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CORONA 

Wie zegt dat we terug moeten 

naar het “oude normaal”?  

Wat als de grootste verandering komt 

van ons allemaal  

en we er samen voor kiezen om meer 

open te zijn?  

Om nooit meer te zeggen dat onze job 

onbelangrijk is?  

Wat als ik luister met mijn oren,  

en niet met mijn oortjes?  

Wat als ik profiteer van elke dag  

en wat vaker lach?  

En minder ver reis, maar  

gewoon geniet van elke kilometer?  

Wat als ik eens lekker kook voor jou  

en zot ga op de muziek waar ik van hou?  

Uit De Gazet van Antwerpen 

 

Wat als ik niet kan dansen,  

maar ik het toch doe,  

enkel en alleen voor jou?  

Wat als ik social distance neem van 

negatieve energie  

en vollen bak ga voor kansen die ik zie?  

Ik zal er altijd voor jou zijn  

en zeg: "Ja, yes, ja ... ik wil!"  

Ik vergeet nooit meer hoeveel  

sterker we samen zijn.  

Dat pak ik voor altijd mee.  

Het gaat ons lukken  

we zullen de storm doorstaan.  

Vanaf nu ben ik open.  

Open, zoals nooit tevoren.  
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Voorwoord   KLEUREN VOOR KANSEN 
Het ligt nog fris in het geheugen. Bij de verdeling van ons “Paas Welleke” hakte het 
corona-virus er al stevig in. Het werd snel duidelijk dat dit geen gewoon griepje was. En 
intussen is de tweede golf al bezig. Het is geen seizoensgebonden virus. Het gaat er 
straf aan toe. 

Als het virus je te pakken krijgt, is de kans groot dat het ook stevig aan je gezondheid 
knaagt en voor sommigen baat geen hulp. Zelfs afscheid nemen was niet meer mogelijk. 
En dat grijpt je aan. Vanuit Het Lichtpunt leven we echt met iedereen mee en wensen 
iedereen veel sterkte en troost toe.  

We zijn dankbaar voor de vele mensen die, ondanks hun eigen angst, bleven werken om 
zorg te verlenen, de winkels open te houden en essentiële taken uit te oefenen. Om te 
blijven produceren of om er gewoon even te zijn. Ook top dat iedereen mee 
verantwoordelijkheid nam en de nieuwe spelregels zo goed heeft opgevolgd. Blijven 
doen! 

 De gevolgen van het virus reiken veel verder dan onze fysieke gezondheid. Het heeft 
invloed op ons hele levenspatroon. Wij zijn veel vrijheid en veel sociaal contact gewoon. 
En plots was dit allemaal ingeperkt. We zijn gewoon om zelf te beslissen en te plannen, 
en plots moest er voor ons beslist en gepland worden. En al die noodzakelijke ingrepen 
hadden gevolgen voor het inkomen, het werk, de school, de woning/huisvesting, de 
mentale gezondheid, de voeding, de familiebanden, de vriendenkring, de vrije tijd, 
enzovoort. Het werd snel duidelijk dat de gevolgen voor de mensen die in armoede leven, 
veel groter waren en blijven. Verder in Het Welleke nog iets meer hierover. 

Positief was dan weer dat door experten snel werd opgemerkt dat de maatregelen die 
de overheid nam om mensen te ondersteunen de ongelijkheden tussen de mensen niet 
kon wegwerken. Integendeel. De maatregelen waren niet selectief genoeg. 

Positief was ook dat mensen zorgzamer werden voor de medemensen. Er werden 
telefoonnummers uitgewisseld, er werd geïnformeerd naar het wel en wee. 
Pannenkoeken gebakken en aan de deur gelegd van buren die eenzamer waren, liedjes 
gezongen voor de ramen, boodschappen op de daken gelegd voor de opa en de oma, 
tekeningen gemaakt op de straat, …. Vele mensen meldden zich spontaan als vrijwilliger 
om mee te helpen waar nodig. Buren kwamen buiten om te 
applaudisseren of om andere leuke dingen te verzinnen - op afstand 
natuurlijk. Wie had dat ooit gedacht. 

De strijd tegen het verspreiden van het virus kost geld. Deze 
solidariteit moet gefinancierd worden. De rekening zal sowieso 
volgen. Welzijnsschakels zijn zich daar sterk van bewust. Daarom 
werd er een actie opgestart met kleurplaten. Een drietal tekeningen 
om in te kleuren met als titel ‘Kleuren voor kansen’ en op te hangen. 
We hebben die ook bij iedereen verdeeld. Op deze manier willen de 
Welzijnsschakels aan het beleid vragen om goed na te denken over 
de manier waarop zal gehandeld worden eenmaal deze rekening 
terug moet vereffend worden. Welzijnsschakels vragen eerlijke 
kansen voor iedereen, ook na de corona. Want het verlies was al groot door de crisis en 
het steekt voor mensen in armoede wel op een paar euro. Echte solidariteit zal enorm 
belangrijk zijn bij de verdere stappen. De sterkste schouders moeten nu de grootste 
lasten dragen. 
 

Mon 
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Wist je dat  
• Chay is geboren? Zij is de flinke dochter van Leen en Chris en kleine zus van Fay,  

Sky, Chanaya en Rube. Welkom Chay! (foto op blz. 1). 

• je sinds april 2019 in Balen gebruik kan maken van twee CAMBIO-deelauto’s? Eén staat op 

de parking aan het station. Er zijn natuurlijk wel kosten mee gemoeid zoals een 

aansluitingskost van 35 euro en dan natuurlijk ook het verbruik van de auto. Toch kan het 

heel interessant zijn want dit betekent dat je niet meer over een eigen auto moet 

beschikken en je toch een auto kan gebruiken als je het nodig hebt. Meer info op 

www.cambio.be 

• zowel het PC-café als Den Travoo op zoek zijn naar vrijwilligers voor 

respectievelijk het begeleiden van computer opleidingen en keukenactiviteiten?  

• Het Lichtpunt van het gemeentebestuur een boek “zomer 2020 blijf in je buurt 

doe  boek” en van Het Huis van het Kind een knutseldoos mocht schenken aan al 

onze jonge Lichtpunters ? 

• er in de bibliotheek speciale DAISY-boeken zijn voor zowel kinderen, jongeren 

als volwassen die een leesbeperking hebben? Bijvoorbeeld omdat zij dyslexie 

hebben, slechtziendheid of blind zijn. Daisy-boeken zijn digitale luisterboeken. Voor meer 

info, spring je gewoon even binnen in de Bib. 

