandelijkse knutseldag. We
waren een rendier aan het maken op een houten lepel, toen we
plots hoog bezoek kregen! De sint en zijn knecht waren langs
gekomen. Dat vonden we natuurlijk super tof! Fantastisch dat
hij ook aan ons heeft gedacht.
Bedankt voor je bezoek Sint en piet
Patricia
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TIPS
Op 10 oktober kwamen we met 17 personen samen om tips uit te wisselen. En die tips
willen wij natuurlijk graag delen met jullie allemaal.
In dit Welleke een eerste deel.
• PMD-afval eerst plat stampen voor je het in de blauwe zak steekt.
• Blikjes kan je bijhouden en verkopen voor oud ijzer. Je kan deze inleveren bij
Werrens of Van Hees.
• Bij de stofzuigers met filter, heb je geen zakken meer nodig.
• Als je toch zakken hebt, kan je deze leegmaken en terug gebruiken.
• Via internet kan je goedkoper aan stofzuigzakken van alle merken geraken
(www.stofzuigerzakken.nl).
• Je mag extra verpakking in winkel laten.
• Plastic kan gratis naar het containerpark.
• Aan de blanco achterzijde van reclame of van oud papier kan je nog notities maken.
• Prut van de koffie:
o kan je tussen bloemen doen.
o Kan je gebruiken om koper mee poetsen.
o Kan je gebruiken om je afloop te reinigen
• Als je mottenbollen in je GFT-bak hangt, heb je geen last van maden.
• Om in het oog te houden. De richtlijnen rond sorteren van afval zouden begin 2019
veranderen!
• Flesjes shampoo of afwasmiddel kan je op z’n kop zetten of water bijvullen als het
bijna op is.
• De tube van bv. tandpasta kan je oprollen tot tegen de opening of openknippen en zo
kan je restant nog gebruiken.
• Vliegen en andere insecten kan je buiten houden door een plastic waterzak of CD’s in
de deur te hangen.

Bij de verhuis van de Bron naar een ander lokaal
zetten verschillende Lichtpunters met de glimlach
hun beste beentje voor.
Bedankt aan iedereen die hielp bij de verhuis!
Voor degenen die het gemist hebben: wij zijn naar
een lokaal in de ACHTERBOUW op het eerste
verdiep van het parochiecentrum verhuisd. Er
hangen enkele wegwijzers.
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Wist je dat..
-het LICHTPUNT in 2019 zijn 15-jarig bestaan viert.
-wij in februari met een extra Welleke komen aandraven met onze feestkalender in?
-bij Het LICHTPUNT dit jaar al 5 stagiairs zich engageren? Jurgen kennen de meesten
van jullie al. In februari komt student Lien een 15-tal uurtjes kennis maken. Zij studeert
sociaal werk. En voor hun GIP-proef zullen er regelmatig 4 leerlingen van de
Rozenbergschool over de vloer dartelen.
-we hen allemaal van harte welkom heten!
-we ook een nieuwe vrijwilliger in ons midden mochten verwelkomen? Zijn naam is Stef
en hij zal zich vooral over de tuintjes ontfermen. Welkom Stef!
-je bij “De Schakel” superlekkere verse wafels kan bestellen? Je kan kiezen tussen
wafels met appeltjes, chocolade, rozijnen, appel en rozijntjes, gewone vanillewafels of
hartjes vanillewafels en dit tegen een vrij goedkope prijs. Bestellen of info kan op
nummer 014/81 37 56
-we vorig jaar met een 6-tal Lichtpunters beroep konden doen op 4 computerbollebozen
van de Rozenbergschool om onze problemen in verband met computer, laptop,
smartphone, ….op te lossen of om iets nieuws te leren? En er veel geleerd en opgelost
werd?
-we dit jaar dit herhalen op 18, 19 en 21 maart? Iedereen die iets wil leren of problemen
heeft is welkom. Geef zeker je naam op! (Loe)
-we weer gestart zijn met ons sportuurtje. En het een zeer gedreven en enthousiaste
groep is waarbij iedereen zich thuis voelt en meedoet aan zijn eigen ritme?
-we nog heel wat op onze planning staan hebben zoals zumba, netbal, bowling, …, …. en je
nog steeds welkom bent! Schrijf je snel in op woensdag 9 januari of geef een seintje.
Dan krijg je steeds een berichtje voor de volgende sportactiviteit. (Loe)
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Campagne WELZIJNSZORG: 1 op 5 loopt school in de
buitenbaan.
In deze Kerstperiode staan de projecten van Welzijnszorg ook centraal. Begin oktober
was er in Malle een avond waar de campagne: “1 op 5 loopt school in de buitenbaan” van
start ging. Van Het LICHTPUNT waren we er met meer dan een handvol. Dit jaar heeft
men gekozen om te werken rond onderwijs. Ik wil jullie hierbij een korte samenvatting
geven.
Uitsluiting kan een
reden zijn tot mislukken op school. De
samenwerking met
school is daarom erg
belangrijk om signalen
op te vangen en
eventueel door te
verwijzen naar andere
instanties die je
kunnen verder helpen.
Volgende aandachtspunten zijn:
-

