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GETUIGENISSEN IN CORONATIJD

Mijn plantjes zien groeien
en stekken deed mij in
deze coronatijden
overeind blijven

Wij hebben elkaar in deze tijd.
Hou je gezond. Respecteer de
regels zodat wij elkaar ook snel
kunnen terugzien
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VOORWOORD
Eind vorig jaar toen er van corona nog geen sprake was, plande ik mijn zomervakantie
aan de kust. Ik dacht mee te nemen: mijn echtgenote, mijn elektrische fiets, veel
boeken, een pet en zonnecrème.
Op mijn 75-ste voel ik mij slimmer dan toen ik vijftig was. En eerlijk gezegd, ook op mijn
50-ste dacht ik het leven beter te snappen dan toen ik veertig werd. En van wat
daarvoor allemaal kwam, herinner ik mij dan weer vooral de overtuiging dat ik het als
jonge gast altijd beter dacht te weten dan zij die veertig en ouder waren.
Dit om maar te zeggen dat wij mensen in de loop van ons leven geregeld
kunnen veranderen van gedacht en gedrag! Met het ouder worden verandert
ook onze mentaliteit. Evolutie is ook een mens niet vreemd!
Het leven blijft hoe dan ook een raadselachtige trip, met veel valkuilen
maar, gelukkig, ook vele kansen.
Onzer waarheid van vandaag is dus niet noodzakelijk dezelfde als die van
morgen, laat staan dat het nooit verandert. Ons inzicht verandert van dag tot dag. Wat
vandaag belangrijk is, kan morgen helemaal niet meer meetellen
Dit lijkt even eenvoudig als zinvol, maar…….. soms vergt het wel veel meer moed dan
wijsheid om van mening te veranderen.
Zo zijn er mensen die nooit van mening veranderen, de koppige ezels. In de grote massa
doen zij alleen zichzelf tekort. Aan de top zijn ze een gevaar voor iedereen. Zo’n
koppigaard zal iedereen zich wel herinneren tijdens de recente presidentsverkiezing in
Amerika.
De grote meerderheid zijn gelukkig zwijgzame volgers. Niks mis mee, voor zover zij de
regels van de samenleving volgen. Bovenop de kerk kiest de windhaan ook altijd de
richting van de wind!
Ik vertrok dit jaar op vakantie naar de kust en nam mee: mijn echtgenote, mijn fiets,
veel boeken, zonnecrème, mijn pet en... een mondmasker.
Als de feiten veranderen, verander ik van mening.
En jij?' Wij leven in een maatschappij waar vrijheid het hoogste goed is. Maar vrijheid
is ook verantwoordelijkheid.
Ik genoot tijdens mijn verlof van de warme gesprekken, de stimulerende rust, de fijne
fietstochten, de lekkere maaltijden en de wijn, het
verfrissende water en... de nieuwe inzichten.
Hopelijk ben jij in deze coronatijden geen koppige ezel!
Maak er een fijne winter van.
Maurice
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INTERVIEW MET DE KERSTMAN
Een paar dagen geleden heb ik een gesprek gehad met de enige echte Kerstman.
Jah hoor, ik heb gefacetimed. :)
Hier enkele vragen.
Heeft de Kerstman ook een naam?
Mijn naam is Santa Claus.
Hoe oud bent u?
Ik ben meer dan 100jaar oud.
Waar ben je geboren?
Waar ik geboren ben dat heb ik nog
nooit aan iemand verteld. Ergens ver
van België waar het héél koud is en
waar het elke dag sneeuwt maar waar
ook af en toe het zonnetje schijnt.
Wat is je moedertaal en welke talen
spreek je?
Mijn moedertaal ben ik vergeten, maar vrijwel altijd spreek ik Sindarijns bij de Gnooms
en de Elfen. Ook spreek ik Quenyaans met de Feeën.
Is de Kerstman getrouwd?
Jah, ik ben gelukkig getrouwd met Mevrouw Claus.
Heeft de Kerstman ook hobby’s?
Jah, natuurlijk heb ik hobby's. Ik lees boeken, luister muziek (vooral kerstmuziek). Ik
kijk naar kerstfilms, hou me bezig met de dieren, knutselen, houtsnijden, tekenen,
schilderen en mooie figuren bouwen met sneeuw of ijs. Ik kan bijvoorbeeld
sneeuwmannen maken die echt lijken te leven en rendieren van ijs die er uitzien of ze zo
weg zouden kunnen vliegen.
Heeft Santa ook huisdieren?
Ja zeker! Ik heb een kleine witte poolhond en mrs Claus heeft een lapjes kat. Er leven
nog wel meer dieren in en rond ons. Je zou ze wel huisdieren
kunnen noemen. Eigenlijk zijn het gewoon vrije dieren uit de
natuur die graag een tijdje bij ons willen zijn. Door de
Elfenmagie kan ik met de dieren praten, net zoals de Elfen dat
ook kunnen. Alle dieren zijn gek op ons en wij op hen. Het is zelfs
zo dat kinderen die goed voor dieren zijn, bij ons absoluut een
streepje voor hebben.
Wat is je lievelingseten?
Ik eet alles ! Maar wat mijn vrouw klaarmaakt eet ik het allerliefst.
Hoe kunnen de rendieren vliegen? En kunnen alle rendieren van Santa vliegen? Is
dat magie of zijn het bijzondere rendieren.?
De rendieren kunnen uit zichzelf niet vliegen. Alleen de rendieren die op kerstavond de
slee gaan trekken krijgen het speciaal vliegmiddel door hun voer, dat maakt dat zij met
de slee kunnen vliegen.
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Dat vliegmiddel bestaat uit een mengsel van Sterrenpoeder (Dit fluorescerende
sterrenpoeder is mede een oorzaak van het Noorderlicht), dat alleen op de Noordpool
voorkomt en magische Korstmossen, die alleen bij de Noorpool groeien. Alleen de Elfen
weten waar deze mossen groeien en hoe dat met het sterrenpoeder gemend moet
worden om zijn magische vliegkracht te krijgen. (Zo is het ook bij het elfje Tinkerbel,
dat Peter Pan van haar eigen vliegstof geeft).
Maar sssst, niet verder vertellen. Dit is ons geheim.
Dus nee, niet alle rendieren van mij kunnen vliegen. Alleen de rendieren die het
vliegstof krijgen. En ja, het zijn wel bijzondere rendieren, want ze krijgen een speciale
training, en niet elk rendier is daar geschikt voor.
Brengt Santa altijd precies dat waar ik om gevraagd heb?
Soms meen ik dat wat jij vraagt niet het beste cadeau voor jou is. Dan geef ik jou iets
waarvan je na een poosje nog veel meer plezier hebt.
Wat eten de rendieren?
De rendieren eten meestal toendragras. Maar de kerstman geeft de rendieren soms
ook rendier koekjes.
Wat is de wens van de Kerstman voor de wereld?
Ik wens je tijd om gelukkig te zijn. Elke dag word je aangereikt als een eeuwigheid, om
gelukkig te zijn. Tijd is geen snelweg tussen de wieg en het graf, maar ruimte, om te
parkeren in de zon. Kijk naar de hemel en zing. Omdat de zon gratis voor je schijnt.
Vandaag is de enige dag die je even in handen mag houden. Je leeft maar één dag:
vandaag! Vandaag moet je gelukkig zijn. Als je de goede momenten in je leven intens en
bewust beleeft en geniet, is er veel kans dat je sterker staat in kwade dagen. Goede
tijden vallen niet uit de hemel. Goede mensen maken de tijden. Je bent een goed mens.
Je geluk ligt niet aan de overkant, niet bij de anderen. Je denkt wel, de anderen hebben
het veel beter maar het geluk ligt in jezelf. Om gelukkig te zijn is het niet nodig meer
te bezitten, maar minder te verlangen. In alles ligt een wonder. Wie dat ontdekt en zich
daarover verheugen kan, heeft de sleutel gevonden om elke dag een beetje gelukkig te
zijn.
Gelukkig is wie loslaten kan in plaats van krampachtig vast te houden. Wie alles loslaten
kan, lijdt onder het verlies van niets.
Zal de kerstman ooit een bezoekje brengen aan het Lichtpunt?
Jah, ik wil zeker eens een bezoekje brengen aan al die lieve mensen van Het Lichtpunt,
want kerstmis is voor IEDEREEN.
Patricia en de Kerstman