• je de 3de dinsdag van de maand terecht kan in Den Travoo voor een maaltijd (soep, 

hoofdgerecht, dessert) aan een democratische prijs? 

• je, als je een WONING gaat HUREN, naar de huurschatter kan surfen? De Vlaamse 

overheid heeft deze gemaakt. Aan de hand van een aantal belangrijke kenmerken van de 

woning, zoals de gemeente, het aantal slaapkamers, een recente badkamer of keuken, een 

tuin of terras, … maakt deze gratis een inschatting van een correcte huurprijs. Let op het 

is enkel een schatting!!! Doe zelf de test maar eens op www.huurschatter.be 

• de UITGAVEN van het OCMW in Balen voor het ganse jaar 2020 geschat worden op 12 

miljoen euro. De uitgaven zijn personeelskosten, kosten voor hulpverlening, toelagen die 

gegeven worden aan mensen, enzovoort.  

De ontvangsten voor het OCMW zijn geschat op 9,6 miljoen euro voor hetzelfde jaar 

2020. De ontvangsten zijn inkomsten uit de eigen werking van het OCMW, de bijdrage uit 

het gemeentefonds, subsidies voor personeel- en werkingskosten, enzovoort. Dus moet de 

gemeente Balen zelf nog een flink deel bijpassen uit de eigen belastinginkomsten. 

• er ook vrijwilligers gezocht worden voor de mindermobielencentrale en voor huiswerk 

begeleiding van lagere schoolkinderen? 

• Den Travoo ook een strijkdienst heeft waar je tevens kleine herstellingen kan laten doen? 

• we allemaal de groetjes kregen van Jurgen? Jurgen was een heel jaar stagiair bij Het 

Lichtpunt.  

 

 

 

 

http://www.cambio.be/
http://www.huurschatter.be/
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‘Kleurling’… 

Wie bepaalt eigenlijk wie de kleurling is?! Lees het of LUISTER naar het gedicht, 

voorgelezen door James Kabucho van de Keniaanse partnerorganisatie LISP, tijdens een 

bijeenkomst van World Servants (mei 2011). 

 

De  originele tekst .. 

 

When I was born, I was black 

When I grew up, I was black 

When I go to the sun, I am black 

When I am afraid, I am black 

When I am ill, I am black 

When I die, I will be black 

In comparison to you, 

My white friend 

When you were born, you 

were pink 

When you grew up, you were 

white 

When you go to the sun, you will become 

red 

When you are cold, you are blue 

When you are afraid, you are green 

When you are ill, you are yellow 

When you die, you will be grey. 

How then can you call me a colored 

person? 

De vertaalde tekst  

 

Toen ik geboren werd, was ik zwart 

Toen ik opgroeide, was ik zwart 

Als ik naar de zon ga, ben ik zwart 

Als ik bang ben, ben ik zwart 

Als ik ziek ben, ben ik zwart 

Als ik sterf, zal ik zwart zijn 

In vergelijking met jou, 

Mijn blanke vriend 

Toen je geboren werd, was je roze 

Toen je opgroeide, was je blank 

Als je naar de zon gaat, word je 

rood 

Als je het koud hebt, ben je blauw 

Als je bang bent, ben je groen 

Als je ziek bent, ben je geel 

Als je sterft, ben je grijs 

Hoe kun je me dan een gekleurd persoon 

noemen? 
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GRATIS Railpass voor elke inwoner van België 
Voor wie? 

• Voor iedere inwoner van België boven de 12 jaar. 

• Kinderen tot 12 jaar rijden altijd gratis. 

Wat krijg je?   

• Een GRATIS railpass met 12 ritten om met de te trein rijden.  

• De pass staat op naam. Iedereen heeft zijn eigen 

pass nodig. 

Vanaf wanneer?  

• Vanaf ten vroegste 7 september 2020.  

• De pass blijft 6 maanden geldig. 

• Je mag max. 2 gratis ritten per maand maken. 

• Je mag in de week pas vanaf 9 uur 's morgens 

vertrekken. 

Hoe aanvragen?  

• Aanvragen kan alleen via een online formulier 

(NMBS, aanvraag gratis railpass ).  

• eind augustus is het formulier online beschikbaar 

https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/railpass/free-pass 

Doen en trek er maar eens op uit!!  

Meer kinderbijslag/groeipakket 
Voor wie?  

• voor de gezinnen die kunnen bewijzen dat zij tijdens de coronatijd een 

inkomensverlies  van ten minsten 10 procent hadden.  

• Je moet het wel zelf aanvragen bij de uitbetaler van jouw groeipakket!  

• Ook het OCMW kan je helpen bij de aanvraag.  

Vanaf wanneer? 

aanvragen kan nog tot 31 oktober 2020. 
Meer voordeel bij giften voor het goede doel en 
voor Het Lichtpunt 
De overheid besliste om de belastingvermindering voor giften in 2020 van 45 tot 60 

procent te verhogen. Wie 40 euro of meer per jaar een gift doet aan bepaalde goede 

doelen, kan hiervoor een fiscaal attest krijgen.   

Je krijgt dit fiscaal attest ook als je een gift doet voor Het 

Lichtpunt.  

Je kan dit online via de site van WELZIJNSSCHAKELS VZW. 

Vermeld altijd CODE 21003 (is de code voor Het Lichtpunt)!  

 

 

 

 

 

https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/railpass/free-pass
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VERKIEZING voor 2 leden voor het BESTUURSTEAM 

 

Stel je kandidaat! 

Begin december neemt het bestuursteam afscheid van de 2 verkozenen die er een 

termijn van 4 jaar hebben opzitten. Eind december willen wij 2 nieuwe mensen kiezen. 

Zo zitten er telkens twee oudgedienden en twee nieuwe verkozenen in het bestuursteam 

en hebben we een roulatiesysteem. 

Opgelet!   

De mensen van wie we afscheid nemen, mogen zich terug kandidaat stellen. 

• Er kunnen nooit twee of meerdere leden van hetzelfde gezin verkozen worden.  

Wat doen we met het bestuursteam?   

• Het bestuursteam vergadert maandelijks. 

• In het bestuursteam worden: de voorbije activiteiten 

besproken, nieuwe activiteiten gepland, afspraken gemaakt, 

taken verdeeld, de werking van Het Lichtpunt besproken, de 

werking bijgestuurd. 