Geen plek om te studeren of om huiswerk te maken, kan de kans op slagen in
onderwijs naar beneden halen;

-

Een goede verstandshouding tussen ouders die in armoede leven en het OCMW is erg
belangrijk;

-

Maar ook experten aanwerven die in het onderwijs niet ter plaatse actief of
woonachtig zijn, is belangrijk. Dit om de anonimiteit te bewaren;

-

Het maximumfactuur is mooi, maar er komen vaak toch nog extra’s bij. Vaak ook nog
afhankelijk van de richting waarin je kind studeert;

-

Samen tegen onbetaalde schoolfacturen. Dit project zou in 2019 in Mol opgestart
worden. Als lerares in een Molse middelbare school zal Myriam zich hier ook voor
inzetten. Tijdens de Fakkeltocht hoorde ik over deze problematiek een ouderpaar
getuigen.

-

De schoolfotograaf komt vaak in september, wat na de zomervakantie en opstart van
de school een zware kost is.

-

Huiswerk maken via computer en de communicatie van de school die ook digitaal
verloopt, is als je verschillende kinderen hebt moeilijk. De aanschaf van een
bijkomende computer is voor sommige gezinnen een zware kost.

-

Bij onbetaalde schoolfacturen kan de schooldirectie het OCMW contacteren. De
stap om naar het OCMW en/of andere organisaties te gaan kan zo misschien sneller
gemaakt worden.

Jurgen
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ViA- mobiel helpt je met uitkeringen en subsidies
Wil je weten op welke uitkeringen en subsidies je recht hebt? Heb je hulp nodig bij het
papierwerk? De ViA-mobiel komt naar je toe om je hierbij te helpen.
De samenleving wordt alsmaar ingewikkelder. Steeds minder mensen kennen al hun
rechten en missen daardoor heel wat financiële voordelen. Om dit te voorkomen, komt
de gemeente Balen met de ViA-mobiel (vragen-informatie-advies) naar je toe.
Medewerkers van verschillende diensten helpen er Balenaars om alle uitkeringen en
subsidies te krijgen waarop ze recht hebben.
De ViA-mobiel komt nog ter plaatse op donderdag 17 januari, op vrijdag 1 maart, op
donderdag 4 maart, op woensdag 15 mei en op donderdag 13 juni. Meer info over de
exacte locaties, uren en aanwezige diensten wordt telkens gecommuniceerd via de
gemeentelijke kanalen en op www.balen.be/ocmw. Neem indien mogelijk je
identiteitskaart en pincode mee.