Anke
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DE SOCIALE DIENST OP CAMPUS SINT-PAULUS
Hallo, ik ben Myriam en geef les op Campus Sint-Paulus (de vroegere vakschool) in Mol.
Wij richtten met 6 leerkrachten 6 jaar geleden een
sociale dienst op.
Heel wat leerlingen hebben het thuis financieel heel
moeilijk zodat de schoolrekeningen niet kunnen betaald
worden. We doen een jaarlijkse quiz en zamelen geld in via
een solidariteitsweek op school. Zo krijgen we jaarlijks
een aardig bedrag bij elkaar dat we besteden aan hulp bij
het betalen van de schoolrekeningen.
We beheren zelf de rekening en beslissen wie we helpen.
Elke leerling krijgt op het einde van het schooljaar of bij
inschrijving een brief waarop onze werking wordt
uitgelegd. Ouders die het moeilijk hebben komen bij mij op
gesprek, bellen of mailen mij en brengen hun
belastingbrief en een stickertje van het ziekenfonds
binnen.
Op het einde van september komen wij samen en bekijken wij hoeveel aanvragen wij
hebben. Afhankelijk van het inkomen en de gezinssituatie beslissen we dan wie we
kunnen helpen. We steunen met 40, 75 of 100 procent van de totale boeken en
schoolrekening. De rest mogen de ouders met een afbetalingsplan aflossen. We merken
dat mensen dit heel goed doen.
De laatste jaren krijgen we te maken met een nieuw probleem: de verplichte laptop.
Hiervoor hebben wij niet genoeg middelen. We proberen ouders via het OCMW of via
het ministerie van onderwijs toch te helpen. Op school mag de laptop afbetaald worden
gedurende enkele schooljaren.
Tijdens de coronaperiode merken we dat het moeilijk is om mensen te bereiken.
Persoonlijk contact blijkt heel belangrijk te zijn…. Ook onze quiz kan niet doorgaan
waardoor wij geen inkomsten hebben. We bekijken nog een alternatief zodat we toch
ook dit schooljaar geld in het laatje krijgen.
Ouders zijn heel dankbaar met de hulp en het luisterend oor die ze krijgen. Dit maakt
dat we blijven moeite doen om als school aandacht te hebben voor wie het minder goed
heeft. Heel wat collega’s werken hier aan mee door te komen helpen op de quiz, kleding ,
schoolgerief en rugzakken inzameling. Vorig schooljaar kreeg een leerling een fiets van
een collega en een andere collega schonk en smartphone.
Natuurlijk kunnen we als school niet alles. Ons hoofddoel blijft om jongeren een diploma
te laten behalen zodat ze meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Hier blijven we voor
gaan!
Myriam
Ik heb hier gisteren een postzegel gekocht. Maar toen ik eraan likte om hem op te
plakken, zat er geen lijm aan' zei Erwin tegen de man achter het loket. 'Wat vervelend!
U bent al de vijfde die deze postzegel terugbrengt...'
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SPEELGOEDACTIE ROZENBERG
SINTERKLAAS KAPOENTJE, LEG WAT IN MIJN SCHOENTJE,
Al meer dan twintig jaar houden de leerlingen van het eerste en het tweede middelbaar
een speelgoedactie voor de kinderen van Mol die in armoede leven, via “Ons Huis” en
“Actie Min”. Sinds enkele jaren krijgen ook de kinderen van “Het Lichtpunt” speelgoed.
De bedoeling is dat de leerlingen tijdens de herfstvakantie allerlei
activiteiten doen die geld opleveren voor deze speelgoedactie. De
activiteiten kunnen bestaan uit verkoop aan huis van zelfgebakken
wafels en koekjes, zelf gevulde snoepzakken, eigen gemaakte
werkjes, … Ook zijn er leerlingen die kleine klusjes opknappen aan
huis, zoals auto’s wassen, afgevallen bladeren opruimen in de tuin, …
Dit jaar moest het wegens de corona echter op een andere manier
verlopen. Enkele leerkrachten en leerlingen hebben een filmpje
gemaakt voor crowdfunding d.w.z. dat het filmpje via sociale media
veelvuldig wordt verspreid. In het filmpje wordt er door “Ons
Huis”, “Actie Min” en “Het Lichtpunt” een oproep gedaan om geld te
storten voor de aankoop van speelgoed voor de kinderen van Mol en Balen. die in
armoede leven
Geld verzamelen om speelgoed te kopen is voor de leerlingen en de school heel
belangrijk maar de directie vindt het nog belangrijker dat de meisjes en de jongens zich
bewust worden van het feit dat er ook armoede is in hun omgeving. Daarom vragen zij
dat er van elke armoede-organisatie mensen komen getuigen over armoede. Van “Het
Lichtpunt” gaan Mie, een opgeleide ervaringsdeskundige, en ik in alle klassen van het
eerste jaar vertellen over armoede. Ik geef algemene info over armoede, zoals: Hoe
geraak je in armoede? Kan je uit armoede geraken? Wat is armoede? Wat doet “Het
Lichtpunt” voor de mensen die in armoede leven in Balen? Mie vertelt dan weer over
haar eigen ervaringen met armoede. Achteraf kunnen de leerlingen ook nog vragen
stellen.
Ieder jaar merken wel dat de leerlingen heel geïnteresseerd kunnen luisteren en alzo
extra gemotiveerd worden om zich in te zetten voor deze speelgoedactie. En voor Mie
en mij is het telkens weer een fijne samenwerking. Achteraf denken we dan dankbaar
aan de twinkelende oogjes van de kinderen van “Het Lichtpunt” als zij hun nieuw
speelgoed kunnen uitpakken!
Ria
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WONEN: ONBETAALBAAR? ONAANVAARDBAAR!