Wat zijn de voorwaarden om in het bestuursteam te zetelen? 

• je moet mensen die het moeilijk hebben vertegenwoordigen, niet jezelf!  

• je moet kunnen zwijgen; wat op het bestuursteam besproken wordt, mag niet naar 

buiten gebracht worden. 

• je moet zoveel mogelijk aanwezig zijn op de vergaderingen 

en activiteiten.  

• je moet “je zeg” durven doen en kritisch durven zijn.  

• je moet je aan de afspraken kunnen houden en een beetje 

verantwoordelijkheid kunnen dragen.  

• je moet ook al eens kritiek kunnen verdragen. 

• je mag geen vooroordelen hebben en je moet alle mensen 

een kans kunnen geven.  

Wat moet je doen om verkozen te worden?  

• Iedereen die boven de 18 jaar is en geïnteresseerd is om zich in te zetten in het 

bestuursteam mag vanaf NU zijn naam opgeven.  

• Op 23 november 2020 wordt er een infovergadering gepland voor alle 

geïnteresseerden.  

Hoe werkt de verkiezing?  

Geef snel je 

naam op! 
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• Wij maken een lijst van al de geïnteresseerden.  

• Zijn er meer dan twee namen, dan zal tijdens een verkiezing, iedereen  die ouder is 

dan 16 jaar een stem mogen uitbrengen. Je stemt op diegene die jij als 

afgevaardigde wil in het bestuursteam. 

• De stemmen worden geteld  

• De eerste twee personen met de meeste stemmen worden onze nieuwe 

afgevaardigden bij het bestuursteam.   

• Wonen de eerste twee personen op hetzelfde adres, dan zal diegene met meeste 

stemmen lid worden van het bestuursteam. De persoon met de derde meeste 

stemmen wordt dan de tweede nieuwe verkozene. 

 

Als Lichtpunt vinden wij het SUPER BELANGRIJK, dat ook jouw STEM GEHOORD 

wordt in het bestuur!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Lichtpunt-tuin 
Na een kwakkelvoorjaar met eerst een lange natte periode, gevolgd door de Corona-

episode, volgde toch een late en geslaagde 

seizoenstart. 

Gelukkig hadden de meesten van onze 

tuinders hun moed niet verloren want na 

aanvraag kregen we immers een ‘gunstig 

advies’ van de gouverneur om onze tuin-

activiteiten op te starten vanaf april. Mits 

een aantal te volgen maatregelen zoals: het 

opstellen van een Corona-draaiboek, het 

ontsmetten van alle contactpunten, het wassen van de handen, afstand houden en het 

opstellen van een beurtrol voor het werken in de tuintjes.  

Op 27/06 hadden we met de LP-tuinders een samenkomst om één en ander op een rijtje 

te zetten. Er werd een klusjes- takenlijst opgemaakt om het werk evenredig te 

verdelen. Taken zoals grasmaaien, bloemen verzorgen, materialen verzorgen, Pipowagen 

netjes houden, waterreservoirs vullen, enz…. 
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Het probleem van de waterbevoorrading werd uitvoerig besproken. Er werden enkele 

duurzame en structurele oplossingen voorgesteld. Deze suggesties werden intussen ook 

voorgesteld en besproken met de technische dienst van het OCMW, waarvan we 

kortelings een antwoordje verwachten. 

Eveneens werd de werking gegoten in een aantal voorwaarden de 

welke elke tuinder dient na te leven. Deze voorwaarden hangen uit 

aan het venster van de Pipowagen. Deze moeten leiden tot een 

ordelijker en meer gedisciplineerde werking en 

verantwoordelijkheid van iedereen. Zo is het voor iedereen 

aangenaam tuinieren. 

Deze regels leidden al onmiddellijk tot een beter uitzicht en 

netheid van de tuintjes. En de goede sfeer en goede samenwerking onder de tuinders 

werd onlangs bezegeld door een gezamenlijk etentje in Den Travoo (20/06). 

Spijtig dat 2 mensen die ingeschreven hadden, wegens 

omstandighede, hun tuinactiviteiten nooit opnamen. Met als 

gevolg dat het onkruid op deze perceeltjes welig tierde… 

Dit was soms een doorn in het oog van diegene die toch hun 

uiterste best deden. Door het initiatief van enkele 

gemotiveerde tuinders, is een deel van deze percelen 

ingenomen met andere teelten zoals pompoenen, dit om  het 

onkruid onder controle te houden. Het overige onkruid is 

ondertussen kapot gespoten en zal eerstdaags gemaaid 

worden. Zo is ook dit probleem opgelost. 

Een positieve noot is dat er zich bij aanvang van het seizoen 

enkele nieuwe 

tuinders hebben 

aangemeld, 

waaronder niet minder dan drie dames! Wij 

juichen dit ten zeerste toe. Ook Bart is 

opnieuw gestart na een langdurige ziekte. 

Naar volgend jaar streven we naar een 

volledige bezetting van de perceeltjes. Zin 

om dan mee te doen? Laat het ons snel 

weten.   

Intussen is het seizoen al een heel eind 

gevorderd en zal de ‘weggeef-tafel’ kortelings zijn functie invullen…. 

En bekijk de foto’s eens goed. Tuinder Vic kweekte maar liefst een tomaat met een 

omtrek van 44 cm!! Wie doet hem dat na? Geweldig! Proficiat!! 

Wij hopen alvast op nog veel tuinplezier, een goede oogst en een uitstekende tweede 

seizoenshelft! 

 

Stef  
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Leven in coranatijd met het welbekende covid 19-virus 

Het jaar 2020 is een zeer bewogen jaar voor ieder van ons op deze aardbol. Het is ook 

een schrikkeljaar.  

Ineens kwam er een lockdown. Iedereen in paniek. Het lijkt wel 

een onzichtbare oorlog die voelbaar, maar niet zichtbaar is. 

Coronatijd breng stof tot nadenken: dat de mens de wereld aan 

het vernietigen is met of zonder besef.  

Tijdens die eerste lockdown viel alles stil. Ineens ontdekten we 

dat onze vrijheid en de dagelijkse sleur in de greep was van dit 

virus. Ineens hadden we zoveel tijd over. We ontdekten plots 

dat de wereld te gehaast is.  