Wat als je de energiefactuur niet meer kunt betalen?
Meer dan 20 procent van de gezinnen in ons land hebben moeite om hun energiefacturen
te betalen of houden hun verbruik bewust lager om hoge facturen te vermijden. Vooral
alleenstaande ouderen en eenoudergezinnen worden getroffen door energiearmoede,
omdat zij hun woon- en energiekosten vaak met een lager en slechts één inkomen moeten
betalen. Bovendien wonen veel ouderen in een verouderde
woning die bijvoorbeeld onvoldoende geïsoleerd is,
waardoor er veel energieverlies is. Dat de energiefacturen
ook nog eens stijgen, zorgt voor hen voor steeds meer
problemen.
Als je je energiefactuur van de commerciële leverancier
niet kan betalen, word je niet onmiddellijk afgesloten van
het energienet. Je ontvangt eerst herinneringsbrieven van
de energieleverancier, waarna je alsnog de kans krijgt om
de facturen te betalen of een afbetalingsplan af te
spreken. Als dat niet gebeurt, mag hij het contract opzeggen. Vind je nadien niet op tijd
een nieuwe leverancier, dan neemt de netbeheerder de energielevering over. Als je ook
de facturen van de netbeheerder niet betaalt, dan komt hij een budgetmeter bij je
installeren. Zo’n budgetmeter levert gas of elektriciteit naargelang het krediet dat je
op de oplaadkaart zet. (Foto:Infrax)
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Kom jij in aanmerking voor financiële steun van de Vlaamse overheid tijdens de
winterperiode?
Voor elektriciteit kan je met een budgetmeter rekenen op een minimale levering van 10
ampère. Maar voor aardgas is dat door praktische
Sommige mensen weten niet
redenen niet mogelijk. Je kan de aardgaskraan niet
half openzetten: ofwel heb je aardgas, ofwel niet.
dat de minimumlevering voor
In de wintermaanden kan je wel in aanmerking
aardgas bestaat of dat ze
komen voor financiële steun van de Vlaamse
overheid. Op die manier kan je toch rekenen op een
er recht op hebben.
soort van minimale levering aardgas, zodat je niet
zonder verwarming valt.
Concreet kunnen mensen met een budgetmeter voor aardgas in de periode van 1
november tot 31 maart twee keer een tegemoetkoming krijgen via het OCMW. Maar
weinig mensen vragen dit aan. In januari 2018 waren er 28.087 gezinnen in ons land met
een budgetmeter voor aardgas, waarvan slechts 5.405 een tegemoetkoming hebben
gekregen.
Er zijn verschillende redenen waarom mensen de minimumlevering niet aanvragen. ‘Het is
mogelijk dat ze de minimumlevering niet echt nodig hebben, maar het kan ook zijn dat
ze niet weten dat het bestaat of dat ze er recht op hebben. Daarnaast is de drempel om
bij het OCMW aan te kloppen voor sommige mensen
te hoog.’ (Foto: Samenlevingsopbouw vzw)
Nu het winter is, is het toch heel belangrijk dat
gezinnen met een budgetmeter weten dat ze een
tegemoetkoming kunnen aanvragen voor aardgas!
Iedereen in Balen met een budgetmeter voor aardgas
kreeg daarover reeds een brief. Ben je nog niet tot
bij het OCMW geweest? ZEKER DOEN!
Een opmerkzame kelner zegt tegen een klant: "Ik zie dat uw glas leeg is. Wilt u er nog
eentje?" Waarop de klant antwoordt: "Wat kan ik nu in hemelsnaam met twee lege
glazen beginnen?"
Vrouw tegen haar man: ‘Waarom drink je toch zo veel? Antwoordt de man: ‘Ik kan er
niets aan doen. Het is een kwestie van gewoonte. Ik ben nu eenmaal met de fles
grootgebracht.’
Jantje komt van school en vertelt: ‘Mama, ik heb vandaag kookles gehad. Maar ik heb in
plaats van meel per ongeluk zeeppoeder in het cakebeslag gedaan.’ Mama vraagt:
‘Oei,werd de juffrouw toen niet erg boos?’ ‘Nou en of’, antwoordt Jantje. ‘Ze stond te
schuimbekken van woede.’
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Cultuuruitstap
Traditiegetrouw hebben we ieder jaar onze
cultuuruitstap. Dit jaar
ging deze door op 3
november.
Om 8 uur stipt in Balen en
om 8.15 uur in Olmen
vertrokken we met 39
Lichtpunters, goed
gemutst en vol
enthousiasme, richting het
Fort van Breendonk.
Daar aangekomen werden
we opgewacht door 2
gedreven gidsen die ons gedurende een
tweetal uren aangrijpende verhalen wisten te
vertellen. Zoals over het leven van zo’n 3.600
mensen die daar tijdens Wereldoorlog 2
zonder vorm van proces werden vastgehouden,
mishandeld en sommige zelfs gedood.
Verschillende Lichtpunters werden er heel stil
bij. Echt een voormiddag om nooit meer te
vergeten in je leven.
’s Namiddag was het een totaal ander verhaal
met enerzijds een bezoek aan de historische
gebouwen en anderzijds de beklimming van de
Sint Rombouts toren en dit in Mechelen.
Bij aankomst in Mechelen parkeerde de bus
zich vlak bij de Dossinkazerne. Er lagen
diverse bloemstukken voor dit gebouw. In de
voormiddag hoorden we nog dat er vanuit
Breendonk vooral Joden naar hier werden
gestuurd.
Geschiedenis moeten we blijven gedenken om
niet dezelfde fouten te maken. En om hen te
herdenken die gestreden hebben voor onze
samenleving.
Tijdens de historische stadswandeling
maakten we kennis met enkele opmerkelijke
figuren uit de hoge adel. Het leek zelfs zo dat
Mechelen op een gegeven ogenblik meer
invloed scheen te hebben dan Brussel. En het
blijken dan ook nog vrouwen te zijn.
Margaretha van Oostenrijk en Margaretha van

