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Hallo Welzijnsschakels!
Daar zijn we weer met een
Schakelnieuws. Het is al een hele tijd
geleden. In het Schakelnieuws kom je
meer te weten over de werking en de
ondersteuning van Welzijnsschakels
vzw. Maar ook de welzijnsschakels
zelf kunnen in beeld komen. Of we
zetten een interessant thema in het
licht. Dat alles kan ons verbinden.
We kunnen elkaar bemoedigen en
inspireren. Want “Samen sterkt”, dat
is toch onze slagzin?!
Wat werden we met z’n allen uitgedaagd de voorbije jaren! De impact
van de coronapandemie voelen we
nog steeds. En alsof dat nog niet
voldoende was, werden in 2022 nog
enkele andere problemen steeds nijpender. We kregen er meteen enkele
crisissen bij. Het gaat echt niet zo
goed met ons en met de wereld …
En we zien de armoede rondom ons
groeien. Dat allemaal maakt de welzijnsschakels des te belangrijker.
Daarom een welgemeende “dank je
wel” voor jullie niet aflatende inzet
om de armoede in onze samenleving

wa n t , s a m e n s t e r k t !

aan te pakken. Jullie geven mee vorm
aan een solidaire samenleving, aan de
warmte die we zo nodig hebben. Hoe
verschillend al de werkingen ook zijn,
al die vormen van inzet zijn belangrijk. Jullie spelen in op de noden die
plaatselijk leven, jullie geven ook
energie en een plek aan wie zich wil
inzetten. Dankjewel voor het volhouden, voor het heropstarten na de
pandemie, voor de eventuele veranderingen en vernieuwingen die jullie
realiseren in het werk! Dankjewel ook
voor jullie stem, waarmee je over de
armoede spreekt!
Ook als Welzijnsschakels vzw zitten
we zeker niet stil. Het team werkt nu
op een andere manier aan de inhoudelijke ondersteuning van de groepen.
Maar versterking, ondersteuning en
verbinding blijft het doel. Daarnaast
kan je ook steeds bij de medewerkers
terecht met vragen, op zoek naar
inspiratie, enz..
Als voorzitter sta ik wat dichter bij
het team. Die goede gewoonte heeft
Bernard Defossez me doorgegeven.
Ook daar geldt “Samen sterkt”. Ik
ondervind met hoeveel gedrevenheid
onze medewerkers werken voor de
welzijnsschakelgroepen.
Ik heb in het voorbije jaar ook
mogen meemaken hoe we de stem
van de groepen nog meer plaats
konden geven in het bestuur van
Welzijnsschakels. Op 27 maart

2021 aanvaardde onze Algemene
Vergadering 7 nieuwe bestuursleden,
allemaal mensen die onze vereniging kunnen versterken vanuit hun
eigen plaatselijke praktijk en hun
ervaringskennis.
Onze nieuwe bestuurders zijn er echt
in gevlogen. Jammer genoeg hebben
we tot nog toe vooral online moeten vergaderen. Dat heeft de nieuwe
ploeg gelukkig niet afgeschrikt. Ze
gaan ervoor! Het doet deugd om
samen te kunnen werken aan alles
wat Welzijnsschakels vzw en de
groepen nodig hebben.
Het is ook fijn om zien dat mensen
geloven in de missie en visie van
Welzijnsschakels. En dat het ook mee
de basis is voor hun engagement.
Duidelijk is dat we aan dezelfde doelstelling willen werken: gezamenlijk
de armoede in Vlaanderen bestrijden. Vlaams niveau en lokaal niveau
versterken elkaar, als we een goede
verbinding realiseren tussen beide.
Mag ik jullie uitnodigen om in dit
Schakelnieuws te ontdekken hoe we
in de nabije toekomst “Samen sterkt”
verder vorm geven? En mag ik jullie
meteen ook uitnodigen om onze
werking mee op te volgen, ons vragen
te stellen en suggesties te doen? Want
Welzijnsschakels vzw maken we
samen!
An Bistmans

Schakelnieuws

Waarom?
Voor sommige groepen was de heropstart na de coronaperiode
een uitdaging. Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Wat willen we
bereiken? Waar gaan we nieuwe vrijwilligers vinden? Hoe gaan
we mensen die armoede leven terug bereiken en betrekken tot
onze werking, … en nog heel wat andere vragen.
De Zandschakel uit Zandhoven riep onze hulp in en was bereid
om zich te engageren voor een traject van enkele weken. De hele
ploeg zette er mee zijn schouders onder en was elke 2 weken
present voor een avond, of zaterdag werken, uitwisselen en
vernieuwen. We spraken met Jan en Agnes van de Zandschakel.

Waarom
Met de vraag ‘waarom’ kom je direct bij de kern en
het hogere doel van de vereniging. Waarom heeft jouw
organisatie bestaansrecht? Met andere woorden; wat is
de reden dat je bestaat en waarom zou dit er toe doen
voor anderen. Waar geloof je in, wat is je drijfveer?