Een goede woning zou voor onbetaalbare momenten moeten zorgen. Maar voor 1 op de 5
huishoudens in Vlaanderen en Brussel is goed wonen onbetaalbaar. Dit is onaanvaardbaar
zegt onze koepelorganisatie Welzijnszorg en daarom moeten we actie voeren. Daarom
steekt bij dit Welleke de affiche van de campagne van Welzijnszorg. Hang de
affiche voor je venster. Hoe meer affiches hoe meer mensen het zullen lezen en
zich misschien afvragen wat er aan de hand is.
Onbetaalbare momenten
Dat betekent gewoon je ergens thuis voelen. Thuiskomen in een goede en veilige woning.
Zelfs de Grondwet en de Vlaamse Wooncode zeggen dat iedereen recht heeft op een
kwaliteitsvolle, betaalbare woning. Een woning is een veilige thuishaven en zonder dit is
het heel moeilijk om werk te vinden, sociale contacten uit te bouwen of zelfs maar de
kans hebben om je buren en je wijkbewoners te ontmoeten. Zelfs je gezondheid staat
of valt met je huisvesting.
Woonzorgen
Wist je dat in Vlaanderen 153.910 mensen op de wachtlijst staan voor een sociale
woning. Deze wachtenden hebben een laag inkomen en voldoen aan alle voorwaarden.
Toch moeten ze een woning zoeken op de private huurmarkt: er zijn namelijk te weinig
sociale woningen.
En de private huurmarkt discrimineert mensen in armoede omwille van hun afkomst,
maar ook op basis van inkomen en statuut (denk gewoon maar aan mensen met een
leefloon of steun van het OCMW).
Meer dan de helft van de private huurders geeft meer dan één derde van zijn inkomen
aan huur. Te hoge huur en te laag inkomen betekent dat er te weinig overblijft voor
andere basisbehoeften.
De slechte kwaliteit van veel van deze woningen baart zorgen. Het heeft een impact op
de fysieke en psychische gezondheid van wie er woont. De kwaliteit van de ‘goedkoopste’
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woningen is er niet veel op vooruit gegaan volgens verschillende onderzoeken. 13% van
deze woningen vertoont nog steeds zeer ernstige gebreken.
Een andere zorg is te klein wonen. Overbezetting van een woning heeft absoluut een
zware impact op de gezinsdynamiek. Volwassen en kinderen hebben geen privacy, of
ruimte voor schoolwerk. Ongeveer 1 op 5 mensen in armoede woont in een te kleine
woning.
Recht op wonen
De oplossingen zijn nochtans niet zo ver te zoeken. Slechts 6% van de woningen in
Vlaanderen is momenteel sociale woning. Onze buurlanden hebben een veelvoud van dat
aantal aan sociale woningen. Er is dus zeker ruimte voor meer sociale woningen. Een
uitbreiding van een kwalitatief aanbod zal de krapte op de private huurmarkt verlichten.
En minder mensen zullen genoodzaakt zijn om te dure en te slechte woningen te huren.
Een groter aantal sociale woningen bouwen kost natuurlijk tijd. Maar ondertussen vraagt
Welzijnszorg aan het beleid om het recht op wonen wel te garanderen. Zeker groepen
die (nog) niet in aanmerking komen voor een sociale woning moeten voldoende
ondersteuning krijgen. Dit kan via financiële ondersteuning, maar ook door alternatieve
woonvormen op de private markt uit te bouwen.
Samen tegen armoede, samen voor het recht op wonen
Dat wil Welzijnszorg bereiken samen met de campagnepartners. Welzijnszorg maakt er
een punt van om dit probleem overal aan te kaarten.
Mon

EEN MOOI EN WARM GEDICHT
Blijf dapper en moedig en zet elke dag een nieuwe stap.
Blijf trouw aan jezelf en weet dat er mensen om je heen zijn die jou met open armen
opvangen, als je het wat moeilijk hebt.
Vaak is er niet genoeg kracht, niet genoeg moed, niet genoeg slimheid en zelf ook niet
genoeg geld. Zelfs je ijzeren wil is soms niet genoeg. Maar blijf geloven in jezelf.
Ik hou heel veel van u allen op deze wereld. En geef dan ook een dikke en warme knuffel.
Zo geraak je misschien al enkele stappen verder. Laten we hopen dat dit bij iedereen
lukt.
Geef de warme knuffels maar door en dan hoop ik dat ze bij
iedereen terecht komen.