York leefden en stierven beiden in Mechelen.
Beide dames waren bovendien meters van
Keizer Karel V, die ook in Mechelen leefde. In
de stad zagen we op verschillende plaatsen ook
schommelpaarden. Dit verwijst naar een
kunstwerk van Keizer Karel op een schommelpaard. Verschillende kloosterorden hadden er
ook hun plekje en er vertoefden dan ook vele
religieuzen. De kardinalen en aartsbisschoppen
van België hadden en hebben er nog altijd hun
verblijf. We liepen ook nog langs verschillende
kerken en konden in de binnenstad ook nog een
stukje stroom van de Dijle terugvinden.
Tegelijkertijd leverde onze tweede groep heel
wat inspanningen. Want amai, 538 treden om
helemaal boven op de Sint Rombouts toren te
geraken, dat was
niet niks! Gelukkig
hadden we
onderweg een 6tal ruimten waar
we even halt
konden houden. En
telkens kregen we
daar allerlei uitleg.
Over de bouw van
de toren, het
omhoog sleuren
van de klokken en
de beiaard die net op dat moment bespeeld
werd, het werkend torenwerk enz…. Maar de
beloning als we helemaal boven waren, was het
beklimmen meer dan waard. Wat een prachtig
uitzicht over Mechelen! En omdat het mooi
weer was, konden we onder meer Heist op de
Berg, het Atomium in Brussel én Antwerpen
zien liggen. Er was dan ook geen zuchtje wind
en veel zon. Kortom “formidalistish” zoals een
bekende Belgische komiek eens zegde. En dan
terug naar beneden in ene ruk. Ook niet simpel.
Na de rondleidingen verbroederden een de
klimmers met de stadswandelaars en konden
sommigen nog even op een mini-stadswandeling
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rekenen, anderen verkozen om de winkelstraten te verkennen.
We eindigden met een verfrissing op een
terras in het zonnetje zonder windje. Gewoon
Loe en Jurgen

zalig. Een goed uurtje later vertrokken we
terug richting Balen. Kortom, het was een
volledig geslaagde uitstap.