Je kon genieten van de stilte. De natuur nam weer de overmacht. De gelukkigen waren 

de planten en dieren die weer hun vrijheid hadden. De mens besefte  dat het lichaam en 

de ziel rust nodig heeft. Er werd een halt toegeroepen aan de maatschappij van hoo… 

alles gaat te snel. Het is niet voor iedereen evident om mee te gaan met die drukke en 

versnelde maatschappij.  

Ik kan heel goed genieten van de rust, maar het gaf mij ook een vrees en onzekerheid 

omdat niemand kan voorspellen hoelang dit nog kan duren. Het normale leven zal niet 

spoedig terugkeren.  

De andere keerzijde van de medaille is, dat heel veel mensen geïsoleerd raken. Laten we 

denken aan onze jongeren, alleenstaanden, onze ouderen en hun eenzaamheid. 

Wij worden nu willens nillens geleefd. Maar laten wij toch genieten van de kleinste 

dingen om ons heen. Want daarin zit ons geluk. De mens zal niet opgeven. Hoop doet 

leven. 

Blijf voor je zelf, maar ook voor je medemens zorgen. Zo zullen wij er allemaal bovenop 

komen.  

Be strong and keep it safe.                   

Sidonia 

                   

 

 

 

 



 

11 
 

Lichtpuntkalender van september tot en met december 2020 

De kalender is ONDER VOORBEHOUD! Wegens corona, kan 

deze van dag tot dag wijzigen. We houden jullie op de hoogte 

via onze facebook en via een boodschap op de buitendeur van 

ons lokaal. 

September 2020                                                                                                                  

Wanneer            Wat              Waar      Hoe laat             Kosten 

Woe 9 sept Koffieklets en 

inschrijven 

LP lokaal 19 tot 21 uur Iedereen welkom! 

Vrije gift. 

 

Woe 9  sept Mannenactiviteit LP lokaal 19.30 uur Alle mannen 

welkom! 

Gratis. 

 

Woe 16 sept Sportuurtje 

(wedstrijdje netbal 

met de Monkies) 

Turnzaal 

Hulsen of 

de 

Bleukens 

19 tot 20 uur Iedereen welkom! 

Wel graag 

inschrijven. Gratis  

 

Don 17 sept Naaigroep LP lokaal 19 tot 21 uur Iedereen welkom! 

Wel graag 

inschrijven. 

Gratis. 

 

Woe 23 sept Lichtpunt- Quiz  LP lokaal 19 tot 21uur Iedereen welkom! 

Zeker inschrijven. 

Gratis. 

 

Woe 30 sept Hobbyavond LP lokaal 19 tot 21 uur Iedereen welkom! 

Graag inschrijven 

als je mee 

knutselt. 

Vrije gift  

 

Woe 30 sept Mannenactiviteit LP lokaal 19 tot 21 uur Alle mannen 

welkom!  Graag 

inschrijven. Gratis  

 

LICHTPUNTTUIN  

De tocht naar Scherpenheuvel is uitgesteld naar volgend jaar.  

Hallo, 

iedere Lichtpunter is welkom op elke activiteit. 

Maar voor sommige activiteiten is het héél belangrijk dat je op voorhand inschrijft. 

Kom dus op 9 september zeker af! 

Lukt dit niet? Dan mag je altijd Els contacteren (0473 34 23 70) om alsnog in te schrijven of 

voor meer info. 
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Oktober 2020  (indien de coronamaatregelen het toe laten) 

Wanneer                Wat                    Waar               Hoe laat               Kosten 

Don 1 okt Naaigroep LP lokaal 19 tot 21 uur Iedereen welkom! 

Graag inschrijven. 

Gratis. 

 

Woe 7 okt Mannenactiviteit LP lokaal 19 uur Alle mannen 

welkom! Wel graag 

inschrijven. Gratis 

 

Woe 14 okt Vorming: Wat doet 

schaarste en een 

tekort aan geld met 

een mens? 

Den 

Travoo 

19 uur Inschrijven! 

Gratis. 

 

Don 15 okt Naaigroep LP lokaal 19 tot 21 uur Iedereen welkom! 

Graag inschrijven. 

Gratis. 

 

Zat 17 okt Fakkeltocht Mol Programma 

wordt later 

meegedeeld! 

Inschrijven!  

Gratis. 

 

 

Woe 21 okt Sportuurtje Turnzaal 

Hulsen 

19 tot 20 uur Iedereen welkom! 

Wel graag 

inschrijven. Gratis 

 

28 okt Hobbyavond LP lokaal 19 tot 21uur Iedereen welkom! 

Graag inschrijven 

als je mee 

knutselt. 

Vrije gift  

 

28 okt Mannenactiviteit LP lokaal 19.30 tot 21uur Alle mannen 

welkom!  Graag 

inschrijven. Gratis 

 

28 okt Inschrijven 

Buurtrestaurant (2 

euro), vorming 

(gratis)    

LP lokaal 19 tot 21 uur Iedereen welkom!!  

LICHTPUNTTUIN 

De cultuuruitstap is uitgesteld naar volgend jaar  

Weer heel wat toffe activiteiten, waar veel mensen aan meedoen. 

Echt, echt toppie! 

“INSCHRIJVEN” blijft dan héél belangrijk, zodat wij weten hoeveel benodigdheden we 

moeten aankopen zodat iedereen kan meedoen. 

Al ingeschreven? De MAX! Of… vergeet zeker niet het nog te doen. 

Kan je toch een keertje niet komen door omstandigheden? 

STUUR OP TIJD EEN SMS-JE, dat je er niet kan bij zijn! 

Dit is een teken van respect voor de mensen die alles organiseren.  

Meer info? Els is te bereiken op gsm-nummer 0473 34 23 70 
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November 2020 (indien de maatregelen het toelaten) 

Don 5 nov Naaigroepje LP lokaal 19 tot 21 uur Iedereen welkom! 

Graag inschrijven. 

Gratis. 

 

Woe 11 nov Mannenactiviteit LP lokaal 19 uur Alle mannen 

welkom!  Graag 

inschrijven. Gratis 

 

Don 12 nov Buurtrestaurant en 

vorming: Hoe je 

agenda op 

smartphone 

beheren? 

Den 

Travoo   

18 uur 

Vorming rond 

19.15 uur.  

Voor de 

ingeschrevenen. 

 

Woe 18 nov Sportuurtje Turnzaal 

Hulsen 

19 tot 20 uur Iedereen welkom! 

Wel graag 

inschrijven. Gratis 

 

Don 19 nov Naaigroep LP lokaal 19 tot 21 uur Iedereen welkom! 

Graag inschrijven. 