Helga
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WE DENKEN AAN JOU.
In deze feestperiode maakten we het ook even stil en denken we aan alle Lichtpunters,
maar ook aan al de dierbare familieleden en vrienden waarvan we het voorbije jaar
moesten afscheid nemen.

Dagen van herinnering.
Dagen van heimwee en stil verdriet.
Dagen die de hoop in zich dragen dat er
leven is dat verder reikt dan de dood.
Afscheid nemen is met zachte vingers,
wat voorbij is dichtdoen en plakken in
goede gedachten ter herinnering.
Afscheid nemen is met dankbare
handen weemoedig meedragen al wat
van waarde is om niet te vergeten….
Sid
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SAMEN KOKEN
Lieve vrienden van het goede leven! Vorig jaar mocht ik er U al even attent op maken dat
de grondbeginselen van ons gefeest rond Kerst en het jaareinde volledig verloren
gingen ten koste van pakjes en eten en drinken.
Dit jaar doen we er noodgedwongen nog een schepje
bovenop. Vergeet kalkoenen, kreeften en kroketten (K3) en
al dat exotische lekkers, maar maak voor je
"knuffelcontacten" een oerdegelijke inheemse maaltijd,
gebaseerd op producten uit onze streek en van dit seizoen.
Het gaat een veel diepzinniger Kerstmis zijn, met een
nostalgische blik op eten dat onze grootouders op tafel
schoven. En dat zeker niet minder lekker is. Dat wisten zij
ook al.
Hier gaan we.
Recept : Varkenswangetjes met donker bier, 2 gestoofde koolsoorten en gebakken
aardappelpartjes uit de oven.
Wat hebben we nodig? Varkenswangetjes (+-1kg), 2 dikke sneden gerookt spek en 2 à 3
uien (naargelang de grootte), 2 dikke tenen look (wenselijk maar geen must), boter,
olijfolie, bloem, 1 of 2 dikke wortels in grove stukken gesneden, 1 flesje donker bier, 1
bokaaltje kalfsfond "La Croix", peper en zout (pezo), mostaard en laurier.
Voor de kolen : 1 groene savooikool en 1 rode kool (ook voorgesneden te verkrijgen in
porties van 500 gram), 1 of 2 zoete appels, bruine suiker of rode confituur,
kippenbouillonblokjes, boter, peper en zout (pezo).
1kg middelgrote aardappelen, pezo en provinciaalse kruiden.
Hoe gaan we te werk? Ontdoe het spek van de zwoerd maar gooi ze niet weg. De
zwoerd kan mee in de stoofpot en daar veel smaak afgeven. Achteraf, weg ermee! Snij
het spek in blokjes (niet te klein) en bak krokant in een klontje boter. Deze dagen mag
een klontje boter, margarine zou zonde zijn. Als ze krokant zijn, schep ze uit de pot en
hou ze apart. Snij nu de uien in grove stukken en doe ze samen met de geperste look in
de pot, in de vetstof die het spek bakken heeft nagelaten. Neem nu een braadpan, en
bak de gehalveerde varkenswangen, die we eerst in de bloem gewenteld hebben en
gekruid met pezo, in een beetje boter en olijfolie! Voeg nu de gekuiste wortels (in grove
stukken 2cm lang ) toe aan de uien in de pot en laat mee stoven. Als de wangentjes
rondom een korstje hebben, voegen we ze bij de uien en de wortels (de bloem zal voor
de binding zorgen). Voeg ook de gebakken spekjes toe, roer zachtjes om en laat even
stoven op een klein vuur. Voeg nu het flesje donker bier toe en vul aan met kalfsfond tot
alles onder staat. Nog een laurierblad en een schep mostaard (al dan niet graanmosterd
) en we zijn vertrokken. Laat alles in "pruttelstadium" komen en zet heel je pot in de
oven op 170 graden gedurende 1 1/2 a 2 uur. Als je dan het deksel opheft, ruik je de
hemel ! Nog even proeven voor de kruiding en klaar!
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Doe de fijngesneden kolen elk in een pot met wat water (bodempje) en een klont boter.
Je pot zal vol zijn, maar dat gaat slinken naargelang de garing dichterbij komt. Van een
overvolle tot een klein vierde van de pot. Zet ze op een klein vuur en hou in het oog dat
het nooit droog kookt. Op tijd een geutje water toevoegen. Verkruimel een
kippenbouillonblokje boven elke pot. Achteraf kan je bij kruiden. Voor de rode kolen,
rasp de appels bij in de pot naargelang je smaak. Indien niet zoet genoeg volgens je
smaak doe je er nog een lepel rode confituur bij. Als je geen confituur
hebt mag suiker ook, maar dan liefst bruine. Geen witte, dat is ronduit
vergif. Als je potten tot 1/4 gereduceerd zijn ben je klaar, controleer
de smaak en voeg toe wat je nog mist. Laat de potten zonder deksel nog
even koken zodat al het overtollige vocht kan verdampen, tot eer en
glorie van de smaak, die enkel maar intenser wordt.
Was je aardappelen onder de stromende kraan, want we gaan ze niet
schillen! Verdeel de aardappelen overlangs in partjes en leg ze in een
ovenschaal. Bestrooi met Provençaalse kruiden en pezo. Een teentje look versnipperen
over het geheel en een gulle sprenkel olijfolie maakt het plaatje compleet. Plaats je
ovenschaal in een voorverwarmde oven van 180 a 190 graden. Controleer regelmatig op
de gaarheid. Een juiste tijd hierop zetten gaat niet want dit hangt af van het soort
aardappel.
Als alles klaar is rest ons enkel het opscheppen: een flinke portie ovenpatatjes, met 2
porties kool, één rood en één groen en als klap op de vuurpijl een heerlijke schep
nostalgie met onze varkenswangen. Om van te watertanden !
De volkszanger "Stafke Fabrie" zaliger zong ooit van "Kerstmis bij ons moeder thuis ".
Als hij dit leest vanop zijn wolk daarboven zal hij beslist content zijn. Graag gedaan
Stafke !
Cisse