Interview met Ellen van Den Travoo
1) Hoelang werk je al voor Den Travoo?
Ik werk al 17 jaar voor het OCMW. 7 Jaar als trajectbegeleidster en maatschappelijk
assistente op de sociale dienst en 10 jaar op Den Travoo. Den Travoo bestaat dit jaar 10
jaar!
2) Wat vind je het leukste om te werken voor Den Travoo?
‘s Morgens toekomen en lachende en stralende gezichten zien. Want zelf ben ik niet zo‘n
ochtendmens. Maar onze mensen maken elke dag opnieuw weer mijn dag goed.
3) Hoe ben je de baas geworden in Den Travoo?
Eerst was ik trajectbegeleidster en dan heb ik als eerste de strijkdienst opgericht . In
het begin was dit meestal voor alleenstaande vrouwen. Toen we zagen dat veel mensen
het moeilijk hadden om een job te vinden zijn we hiervoor hulp gaan bieden. We zijn
subsidies gaan aanvragen in Europa en we kregen ze. We hebben dan Den Travoo op
papier uitgeschreven. Toen ze een coördinator zochten om wat op papier stond in
realiteit uit te bouwen heb ik hiervoor gesolliciteerd en ik was de 1-ste en kreeg de job.
4) Welke mensen kunnen hier eigenlijk werken?
Iedereen is welkom in Den Travoo. We zoeken een plaatsje binnen of buiten Den Travoo.
Maar het hangt ook af van welke talenten of kwaliteiten de
mensen hebben. Wij zoeken een plaatsje waar je je goed bij
voelt.
5) Welke hobby’s vind je leuk om in je vrije tijd te doen?
Op 4 november liep ik de marathon in New York voor de Cliniclowns ( Ellen liep een mooie tijd van 4.9. Een hele dikke
proficiat, Ellen ) en zondag 21 /10 liep ik een halve marathon
voor Esperanza, een voetbalclub voor kwetsbare jongeren in
Geel. En als ik niet loop, volleybal ik bij BVC in Balen.
6) Hoe zijn jullie op het idee gekomen om Den Travoo op
te richten?
We merkten dat er in Balen veel mensen het moeilijk hadden
om terug te integreren in de maatschappij. Mensen die
vertelden dat ze het moeilijk hadden omdat ze ziek waren of
al lange tijd niet meer werkten of thuis waren om voor de
kinderen te zorgen. Dan is het heel moeilijk om terug iets te vinden waar je je goed bij
voelt. En toen kwam het idee om Den Travoo op te richten. Een plaats, een thuis, waar
iedereen zich goed mag voelen zoals hij is. Daarom bij vraag 7 een getuigenis van iemand
die in Den Travoo heeft gewerkt….
7) De getuigenis van Patricia zelf….
Na een lange periode van 7 jaar ziekte mocht ik terug proberen om te gaan werken.
Maar wat kon ik nog aan en waar voelde ik mij goed bij? Dat was een grote vraag voor
mij. Toen kreeg ik de vraag of ik wou werken in Den Travoo. Ik ben gaan solliciteren en
werd al direct goed ontvangen en gerustgesteld. Zo keken we samen naar wat ik nog
aankon en naar wat me ook lag om te doen. In september mocht ik dan beginnen en ik
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voelde mij direct aanvaard. Ik voelde mij terug als herboren omdat ik besefte dat ik
toch nog een stap in de maatschappij kon zetten en mijn steentje nog kon bijdragen. Na
7 jaar ziek zijn, blijven ze me nog steeds steunen en staan ze nog steeds open voor een
babbel. Dank je wel voor die grote steun zodat ik de stap terug heb durven zetten.
8) Den Travoo bestaat 10 jaar? Wat wil je de 10 volgende jaren nog bereiken?
Het belangrijkste is nu om te behouden wat we hebben. Eigenlijk bepalen onze mensen
wat er de komende 10 jaar gaat gebeuren. Ik vind het heel belangrijk om goed te
luisteren naar de mensen. Wij gaan steeds op zoek naar een antwoord voor onze mensen.
Bedankt voor je tijd, Ellen.
Patricia