Gratis. 

 

Maa 23 nov Infoavond 

verkiezingen 

Bestuursteam 

LP lokaal 20 uur Iedereen welkom! 

Gratis 

 

Woe 25 nov Hobbyavond  LP lokaal 19 tot 21 uur Iedereen welkom! 

Graag inschrijven 

als je mee 

knutselt. 

Vrije gift  

 

Woe 25 nov Mannenactiviteit LP lokaal 19.30 tot 21 

uur 

Alle mannen 

welkom!  Graag 

inschrijven. Gratis 

 

Woe 25 nov Inschrijven 

kerstfeest 

LP lokaal 19 tot 21 uur Uitnodiging volgt 

(4 euro per 

persoon 

 

Kunsten dag voor kinderen/ontbijt is uitgesteld naar volgend jaar.  

 

= Vrijetijdscheque. U kan de activiteit betalen met Vrijetijdscheques.  

Waar kan ik de Vrijetijdscheque kopen?  

De Vrijetijdscheque kan je ter waarde van 1, 2,50, 5, 10 of 20 euro kopen in vrijetijdscentrum 

De Kruierie. De cheque is een cadeaucheque, die je als geschenk kan geven aan iemand anders 

of die je zelf kan gebruiken bij tal van activiteiten. Mensen met recht op Verhoogde 

Tegemoetkoming kunnen de cheque met korting van 50 % aankopen in VC De Kruierie. Je neemt 

dan een klevertje mee van je ziekenfonds. Mensen die ingeschreven zijn op de kaartenbank van 

het OCMW, kunnen deze cheques tegen sterk verminderde prijs kopen. Voor hen kost een 

cheque van 5 euro bv. maar 1 euro (20% van de waarde). Heb je vragen? Neem dan gerust 

contact op met Ine Noukens van het OCMW van Balen: ine.noukens@ocmwbalen.be of 014/82 

98 48 of spring eens binnen in De Kruierie.  
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December 2020 (indien de coronamaatregelen het toe laten) 

Don 2 dec Naaigroep LP lokaal 19 tot 21 uur Iedereen welkom! 

Graag inschrijven. 

Gratis. 

 

Woe 9 dec Spellekesavond en 

koffieklets 

LP lokaal 19 tot 21 uur Iedereen welkom! 

Gratis 

 

Zon 20 dec Kerstfeest Grote 

feestzaal 

PC 

12 uur Uitnodiging volgt 

nog.  

 

Uitstap naar Putteke Winter: onder voorbehoud. 

De kalender is ONDER VOORBEHOUD! Wegens corona, kan 

deze van dag tot dag wijzigen. We houden jullie op de hoogte 

via onze facebook en via een boodschap op de buitendeur van 

ons lokaal.  

 

 

 

 

Zalige kerstmis en gelukkig nieuwjaar! 
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Lockdown 

Het Lichtpunt is een plaats waar we ons goed voelen en van alles kunnen doen. Voor heel 

veel mensen van ons is het onze uitlaatklep, een plaats waar we allemaal gelijk zijn. Het 

gezellig samen zijn, het babbelen met elkaar met een lekker drankje. Maar op 13 maart 

werd dit alles helaas verstoord door het coronavirus dat uitbrak. Het hele land moest in 

een lockdown en dat kwam hard aan. Al de activiteiten van Het Lichtpunt konden niet 

meer doorgaan. Alles viel stil; het knutselen, het koken, het sporten, het naaien, enz... er 

was opeens helemaal niks meer. 

Voor velen was dit een groot gemis. We pinkten 

een traantje weg omdat we niet konden gaan,   

zoals we dat gewoon waren. Toen kwam er weer  

groen licht en we konden stilletjes aan terug  

naar Het Lichtpunt gaan, wel met de nodige  

maatregelen die nodig zijn om alles goed en  

veilig te kunnen laten verlopen.  

Maar begin augustus kwam de tweede golf er reeds  

aan. Terug naar af. Hopelijk kunnen we er snel weer  

tegenaan gaan en weer gezellig samen zijn.           

 

Patricia 
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Woordzoeker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebus 
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Kookrubriek 

Linzenschotel  “Parmentier” . 

Dit is het vegetarisch antwoord op de klassieker: 

“Hache Parmentier“. 

Wat hebben we nodig? 

1 kg aardappelen, eieren, boter, muskaatnoot, 

paneermeel of panko, 175g linzen, 1 dikke ui, selder (3 

stengels), 2 wortelen, look, tijm, laurier, rozemarijn, 

250 tomatenblokjes of kerstomaatjes, 5 deciliter 

passata, een snuifjes paprika, oregano, selderzout, 

cayenne (poeder) naar smaak, olijfolie, pezo (=peper en 

zout).  

Bereiding 

Zet eerst de aardappelen op in gezouten water. Spoel 

de linzen onder koud water. Gebruik naar keuze groene, gele of rode linzen. Pel de ui en 

de look en hak ze fijn. Verhit olijfolie in een ruime stoofpot en stoof de uien en de look 

glazig. Spoel de selderstengels en schil de wortels. Hak ze net zo fijn als het 

uienmengsel en voeg ze bij de uien en de look. Voeg eventueel een scheutje olijfolie toe. 

Giet vervolgens de linzen in de pot en roer goed. Voeg tijm, laurier en rozemarijn toe. 

Schenk de passata en de tomatenblokjes (of kerstomaatjes) bij de linzen en voeg even 

later de smaakmakers toe en dit naar keuze (paprikapoeder, selderzout, oregano en 

cayenne). Laat alles nu pruttelen onder deksel voor 60 minuten en tot de linzen zacht 

zijn. Proef de stoofpot en controleer de kruiding! Schep de stoofpot in een ruime 

ovenschaal en strijk alles glad. Laat ruimte voor de puree. 

Giet de aardappelen af wanneer ze gaar zijn en stamp ze fijn tot puree. Voeg eieren, 

een klontje boter en een schep graanmosterd toe. Geen melk, want dan breng je teveel 

vocht aan en gaat het grill effect (bruin – zwarte streepjes) verloren!  

Schep de puree in de ovenschotel bovenop de linzenstoverij en strijk alles mooi glad. 

Maak eventueel een tekening of patroon met een vork. 

Leg een paar klontjes boter willekeurig op de puree en strooi het  paneermeel er over en 

schuif in de oven tot een krokant korstje te zien is. 