Anke
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ACTIVITEITENKALENDER VAN DECEMBER 2020 TOT FEBRUARI 2021
DECEMBER 2020
Wij willen met heel veel Lichtpunters KLINKEN op het NIEUWE JAAR!

Jij doet toch ook mee?
Hoe? Via een video-gesprek…en dit is echt niet moeilijk. Na drie keer klikken, ben je erbij.
Zeker eens proberen!
Wanneer? Op 31 december om 18 uur tot ten laatste 19 uur.
Wat heb je nodig? Een computer of laptop met een camera en geluid, of een smartphone
met oortjes
Wat doen? Stuur, mail of bel je emailadres door aan Els evanelsen@hotmail.com of 0473
34 23 70
•

Je krijgt dan op 31 december, om 17.45 uur een mail van Mon.

•

Hij stuurt jou een LINK waar je moet op klikken.

•

Dan klik je op ‘join de meeting’.

•

Je wacht even tot de ‘host’ (=Mon) je binnenlaat.

•

Je klikt op ‘join audio’.

En je bent erbij!!
Welkom!!

Wat zou het schitterend zijn, om zo weer bij elkaar te zijn.
Wat zou het leuk zijn, om elkaar weer te zien en te horen.
Geef dus snel je emailadres door!
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JANUARI 2021
Op vrijdag 15 januari komen de regeringen van ons land terug samen om nieuwe
maatregelen af te spreken. Daarom is deze kalender onder voorbehoud!
We houden jullie op de hoogte via onze facebook of via een boodschap aan de buitendeur
van ons lokaal.
Wanneer?
Woensdag 27
januari

Wat?

Waar?

Praatavond of
wandelen.

Lichtpuntlokaal

Hoe laat?
Om 19 uur

Wat doen?
ZEKER op
voorhand
inschrijven

FEBRUARI 2021
Wanneer?
Woensdag 10
februari

Wat?

Waar?

Praatavond of
wandelen

Lichtpuntlokaal

Hoe laat?
Om 19 uur

Wat doen?
ZEKER op
voorhand
inschrijven

LICHTPUNTTUIN: opstart van de Lichtpunttuin.
Wil jij graag meedoen? Laat het ons zeker weten! Er zijn nog enkele plaatsjes vrij.

In de loop van februari horen jullie nog iets van ons! Houd je brievenbus in het oog,

Welkom, Welkom, Welkom
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!

NADENKERTJE
Ieder van ons kan helpen om volgend scenario te voorkomen!!
Lockdown van 2 november tot 15 december zodat de cijfers terug kunnen
zakken en de zorg niet overspoeld wordt !

DAN
TEUGELS EFFEN LOSSEN OM KERSTFEEST EN NIEUWJAAR TE VIEREN.
DAN
Lockdown van 15 januari tot 15 maart als gevolg van de versoepelingen
rond Kerstmis en Nieuwjaar.

DAN
TEUGELS EFFEN LOSSEN OM DE PAASVAKANTIE EN PASEN TE VIEREN .
DAN
Lockdown van 15 april tot 15 juni als gevolg van de versoepelingen rond Pasen.

DAN
TEUGELS EFFEN LOSSEN OM VAN DE ZOMERVAKANTIE TE GENIETEN
DAN
Lockdown van 15 september tot 15 december als gevolg van de versoepelingen tijdens de
zomervakantie .
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WORKSHOP ‘SCHAARSTE’.
Op 24 oktober mochten we naar een workshop gehouden in Den
Travoo. Het ging over ‘schaarste’ en wat dit doet met een mens.
Er werd oa. gesproken over hoe je met stress kan omgaan. Zo heb
je gezonde en ongezonde stress. Iedereen heeft wel eens te
maken met stress. Een beetje stress is zelfs normaal, vooral als je
iets doet wat moeilijk is.
De meest voorkomende gevolgen van ongezonde stress zijn:
slecht slapen, angstig zijn, te hoge hartslag en een te snelle
ademhaling. Ook maakt het dat je je
eenzaam kan voelen maar ook boos. En je
kan je moeilijker concentreren. Als je in
geldnood zit, komt er stress bij kijken met
al de gevolgen van dien.
Een 2de punt waar we over gesproken hebben, is hoe je uw
administratie op orde kan houden. Op je PC maak je een
administratie map en daaronder een submap aan voor je
inkomsten en voor je uitgaven. Deze kan je dan nog is verdelen in
verschillende thema’s. Bijvoorbeeld aan wat je geld uitgeeft. Of
vanwaar je inkomsten komen.
Daarnaast heb je de klassieke facturen
op papier. Hiervoor neem je een
ringmap of een klasseermap die je verdeelt in verschillende
vakken. Op die manier kan je alle thema's afzonderlijk
klasseren.
Het derde punt waar over gepraat werd, was hoe we gezond
en goedkoop kunnen koken. Zo kan je bv. een ganse dag
eten voor slechts 5,04 euro. En dat is dan ontbijt,
middagmaal en avondmaal en 3x een tussendoortje.
Iedereen die op de workshop aanwezig waren, kregen het
kookboek: Een hele dag lekker en gezond eten voor 5 euro
per dag.