De Lichtpunttuin dommelt in maar…
nu de winter zich stilaan laat voelen, worden de laatste groentjes geoogst!
We hebben weer een mooi jaar achter de rug.
Ondanks de droogte konden we toch goed blijven
werken in onze tuin omdat we goed voorzien zijn
van watertanks. Zoals altijd zijn er teelten die
lukken en die dan toch niet lukken. Maar globaal
gezien zijn we weer tevreden. Het blijft natuurlijk
wel een inspanning.
Spijtig genoeg hebben we van onze immer
enthousiaste tuinbegeleider Theo Wellens
afscheid moeten nemen. Theo heeft een
fantastische inspanning geleverd om van de tuin op onze nieuwe stek, achteraan het
woon-zorgcentrum Ter Vest van het OCMW, een klein moestuinparadijsje te maken.
Dankuwel Theo en we weten dat je daarboven nog altijd stilletjes zal meegenieten.
Daarom hebben we een nieuwe tuinbegeleider gezocht en gevonden in de persoon van
Stef Leynen. Stef heeft heel groene vingers en ook heel veel enthousiasme om dit
project verder uit te bouwen. Welkom Stef en succes.
Maar de tuin staat er niet voor ons schoon ogen natuurlijk. Die staat er voor onze
gezinnen die mits een inspanning hun eigen groenten kunnen kweken en oogsten. En dat
scheelt dan weer aardig in het gezinsbudget en het is nog gezond ook. En het is er
gezellig vertoeven. Want naast tuinieren kan je er zeker een
babbeltje slaan.
Twee waarzeggers komen elkaar tegen op de markt. Zegt de ene
waarzegger tegen de andere: 'Je ziet er beter uit dan volgende
week!'
Bij het zien van de overgekookte melk in de keuken, roept moeder
verschrikt uit: "Maar Bertje toch, ik had je toch gevraagd op te
letten wanneer de melk overkookt!!" "Maar ik heb opgelet, mama! Het
was precies vijf minuten voor zes!"
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Zou jij met deze
bus naar de
Kerstmarkt gaan?

Kerstbezinning
Kerstmis moet in 't hart beginnen
daar wil God geborgen zijn
daar wil Hij de mens beminnen
ook al lijkt hij nog zo klein.
Kerstmis moet in 't hart beginnen,
in 't gemoed van ieder mens
dan treedt Jezus werk'lijk binnen
met zijn lieve vredeswens

vrede

Kerstmis moet in 't hart beginnen
en al blijven deuren dicht
mensen die zich echt bezinnen
staan reeds midden in Gods licht.
Kerstmis moet in 't hart beginnen
in het hart van jong en oud;
niemand hoeft iets te verzinnen
zonder hart heeft men het koud.
Kerstmis moet in 't hart beginnen
zonder hoogmoed, zonder schijn
God zoekt overal gezinnen
waar Hijzelf weer thuis kan zijn.