Klaar en smakelijk!!!                                                              

Cisse 
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De activiteiten en vormingen in Den Travoo  
 

Gesprek met een hulpverlener (Nele psychologe).  

maandagnamiddag of op woensdag tussen 9u en 16u30. Een sessie 

duurt ongeveer 50 minuten en is gratis. 

Kennismaking met Den Travoo  

Elke eerste maandag van de maand tussen 13u30 en 15u. 

PC-café vrije inloop:   

elke vrijdagvoormiddag van 9u-12u.  

Jobclub:  

14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december, telkens van 9u30-12u. 

Sollicitatietraining:  

10-delige sollicitatietraining. Deze start op donderdag 8 oktober en 

eindigt op donderdag 17 december.  

Meer kunnen doen met jouw geld?    

14 oktober van 19u-21u of 15 oktober van 10u-12u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIST JE DAT... 

je in dienstencentrum Den Travoo voor een prikje lekker kan eten? Of dat je gewoon bij een tas 

koffie de krant kan lezen?  Gezellig nieuwe mensen ontmoeten en dit met respect voor corona! 

De ontmoetingsruimte is open op maandag, woensdag en vrijdag van 11u tot 15u.  

Iedereen van harte welkom! 
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Facebookpagina en website 

Oei, oei, wat was dit even schrikken toen iemand van het bestuur op een 

zaterdagmorgen telefoon kreeg. De man aan de andere kant van de lijn, vroeg of de 

luster die hij besteld had al binnen gekomen was??  

Ja, ja, je leest het goed.  

Wat was er gebeurd? Iemand had bij de 

lampenwinkel ’t Lichtpunt een luster besteld en 

nu belde hij naar ons Lichtpunt of hij deze 

mocht komen afhalen. Blijkbaar had hij de 

telefoonnummer verloren.  

Een groot probleem! En wat doe je dan in deze 

tijd? Googelen natuurlijk en zo kwam hij 

terecht bij het telefoonnummer van HET 

Lichtpunt. 

Ja hoor, wij, HET Lichtpunt Balen hebben sinds maart 2019 een heuse website.  

Open je computer maar eens en tik www.hetlichtpuntbalen.be in. Het loont echt 

de moeite en de site wordt ook regelmatig met nieuwe dingen aangevuld. Momenteel 

hebben reeds meer dan 5000 mensen onze website bezocht!!  

Oh, en mocht je het nog niet weten…we hebben ook een eigen Lichtpunt- 

facebookpagina. Deze is wel niet voor iedereen toegankelijk. Alleen de mensen van 

onze Lichtpunt familie worden geaccepteerd. Meld je vast en zeker aan, want via onze 

facebookpagina word je zeer regelmatig op de hoogte gehouden van het allerlaatste 

nieuws binnen Het Lichtpunt.  

Dus 2 belangrijke zaken om te gaan kijken.  

1. www.hetlichtpuntbalen.be en  

2. facebook Het Lichtpunt (welzijnsschakel)  

Good luck!                                                                                                                                                        

Loe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armoede blijft in onze samenleving vaak 

verborgen voor het oog van de 

buitenwereld. Erover spreken valt velen 

zwaar. 

Zoveel mensen leven in erg moeilijke 

omstandigheden omdat ze hun rechten 

te weinig kennen, niet weten waar ze 

moeten aankloppen en wat ze mogen 

verwachten van diensten en 

hulpverleners… 

Dus wordt het verborgen en verzwegen. 

En dat zou niet mogen zijn! 

http://www.hetlichtpuntbalen.be/
http://www.hetlichtpuntbalen.be/
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Interview met een ouder aangesloten bij het Oudercomité op 

school…. 

Sidonia interviewde Bart, sinds enkele jaren lid van het oudercomité op school van zijn 

“kids”.  

Bart vertelt… 

Het oudercomité is een groep ouders die het fijn vinden om het hele schooljaar door 

samen te komen.   Het doel van een oudercomité is activiteiten ontplooien en dit ten 

voordele van de leerlingen op de school, zoals de verkoop van wafels. Dit om  bepaalde 

zaken, zoals schoolreizen mee te ondersteunen. Om de kosten te verminderen. Maar ook 

om schoolmateriaal of andere schoolspullen aan te kopen, zoals voor de tekenlessen. 

Zodat iedereen dezelfde spullen heeft.  Want niet elke ouder kan zich permitteren om 

bv. A-merken te kopen voor zijn kinderen, zoals leerkrachten dat soms vragen. Alhoewel 

de spullen van de Action meestal wel betaalbaar en bruikbaar zijn.  Ook organiseren zij 

Fundraising, bv. voor een kerstfeest, Moederdag, Vaderdag, Pasen en nog veel meer.  

Maar het comité is ook een schakel tussen de ouders en de school. De leerlingen staan 

altijd centraal.  

Het oudercomité is verder ook een aanspreekpunt voor de ouders. Je zou, als ouder, ook 

je eitje kwijt kunnen bij het oudercomité. Die spelen jouw vraag dan rechtsreeks door 

naar de directie van de school.  

Er wordt regelmatig vergaderd om te plannen hoe de activiteiten en de vragen 

aangepakt moeten worden. 

Zo'n oudercomité is er op elke school. En het heeft alleen maar voordelen. Het knelpunt 

is wel dat niet elke school in de omgeving een sterk oudercomité heeft. Want het vergt 

wel heel wat tijd en energie als lid. Vele ouders zijn druk bezig en hebben zodoende niet 

veel tijd om zich vrijwillig in te zetten. Dit is zo spijtig! 

Want het oudercomité kan heel wat betekenen voor de 

kinderen en de ouders in een school.  

Het voordeel om lid te zijn van het oudercomité is dat je 

in een groter en breder  maatschappelijk- en sociaal 

vlak, komt. Laten we zeggen: je komt dichterbij de suikerpot om je doelen te bereiken. 

En daar is niets mis mee. Als het doel is om alle kinderen gelijke kansen te geven!  

Meestal stoppen de ouders als lid, wanneer hun kinderen niet meer op de school zitten. 

Maar papa Bart, die ik heb geïnterviewd is nog steeds een bewogen en sociaal iemand en 

geeft nog altijd zijn krachten aan de school ook nu  zijn kinderen daar niet meer zijn.  

Het is een dankbaar werk omdat je niet alleen opkomt voor je eigen kind. Je komt op 

voor alle kinderen. 

Dit was slechts een kort, maar toch krachtig interview van een papa die lid is van een 

oudercomité in Mol op een middelbare school.  