Gunter en Gwendy
Het uitgebreid verslag kan je lezen op blz. 24 en 25
Een dief staat voor de rechter. Die vraagt hem: ‘Ik zie hier dat u niet alleen geld, maar
ook horloges en juwelen hebt gestolen, klopt dat?’ ‘Jazeker’, zegt de dief. ‘Mijn vader
zei altijd: van geld alleen word je niet gelukkig!
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Het moeilijkste aan problemen is
HULP vragen!
Deze mensen zijn er voor jou.
Gratis en discreet.

BEL 1712: dit is een hulplijn voor vragen over geweld, mishandeling en
misbruik.
BEL 106: dit is teleonthaal voor een gesprek over wat je bezig houdt.
BEL 1813: dit is de zelfmoordlijn.
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ACTIVITEITEN EN VORMINGEN DIE IN DEN TRAVOO
TOT NU DOORGAAN.
In het voorjaar van 2021 staan er zeker weer vormingen gepland.
•

Cursus budgetteren i.s.m. Basiseducatie

Wekelijks op dinsdag van 13u-16u
Van 5 januari t.e.m. 16 maart
Plannen van uitgaven, zicht krijgen op inkomsten en uitgaven, zelfstandig budget
beheren, …
•

Jobclub

Op 11 januari, 8 februari, 8 maart van 9u30-12u
Vacatures zoeken, CV en sollicitatiebrief opstellen, online en/of per brief solliciteren
Omgaan met stress
Op 11 en 18 maart van 9u30-12u
Wat is stress en hoe heeft dit effect op mijn lichaam en mijn leven? Hoe ga ik om met
stress? Hoe kan ik stress verminderen?

WERELDDAG VAN HET VERZET TEGEN ARMOEDE.
Jaarlijks, op 17 oktober, brengen de armoedeorganisaties ‘armoede’ onder de aandacht
van het grote publiek.
We hangen dan een laken met knoop uit het raam. Een teken dat wij
willen ontsnappen uit de armoede. En in Mol gaat dan normaal de
welgekende Fakkeltocht door. Maar dit jaar werd deze… afgelast.
We moesten het doen met ons
wit geknoopt laken. Wat we
natuurlijk ook deden! Ondanks
corona blijven we verder strijden
tegen armoede en sociale
uitsluiting.
Els
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WIST JE DAT....
•

•

•

•

•

•

•

•

•

de Bib gesloten is, MAAR er wel een afhaal en brengservice is? Je kan je keuze
maken op balen.bibliotheek.be of telefonisch op het nummer 014 74 40 50 of ook via
mail bib@balen.be Je kan dan de boeken afhalen of als je in quarantaine zit, levert
de bib je boeken ook aan huis.
er een mooie wandeling is uitgestippeld door de VVV van Balen? Je ontdekt de
mooiste plekjes van Balen aan de hand van een winterzoektocht. Je vindt de
zoektocht op www.ontdekbalen.be Wil je meedingen naar één van de mooie prijzen?
Dan kan je aan de balie van de Kruierie jouw formulier binnen brengen voor 4 euro en
dit tot 28 februari 2021. De tocht is 4 km en toegankelijk voor rolstoelen en buggy’s.
iedere gemeente een meerjarenplan moet maken? Daarin moet staan hoe de
beleidsmensen de gemeente verder willen uitbouwen en waarvoor ze dus ook centen
willen voorzien. In dit plan staan heel veel thema’s. Zoals bijvoorbeeld dat men wil
bouwen aan een gezonde en zorgzame gemeente. Dit wil zeggen dat het lokaal
bestuur mensen die het wat moeilijker hebben in onze samenleving willen
ondersteunen, hulp bieden en verwijzen naar dienstverlening op maat. Wil je het
volledige plan lezen dan ga je kijken op www.balen.be/meerjarenplan.
er in onze gemeente een tegemoetkoming is voorzien in de afvalkosten voor personen
die lijden aan incontinentie, een stoma hebben of aan thuisdialyse doen? Deze
tussenkomst wordt nu verhoogd van 25 euro naar 35 euro en wordt rechtstreeks
verrekend op je DIFTAR-factuur die je krijgt van IOK-Afvalbeheer. Voor de
aanvraag moet je gewoon jaarlijks (bij een herhaling liefst in het
begin van het jaar) een bewijs van de dokter met je naam en adres
bezorgen aan de balie van het gemeentehuis.
minister Weyts voor de opleiding ‘Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale
uitsluiting’ geen geld meer geeft? Foei minister, want ervaringsdeskundigen zijn
onmisbaar in de strijd tegen armoede. Protesteer je mee? Teken dan mee de petitie
en ga snel naar www.delinkarmoede.be
de gemeente voor kinderen tussen 6 en 12 jaar een wandelzoektocht heeft
uitgestippeld? “Het Parelsnoer van Odrada” wijst ons de weg door het
natuurgebied in Scheps. Een zak met allerlei attributen kan je na reservatie,
GRATIS, afhalen in de Kruierie. Deze zak heb je nodig om de zoektocht te kunnen
doen. Er zijn mooie prijzen te winnen! Je kan de zak reserveren door te bellen naar
014/74 40 50 of te mailen naar dekruierie@balen.be of te gaan naar
www.ontdektbalen.be
je tot 31 december 2020 voor je gift (minimum 40 euro) die je schenkt aan een
erkende verenging een belastingvoordeel hebt van 60 procent van je gift in plaats
van 45 procent? Zo kost een totale bijdrage van bijvoorbeeld 100 euro maar 40 euro
na belastingvermindering. Dit wordt automatisch aangepast bij de volgende
belastingaangifte.
er op onze Lichtpunt website, (www.hetlichtpuntbalen.be) regelmatig nieuwe
dingentjes worden opgezet? Bijvoorbeeld onder de rubriek ‘in de kijker’. Maar ook
dat je filmpjes en foto’s kan bekijken onder de rubriek “ons verhaal”.
het OCMW in deze coronatijden, extra geld heeft om mensen te helpen. Twijfel
NIET om te horen of je in aanmerking komt.
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•
•