vrede

Kerstmis moet in 't hart beginnen
schrik niet van het woordje "moet"
laat de liefde overwinnen
dan wordt het op aarde goed.
Schrijver: Frans Weerts
Jurgen
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KITKAT-M&M-taart
Benodigdheden
4 eieren
200 gr zelfrijzende bloem
200 gr suiker
1 pak van 6 stuks kit-kat koeken
1 pak m&m’s
1 pakje ongezouten boter
1 pakje poedersuiker
1 pak chocolade ( kleur die je zelf wilt )
Bereiding
Verwarm de oven op 180 graden.
Doe de eieren en de suiker in een kom en klop met de mixer tot het deeg bijna wit ziet.
Doe er dan de bloem bij .
Smeer de ronde bakvorm in met boter en bestrooi dan met bloem.
Doe de deeg in de vorm en bak 45 minuten
Haal de vorm uit de oven en laat even afkoelen .
Na 10 minuten mag je de taart uit de vorm halen.
Mooi de taart in 2 snijden, dan krijg je 2 ronde delen.
Besmeer met confituur, de smaak kan je zelf kiezen.
De 2 delen op elkaar leggen .
De boter en de poedersuiker met elkaar mengen tot alles goed gemengd is.
Besmeer de taart rondom en bovenaan met de boter crème neem de kit-kat koekjes en
breek ze zodat je staafjes hebt zet de koekjes recht rondom de taart.
Neem de chocolade en de rest van de boter crème en meng dit goed, giet de chocolade
boven op de taart.
Giet er nu de zak met m&m’s op en smullen maar!
Heel tof voor de kids.
Smakelijk eten!
Patricia
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Woordzoeker
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OCMW Balen: goed om weten.
14 Lichtpunters luisterden naar Suzy Vromans, hoofd van maatschappelijk werk OCMW
Balen en Ann Maes, stafmedewerker. Het werd een boeiende avond met vele vragen en
er werden vele ervaringen gedeeld.
Suzy en Ann gaven meer inzicht in het verloop van de dienstverlening bij het OCMW. En
hoewel er binnen het OCMW heel veel wordt over nagedacht, blijven verbeteringen
mogelijk.
Het eerste contact is het onthaal. Hier wil men je als bezoeker zo goed mogelijk op de
juiste weg helpen. Dat is niet altijd bij het OCMW zelf. Als er nog geen afspraak is
gemaakt, moet je soms wel even wachten in het aangepast lokaal. Goed om weten: er is
ook een avondzitting.
Eenmaal bij de maatschappelijk werker wordt er
geluisterd naar je verhaal. Daarna wordt er
nagedacht over de beste verdere stappen. In vele
gevallen gaat het zelfs over meerdere problemen
die samenvallen: bijvoorbeeld moeilijkheden met de
kinderen, te veel schulden, uithuiszetting dreigt, of
andere zaken. Wat administratief kan geregeld
worden, wordt zo snel mogelijk opgelost.
Het OCMW kan ook niet alles zelf oplossen en dus
moet er soms doorverwezen worden naar andere
diensten.
Interessant om weten is dat alles zo goed mogelijk
wordt genoteerd. Hierdoor kan iedere medewerker
snel verder werken in je dossier. En uiteraard is
iedere medewerker van het OCMW en ieder lid van
de OCMW-Raad gebonden door het beroepsgeheim.
Hoewel het OCMW in Balen zich opstelt als een open huis waar iedereen welkom is,
hebben de meeste mensen toch iemand nodig die hen het juiste duwtje in de rug geeft
om er binnen te stappen. Dus als je iemand kent met problemen, geef dan gerust dat
duwtje.
De meeste beslissingen moeten door het OCMW-Bestuur genomen worden. Op onze
infoavond zelf werden verschillende praktische punten toegelicht zoals het bepalen van
inkomsten voor het toekennen van een leefloon of andere ondersteunende maatregelen,
het bemiddelen bij schulden, wat bij gedwongen verkoop, enzovoort.
Er is eveneens een advocaat beschikbaar om juridische vragen aan te stellen. Van zodra
we de uren kennen, zetten we die in het Welleke. Er is uitleg gegeven over de kost en de
aanvraag van een pro deo advocaat.
Zoals overal stijgt in Balen het aantal mensen in armoede. 1/8-ste van de gezinnen leven
in armoede. 25% van die gezinnen hebben geen contact met het OCMW. OCMW wil dit
verbeteren en er zijn werkgroepjes opgestart en het LICHTPUNT is daarbij betrokken
met ervaringsdeskundigen.
Armoede gaat niet alleen over leefloon. Het gaat over gewoon normaal kunnen leven. Ann
en Suzy hebben dit verder toegelicht en er werden door de aanwezigen nog vele
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suggesties gedaan. Een kort overzicht: Werk vinden en op het werk geraken.
Gezondheidszorg en derde betalersregeling. Veilige kindertijd met vorming voor ouders
over omgaan met huiswerk, contact met leerkracht, …. Ook vorming in de scholen voor
leerkrachten. Ontspanning en opvoedingsondersteuning. Huisvesting: sociale huur,
energie, zelf eigenaar zijn en problemen krijgen, …
Inkomensbeleid met bijvoorbeeld bepalen van een minimum leefbaar inkomen
En nog zoveel meer werd besproken. Voor herhaling vatbaar.
Mon