Misschien ook iets voor jou?                                            

Sidonia 

De leerlingen 

staan 

altijd centraal. 
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Brief van Het Lichtpunt aan het Balens beleid 

Beste burgemeester, gemeenteraadsleden, bestuurders en medewerkers, 

In de voorbije periode hebben we samen moeten vaststellen dat de strijd tegen de 

verspreiding van COVID-19 geen eenvoudige veldslag is. 

Alle overheden en alle inwoners moesten zich dubbel plooien om dit agressief beestje zo 

weinig mogelijk kansen te geven. En spijtig genoeg blijkt dat de minste kans om terrein 

te herwinnen voldoende is om een nieuwe opstoot te realiseren. 

We hebben in deze periode meermaals contact gehad met elkaar en het was fijn vast te 

stellen dat we zo samen onze schouders konden zetten onder voorstellen en plannen om 

mensen in armoede extra te ondersteunen. Zeker geen gemakkelijke opgave. 

Er staan ons nog heel wat uitdagingen te wachten, in het bijzonder voor mensen in een 

armoedesituatie. De omschakeling naar een digitale dienstverlening heeft er voor 

gezorgd dat heel wat mensen uit de boot vallen. Door het beperken van sociale 

contacten, zijn diezelfde mensen vaak terecht gekomen in een sociaal isolement. 

Tegelijk is dezelfde winkelkar een pak duurder geworden. De gezondheidscrisis heeft 

de ongelijkheidskloof op verschillende levensdomeinen niet alleen zichtbaar gemaakt 

maar ook scherp gesteld. 

Gelukkig hebben alle experten en academische onderzoekers vrij snel vastgesteld dat 

de maatregelen niet selectief genoeg waren om de ongelijkheden in onze samenleving 

niet te vergroten. Dat is bijzonder spijtig en daarom willen we hiermee een oproep doen 

om samen verder te zoeken naar de beste aanpak. 

We willen graag samen met jullie aan de maatregelen werken die de ongelijkheid net iets 

meer uit de wereld kunnen 

helpen. We doen daarvoor graag 

beroep op onze eigen ervaringen 

en contacten en vooral de ervaring 

van onze ervarings-

deskundigen. De mensen met 

armoede-ervaring weten uit 

ondervinding waar de grootste noden 

zich situeren en hoe we daar, ook 

met een beperkt budget, aan 

tegemoet kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan psychosociaal welbevinden, 

vervoersarmoede, financiële armoede, huurproblemen, onderwijs, deelname 

verenigingsleven, enzovoort. 

En daarnaast kunnen we samen werken aan een laagdrempelige manier om te informeren 

en te sensibiliseren om heel wat vragen voor te blijven. De extra steunmaatregelen 

zullen ook bij mensen met armoede-ervaring heel wat vragen oproepen. Op welke manier 

zal het lokale bestuur deze middelen inzetten? Wie zal hier recht op hebben? Waar kan 

iemand terecht voor meer informatie? Zal niemand vergeten worden? 
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Om die uitdagingen in Balen aan te gaan, zal je gebruik maken van de 45 miljoen euro die 

de Vlaamse regering heeft vrijgemaakt voor lokale armoedebestrijding. Daarvan wordt 

30 miljoen euro verdeeld onder de lokale besturen voor lokale armoedebestrijding en 

door middel van een consumptiebudget. Het klinkt enorm, maar per gemeente is het 

natuurlijk een beperkt bedrag. 

Met een goed gestuurd plan kan je als gemeente twee vliegen in één klap slaan. Het is 

reeds lang bevestigd via onderzoek dat iedere euro, die besteed wordt aan initiatieven 

voor mensen met een laag inkomen, rechtstreeks en onmiddellijk terugvloeit naar de 

(lokale) economie.  

Voor de besteding van het ‘consumptiebudget’ willen we volgende elementen inbrengen: 

Kies voor een voldoende ruim aanbod. Op die manier kan het budget ook daadwerkelijk 

gebruikt worden door mensen met armoede-ervaring en kijk ook naar waar de mensen in 

een armoedesituatie gaan winkelen (buurtsupermarkt, kringloopwinkel, ….) 

Werk met een neutraal en niet-stigmatiserend systeem. We hebben daar in Balen al veel 

ervaring mee. 

Zorg voor duidelijke informatie voor zowel de lokale handelszaken als de klanten. 

Hou rekening met het feit dat de winkelkar een pak duurder is geworden. 

Inkomensverlies vormt een reële bedreiging: 

Mensen die het al moeilijk hadden voor de crisis, zoals bijvoorbeeld éénoudergezinnen 

en alleenstaanden, lopen een groot risico om in blijvende armoede te belanden: het leven 

is duurder geworden, maar ze beschikken niet over meer geld én hebben ook geen 

reserve.  

Het risico van schuldopbouw is reëel en zorgt op lange termijn voor een veel grotere 

maatschappelijke kostprijs.   

De armste gezinnen zullen qua jobs in concurrentie komen te staan met mensen die nu 

hun job verloren en hierdoor nóg minder gemakkelijk aan werk geraken. 

Het wordt daarom heel belangrijk om er voor te zorgen dat iedereen voldoende 

inkomen heeft.  Dit is de basis van waaruit veel andere problemen kunnen aangepakt 

worden. 

Bv. iedereen met leefloon en een lage uitkering systematisch een directe financiële 

steun toekennen het komende jaar. Mogelijkheden voor aanvullende steun vanuit het 

OCMW garanderen voor alle lage inkomens (ook uit arbeid).  Hiertoe ook proactief aan 

de slag gaan binnen de werking van het OCMW, CAW, mutualiteiten, RVA,… 

Huisvestingskost vraagt extra aandacht: 

Ten gevolge van de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus moeten de 

mensen meer vanuit hun thuis doen. Telewerken, schoolopdrachten, zo weinig mogelijk 

buiten komen. Dit betekent meer uitgaven voor energie, water, internet, enzovoort.  

Daarbij gaat bijvoorbeeld het extra aanbod van de leveranciers van telefoon en internet 

aan hun neus voorbij omdat ze geen abonnementen hebben, enkel vooraf betaalde 

simkaarten. 
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De kosten stijgen, alles wordt duurder, en in het slechtste geval verliest men ook zijn 

job. Het betalen van de huur komt in het gedrang. 

Systematisch huurders bevragen en peilen naar hun noden lijkt ons een goed vertrek-

punt en prioritair coronamaatregelen nemen voor deze ‘doelgroep’.  