•

•

•
•
•

er in het najaar heel wat Lichtpuntertjes hun eerste communie of hun vormsel
deden? Dikke proficiat allemaal!
minister Beke, via de kinderbijslag, aan heel wat kindjes die leven in armoede,
eenmalig steun geeft van een goede 33 euro per kind? Wie hier recht op heeft,
krijgt het automatisch.
de “Bewegen Op Verwijzing-coach” nog altijd aan het werk is? Bewegen in
coronatijden is belangrijk en de coach helpt jou met een beweegplan. Hoe werkt het?
Vraag aan je huisarts een verwijsbrief. Bel, sms of mail je coach voor een afspraak.
De coach in Balen is Jim Vancampfort, gsm 0468 01 27 00 of mail naar
mol.jim@bewegenopverwijzing.be
er een pamperbank geboren is? Mensen die overschotten van
pampers hebben, kunnen deze binnen brengen bij Kind en Gezin
of bij de Kruierie.
er een pamperbank is voor jonge gezinnen die het moeilijk hebben.
Vraag meer info bij Den Travoo, tel 014 82 98 24! Zij helpen je graag verder.
er een verwarmingstoelage is als je met mazout verwarmt? Wil je weten of je er
recht op hebt? Neem dan zeker contact op met het OCMW 014 82 98 48.
er een goede site is gemaakt door de Vlaamse regering om mentaal sterk te blijven
in coronatijden? Ga snel naar Checkjezelf.be. Je kan daar 6 tips vinden maar ook
klikken op veerkracht of vertrouwen of verbondenheid, …. Als je hulp nodig heb, vind
je daar ook waar je deze kan vinden.

•

er websites bestaan voor jongeren en kinderen die met vragen zitten. Als je
jong bent, zit je met 1001 vragen. WATWAT is er voor iedereen die het even niet
weet. Op “www.watwat.be” vind je betrouwbare antwoorden op je vragen en
herkenbare verhalen van andere jongeren. Of volg @watwat_jijweet op Instagram.

•

voor jongeren en kinderen.

•

Waar kan je als jongeren of kind terecht met
jouw verhaal? Ken je NOKNOK.BE al? Op deze website vinden jongeren van 12 tot
16 jaar tips, inspirerende verhalen en oefeningen om je goed in je vel te voelen.
AWEL er is voor kinderen en jongeren tot 25 jaar? Waar vrijwilligers een luisterend
oor bieden en samen met jou nadenken wat je zou kunnen doen. Je kan bij AWEL
terecht met elk verhaal en alles wat je bezighoudt. Alle gesprekken zijn anoniem en
GRATIS. Je kan bellen naar 102 of via internet naar awel.be gaan.
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KLEURTEKENING

In de boksring vindt een gevecht plaats tussen twee zwaargewichten. Een supporter
roept de hele tijd: ‘Vooruit Emiel, knal hem tegen zijn wang!’ De man naast de supporter
zegt: ‘Zo, u bent zeker een groot fan van Emiel?’ ‘Nee,’ zegt de supporter, ‘ik ben de
tandarts van zijn tegenstander.'
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UBUNTU
Een wetenschapper stelde een spel voor aan de kinderen van een Afrikaanse stam.
Hij zette een mand vol fruit bij een boom en vertelde de kinderen dat degene die er het
eerste bij was, de zoete vruchten had gewonnen. Toen hij zei dat ze
moesten rennen, pakten ze elkaars hand en renden samen. Daarna zaten
ze samen te genieten van hun lekkernijen. Toen de wetenschapper hen
vroeg waarom ze samen naar het fruit liepen, terwijl een van hen al het
fruit voor zichzelf had kunnen krijgen, zeiden ze: "UBUNTU. Hoe kan één
van ons gelukkig zijn als alle anderen verdrietig zijn?" 'UBUNTU' in de
Xhosa-cultuur betekent: "Ik ben omdat wij zijn".
Wat zou de wereld er prachtig uitzien als iedereen zo zou denken!

Renild
HET CORONA BEESTJE
Waar blijft toch dat ene lichtje voor onze toekomst? Hoe lang gaat het nog duren voor
we dit mogen ontvangen?
Maar we blijven er samen aan werken zodat de toekomst ons dat ene lichtje weer
voorgoed zal terug geven. Zeker aan al de mensen die het zo hard nodig hebben. En dat
gaat ons zeker en vast lukken! We geven de hoop niet op. Wij blijven verder zoeken naar
een degelijke oplossing.
En zo vinden we ons lichtje weer terug.
Helga
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UITGEBREID VERSLAG OVER DE WORKSHOP “SCHAARSTE” (DEEL 1)
Nele, die werkt aan de Thomas More Hogeschool was die avond onze gids.
En zij antwoordde op de volgende vragen:

Wat doet schaarste met een mens?
Waarom neemt iedereen van ons, soms, foute beslissingen?
Hoe krijg je dan controle op je gedrag?
Soms doen we dingen waarvan we weten dat het niet goed is, maar we doen ze wel.
Wetenschappers hebben ontdekt dat een mens 95 procent leeft op automatisme of
vanuit gewoontes en 5 procent leeft met bewust na te denken over wat hij doet.
Wat we automatisch doen of uit gewoonte doen, is zeer moeilijk te veranderen. Denk bv.
maar aan de goede voornemens die vele mensen hebben bij het begin van het nieuwe
jaar. Weinige houden het vol.
Wil je iets veranderen? Dan moet je daar bewust over nadenken!
De eerste stap is weten hoe wij, mensen in elkaar zitten.
Wat maakt het zo moeilijk om iets te veranderen?

1. Leven met schaarste en
2. Stress

We schamen
ons nog te vaak.