Fakkeltocht
17 oktober is de dag die de Verenigde Naties uitgeroepen hebben om wereldwijd verzet
te bieden tegen armoede. Het LICHTPUNT verzamelde in Mol voor de jaarlijkse
fakkeltocht.
Er waren toespraken met aandachtspunten en een oproep voor de pasverkozene politici
in de gemeenteraden. Het was bemoedigend te zien dat, ook al lagen de gemeenteraadsverkiezingen juist achter ons, er toch wel enkele politici aanwezig waren. Aandacht
vragen om gehoord en begrepen te worden blijft belangrijk!
Op het podium liepen er een aantal personen rond die één voor één het woord namen. Ze
namen het woord “als burgemeester” en wat zij al dan niet zouden willen aanpakken.
Patricia en Eddy waren onze Lichtpunters die voor een aantal seconden burgemeester
konden zijn.
Enkele oud-leerkrachten van het Molse college maakten muziek en de verantwoordelijke
van Ons Huis deed het slotwoord. Nadien kreeg iedereen een fakkel waarmee we in
optocht door de Molse centrumstraten liepen.
Tijdens de tocht had ik boeiende gesprekken rond de drempels in het onderwijs, de
vrijetijdsbesteding, de gezondheidszorg en het derdebetalerssyteem en de plots
duurdere huisvesting als inwonende kinderen gaan werken.
Laat ons hopen dat het thema’s zijn die onze pasverkozene politici ook interesseren.
Laat ons bovenal niet vergeten om jaarlijks blijvend aandacht te vragen en ons te blijven
verzetten tegen armoede. Na de fakkeltocht, genoten we van een warme soep of
frisdrankje in Ten Hove.
Jurgen
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De travookalender
Wanneer?

Wat?

elke vrijdag

Plaats?

Welk uur?

Meer info

“VRIJE INLOOP”:
computer vragen
elke maandag
CURSUSSEN: leren
elke vrijdag
werken met PC
eerste maandag
KENISMAKING met den
van de maand
travoo
afwisselend
OOG’BLIK
maandagnamiddag
gesprek met
of op woensdag de
psycholoog
ganse dag

den travoo
de Bib
den travoo
de Bib
den travoo

9 tot 12 uur

een spreekkamer
van den travoo

na afspraak

mensen die behoefte
hebben aan een
gesprek

28 mrt
4 en 25 apr

SOLLICITATIETRAINING

den travoo

9u tot 12u

mensen die werk
zoeken

BUDGETCAFE

den travoo

Workshop
OMGAAN MET
STRESS

den travoo

9u tot 11u
niet op feestdagen
en schoolvakanties
13u tot 15u

iedereen die vragen
heeft over zijn
budget.
mensen die willen
besparen op hun
factuur van het IOK

JOBCLUB

den travoo

9u tot 12u

mensen die stress
ervaren

van 11u00 tot 15u00.
De keuken is open
tot 14u30

broodjes-smos-verse
soep-croquesspaghetti-macaronikoude schotels-ijsjes
mensen die lekker en
goedkoop willen eten
spek met eieren
pannenkoeken
boerenomelet
mensen die trein en
bus gebruiken
goedkope maaltijd

elke 2de en 4de
maandag van de
maand
Donderdagen
7 en 14 feb
15/1; 19/2; 19/3
elke maandag,
woensdag en
vrijdag
maandag,
woensdag en
vrijdag

25 april
3de dinsdag v/d
maand in den
travoo

ONTMOETINGSRUIMTE ontmoetingsruimte
VOOR MENSEN DIE
den travoo
GRAAG SAMENZIJN
THEMAWEKEN
21, 23 en 25 jan:
18, 20 en 22 feb:
18, 20 en 22 mrt:
WORKSHOP
OPENBAAR VERVOER
BUURTRESTAURANT
soep-hoofdgerechtdessert

Na afspraak
13u30 tot 15u

ontmoetingsruimte
den travoo

11u tot 14u30

den travoo

14u tot 16u

den travoo

‘s middags
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vragen over specifieke
problemen
opleiding beginnende
PC gebruikers
Geïnteresseerden!

Tekening
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Kalender Het lichtpunt
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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)
Of kom eens langs bij één van onze activiteiten (zie kalender op pagina 22 en 23). Je
vindt er altijd een luisterend oor.

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)

Verantwoordelijke uitgever: Het LICHTPUNT-Welzijnsschakel Balen,
Gustaaf Woutersstraat 29, 2490 Balen
 0473/34.23.70 (Els)  het.lichtpunt@outlook.com
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Facebook Het LICHTPUNT (Welzijnsschakel)