Enkele concrete maatregelen waar we aan denken: 

Het Fonds der bestrijding van uithuiszettingen (Vlaamse overheid) maximaal benutten, 

gekoppeld aan woonbegeleiding vanuit het OCMW (indien er al huurschulden opgebouwd 

zijn). 

Maar ook preventief werken: een huurpremie toekennen aan alle gezinnen met een laag 

inkomen die op de privémarkt moeten huren in afwachting van een sociale woning. Deze 

groep is het meest kwetsbaar: veel gezinnen betalen meer dan de helft van hun inkomen 

aan huur. 

Onderwijsondersteuning wordt van cruciaal belang: 

Kinderen uit gezinnen met armoede hebben nu al een zekere extra hindernis te 

overwinnen tijdens hun schoolloopbaan. 

Komt er nu bij dat zij een belangrijk stuk zelfstudie moeten organiseren en zich digitaal 

optimaal moeten organiseren. Extra hindernissen. 

Een belangrijke schakel hierin is de expertise en de deskundigheid van de CLB’s. Zij 

kennen deze leerlingen en hun hindernissen en zij kunnen snel ook de gevolgen van de 

huidige situatie inschatten. De medewerkers van het CLB mee inschakelen is belangrijk. 

Als we kinderen echt gelijke onderwijskansen willen geven, is het belangrijk dat dit een 

structureel uitgangspunt wordt in het beleid van onze gemeente: iederéén moet 

beschikken over een laptop of PC en toegang tot internet. 

Dit initiatief structureel verankeren in de aanpak van Dienst Onderwijs en OCMW ism 

de betrokken partners.  Niet enkel vanuit het oogpunt van gelijke onderwijskansen, maar 

ook omwille van toegang tot de arbeidsmarkt, informatie, dienstverlening,… 

Alsook internetabonnementen standaard opnemen bij de financiële hulpverlening (zoeken 

naar een alternatief van de gratis vouchers in coronatijd). 

Tot slot: 

Er zullen zeker nog meer aandachtspunten opduiken in de komende periode en 

daarom lijkt het ons een goed uitgangspunt om alle maatregelen te bekijken door 

een rechtvaardigheidsbril en om prioriteit te geven aan maatregelen die de 

veerkracht versterken van wie vóór de crisis al achterop geraakte. 

 

 

Namens Het Lichtpunt Balen 
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Brief van Het Lichtpunt aan alle Balense en Molse scholen 

Beste directie en personeel,  

De coronacrisis en de daaropvolgende maatregelen hebben een serieuze impact (gehad) 

in het onderwijsveld. Lessen werden stopgezet en opnieuw gestart op digitale wijze. 

Jullie voltallige personeelsploeg maar ook de leerlingen hebben zich in een hoog tempo 

moeten aanpassen. Jullie zaten mee op de eerste rij om de klappen op te vangen en in 

moeilijke omstandigheden jullie werk verder te zetten.  

Tijdens deze coronaperiode ondersteunden wij als ‘Het Lichtpunt’ onze gezinnen die 

leven in armoede  zoveel mogelijk, gingen wij in overleg met plaatselijke besturen en 

maakten we deel uit van nationale overlegorganen. Ook met onze plaatselijke scholen 

ondervonden wij een vruchtbare samenwerking. 

Bij de start van het nieuwe schooljaar willen wij jullie onze ervaringen meedelen en jullie 

aandacht vragen voor mensen die leven in armoede, die het toch bijzonder moeilijk 

hebben. 

De digitalisering waarop volop werd ingezet, het uit de radar verdwijnen van kinderen, 

bracht kansarmoede immers nog meer naar boven. 

Graag brengen wij volgende punten onder de 

aandacht:  Digitaal onderwijs lukt 

niet zonder de nodige middelen en 

ondersteuning.  Om lessen te kunnen 

volgen en huiswerk te maken, heeft elke leerling 

een laptop en een stabiele en sterke 

internetverbinding nodig.  

Willen jullie mee uitkijken hoe dit kan gerealiseerd worden voor alle kinderen?  

Willen jullie bekijken hoe je als school een rol kan spelen in het voorzien van 

ondersteuning voor gezinnen met onvoldoende digitale vaardigheden?  

Het inschrijfmoment is misschien al een uitstekende gelegenheid om in kaart te brengen 

wie van ondersteuning gebruik wil maken. Hoe pak je dat aan voor de leerlingen die bij 

jullie al school lopen?  

Neem voldoende tijd en ruimte om de band opnieuw aan te halen met alle leerlingen, in 

het bijzonder met die leerlingen die van de radar zijn verdwenen de voorbije periode. 

Zoek hen eventueel op via berichtjes, telefoon en/of sociale media en blijf volhouden. 

Focus daarbij niet op de school maar vraag hoe het met hen en hun familie gaat.    

Maak gebruik van de samenwerkingsverbanden die een sociaal weefsel vormen rond 

kwetsbare gezinnen. 

Een belangrijke schakel is de expertise en de deskundigheid van de CLB’s. 

Zij kennen deze leerlingen en hun hindernissen en zij kunnen snel ook de 

gevolgen van de huidige situatie inschatten. 

De medewerkers van het CLB mee inschakelen is belangrijk. 

Als ‘Het Lichtpunt’ willen wij onze medewerking aanbieden. Waar kan, willen wij mee 

inspelen op jullie vragen en mee onze mensen stimuleren en ondersteunen. 

aandacht vragen voor 

mensen die leven in 

armoede, die het toch 

bijzonder moeilijk hebben 
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Mensen die leven in armoede, die onze vereniging niet kennen, mag je ook altijd naar ons 

doorverwijzen, indien zij hiermee instemmen. 

Beste directie en leerkrachten. De voorbije jaren konden we rekenen op een fijne 

samenwerking met jullie school. Deze coronacrisis bracht de kwetsbaarheid van mensen 

die leven  in armoede nog maar eens des te meer naar boven. Als we de krachten blijven 

bundelen, kunnen we misschien toch weer een goede stap vooruitzetten in de strijd 

tegen kansarmoede. 

Wij wensen jullie een goede start van het nieuwe schooljaar en bedanken jullie voor de 

samenwerking. 

Namens Het Lichtpunt Balen  
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Solidair zijn…. 
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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) 

Website: www.hetlichtpuntbalen.be 

 

 

 

 

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, scholen, ….  

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) 
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