Schaarste:
Te kort hebben aan geld, eten of tijd, ….maar ook het gevoel hebben iets te kort te
hebben doet iets met een mens. Het weegt heel zwaar. Het zwaarste is gebrek hebben
aan geld. Dit is bewezen door wetenschappers.
Als het ‘te kort of de schaarste’ lang duurt, dag in dag uit, gaat dit alles overheersen in
je leven. Je bent alleen nog bezig met geld. En al de rest vervaagt. Dit noemt men
‘tunnelzicht’ hebben. Je gaat automatisch beslissingen nemen op korte termijn. Je kan
niet meer op langere termijn denken. We maken vaak niet de beste keuzes.
Om weg te komen uit die schaarste, moet je kunnen nadenken op langere termijn. Maar
dat lukt niet. Dus glijd je verder en verder weg.
Wat kan je dan doen? Je laten bijstaan door mensen die mee helpen denken en zo
lichtjes zijn in je donkere tunnel.
Je zit rapper in de
Te weinig geld hebben…wat doet dit met een mens?
misérie dan je denkt.
-je moet beslissingen nemen op korte termijn;
-je wordt expert van wat alles kost. Je weet overal de prijs van;
-je krijgt een tunnelvisie;
-je scoort dommer. Wetenschappers bewijzen dat mensen met heel veel stress, minder
goed scoren op intelligentietesten. Heb je rust in je hoofd, scoor je beter op de
intelligentietesten;
-je komt in een cirkeltje terecht, waar je zeer moeilijk of niet meer uitgeraakt;
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Stress:
Iedereen heeft wel eens stress.
Duurt dit kort dan is dit helemaal niet erg. Het is zelfs
nuttig. Duurt de stress te lang dan is dit ongezond.
Iedereen reageert anders door stress.
Ofwel bevries je. Ofwel ga je vechten. Ofwel ga je
vluchten.

Hulp vragen is
een hele grote
stap!

Bevriezen: je blokkeert. Op lange tijd komt er een depressie, lustenloosheid, ….
Vechten: je bent boos, reageert geprikkeld, bent beschuldigend, jaloers, je maakt ruzie,
Vluchten: je ontkent alles, je wil er niets van horen, zoekt een vlucht in drugs, …, ….
Je kiest hiervoor NIET bewust. Je rolt daar in. Gebruik het wel niet als excuus. Maar…
het verklaart wel veel over je gedrag dat je vertoont.
Sta je altijd onder stress dan heb je dit op de duur niet meer door. Stress is gewoon
geworden. Maar je lichaam kan dit niet aan. Je gaat je minder kunnen concentreren,
vergeet meer dingen, slaapt minder goed, ons geheugen wordt slechter. Je krijgt sneller
hart- en vaatziekten, diabetisch, botontkalking, …, ….
Allemaal door de langdurende stress.

➔ Verander dan maar eens iets aan je situatie. Dit is ongelooflijk moeilijk.
Door schaarste en stress hebben wij automatisch minder controle op ons gedrag.

Ons financieel gedrag. Wat speelt er mee?
-Je opvoeding. Wat heb je thuis gezien of geleerd?
-Wat zijn je normen en waarden? Wat vind je normaal? (misschien is schulden hebben
voor jou, heel normaal?)
-Heb je sociale steun? Heb je mensen die je hierover kan aanspreken?
-Heb je genoeg zelfvertrouwen? (als je zegt: ik kan dit niet, ga je het ook niet kunnen)
-Weet je hoe een budgetplan werkt?
-Heb je genoeg zelfcontrole of discipline om ook “nee” te kunnen zeggen.
Vergeet nooit: SCHULD hebben, is NIET SCHULDIG zijn.
In ons volgend Welleke: deel 2 van de workshop ‘Schaarste’

Door mijn verhaal te
vertellen, hoop ik dat
andere mensen weten dat
ze niet alleen zijn.

Soms moet er iets
heftigs gebeuren,
voor je dingen in ziet.
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ALLES VERANDERT
Wil je een treinticket kopen?,
Nee, niet naar balie lopen.
Daar is niemand meer te zien.
Je kaartje komt uit een machien.
Je moet dan overal op drukken
in de hoop dat het zal lukken.
Pure zenuwsloperij!
Achter jou zie je een rij,
Kwaad en tandenknarsend staan,
want de trein komt er al aan.
Bij de bank wordt er geen geld

netjes voor je uitgeteld.
Want dat is tegen de cultuur.
Nee, je geld komt uit de muur.
Als je maar de code kent?
Anders krijg je nog geen cent.
Om nog meer te plezieren,
mag je internetbankieren.
Allemaal voor jouw gemak.
Alles onder eigen dak.
Man, man, man, wat een geploeter.
Alles moet met de computer.

Loe

Anders doe je echt niet mee.
Op www en punt bevind je alle
informatie.
Wie behoed je voor frustratie?
Als dat ding het dan niet doet,
dan word je toch niet goed.
Ach, je gaat er onderdoor.
Je raakt gewoonweg buiten spoor.
Nee, het is geen kleinigheid,
oud worden in deze tijd.

Misschien worden we wel rijker
door in soberheid te leven.
Misschien gaat het wel wennen
niet te nemen, maar te geven.
Misschien gaan we waarderen
wat we hebben, heel misschien.
Misschien gaan ogen open
juist nu we elkaar niet zien.
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GETUIGENISSEN IN CORONATIJD

Muziek, met kabas
en kruik

Als ik met mijn plantjes
bezig ben, vergeet ik al

de rest.

Dit levend wezentje kater "Jef"
inspireert mij dagelijks. We
proberen samen een beeld te
geven aan het begrip
"Knuffelcontact

Twee mensen die ik
momenteel niet meer kan
missen. Mijn dochter en
kleinzoon

Vaste gesprekspartner
tijdens coronatijden. Kan
heel goed luisteren.
Mijn knuffelcontact en
toeverlaat in deze
droeve tijden
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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 midden in dit Welleke). Je
vindt er altijd een luisterend oor.

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
Facebook Het LICHTPUNT (Welzijnsschakel)
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Website: www.hetlichtpuntbalen.be