Hoe
Met ‘hoe’ kan je ‘waarom’ realiseren en inhoud geven.
De ‘wat’ vraag staat voor het resultaat van ‘waarom’.
Mensen zijn niet gevoelig voor wat je doet, ze zijn gevoelig
voor waarom je iets doet.

Jullie zijn op zoek gegaan naar de “Waarom”
van jullie welzijnschakel. Kan je daar wat meer
over vertellen?

Wat maakte dat jullie de hulp in riepen van
Welzijnsschakels? Waar liepen jullie op vast?
JAN: We waren een beetje doodgebloed na corona, de
schwung was er uit. Ook de samenhorigheid bij onze
deelnemers was weg. Het was belangrijk om als ploeg
terug alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en er
terug met volle goesting tegenaan te gaan.

AGNES: Als bestuur wilden we eind 2022 al werk maken
om stil te staan bij “Wie is onze doelgroep, en wie zijn wij
eigenlijk? Wat is ons doel?” We wilden onze missie en visie
herbekijken. Omdat Welzijnsschakels ervaring heeft met
de opstart van groepen hebben we jullie gevraagd om dit
traject met ons te gaan.
Alles begint met “waarom”
In het traject dat we aangingen met de zandschakel,
baseerden we ons op de theorie van de “golden circle”
van Simon Sinek. Deze zegt dat als organisaties zich
voor stellen, kan iedereen vertellen wat ze doen. De
diensten die ze aanbieden, de activiteiten die ze organiseren. Sommige weten ook hoe ze het doen, dat zijn
de dingen waarmee ze zich onderscheiden van anderen.
Maar niet veel weten waarom ze het doen.
Echter diegene die weten waarom ze iets doen hebben
veel meer impact, zijn duurzamer, hebben een loyale
doelgroep, kunnen iets veranderen in de wereld. Het
waarom is wat hen motiveert en inspireert, het gaat
veel dieper.
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AGNES: Het was een kantelmoment. De weerstand ebde
weg omdat het toen duidelijk werd welke richting we
uitgingen. We werkten in kleinere groepjes en er werd
heel constructief gewerkt. Wat ik zo goed vond was de
inbreng van de doelgroep zelf. Ze deden heel goed mee
en brachten heel goed ideeën en inzichten aan. Dit is
heel positief geweest, zowel voor hun als voor ons.
Jullie hebben jullie “Waarom” gevonden. Wat
heeft dit traject jullie nu gebracht?
JAN: ik heb het gevoel dat het ons de gerustheid gegeven
heeft om de opendeurdag te organiseren en van start te
gaan. We weten nu wat we kunnen zeggen, we weten
wat we doen, we weten waarom. We kunnen antwoord
geven op een aantal vragen, “Wat doen jullie? Waarom
doen jullie dat?” Daar zijn we op voorbereid.

Is er iets veranderd?
AGNES: ik merk een grotere inzet bij de vrijwilligers om
de opendeurdag te doen slagen. Er is een meer betrokkenheid. Ook de mensen uit de doelgroep blijven actief
meewerken. Ze zetten stappen naar het vrijwilliger zijn.
De sfeer zit weer goed. De weerstand die er in het begin
was, is geëvolueerd naar een goed eindresultaat. Die
verschillende stappen die in het traject gezet zijn, al die
verschillende vergaderingen zijn nodig geweest.
We hebben mensen zien groeien. We zagen mensen met
armoede-ervaring die betrokken waren in het traject
groeien en meer zelfvertrouwen krijgen. Het is mooi
om dat te zien omdat dit ook in ons Waarom-statement
staat. “Gelijkwaardig en verbonden vindt iedereen zijn eigen
plaats. Zo werken wij samen tegen armoede en uitsluiting”
Die gelijkwaardigheid, mensen daardoor zien groeien,
dat is waarvoor we het doen.

“De Kansendans” over armoede(bestrijding)

Minister van staat Jos Geysels schrijft in het voorwoord:
“Caro en Lieven weten waarover ze spreken en schrijven.
Al vele jaren strijden ze tegen ongelijkheid en armoede. Ze
kennen ook de mensen en de verhalen die achter de armoedecijfers zitten.”

Thomas De Wit is de scenarioschrijver en regisseur. Hij
won de eerste Humo’s Comedy Cup. Hij werkte mee
aan heel wat TV- en radioprogramma’s en een aantal
kortfilms.
Caro Bridts is “ervaringsdeskundige in armoede en sociale
uitsluiting”. Lieven De Pril is 35 jaar professioneel en
vrijwillig actief in armoedebestrijding. Ze geven al bijna
20 jaar samen vorming.

Via deze monoloog gecombineerd met geluid- en filmmontage willen ze vormen, bewustmaken en informeren
op een toegankelijke manier.
De première(s) vindt plaats op 15 oktober 2022 in zaal
Belgica Bis- Dendermonde voorafgaand aan 17 oktober, de “internationale dag tegen armoede en sociale
uitsluiting”. De voorstelling wordt een uniek moment
gezien ook mensen uit Welzijnsschakel Samenvloeiing
uit Dendermonde mee op het podium staan en aan de
monoloog een extra dimensie toevoegen.

An Bistmans, de nieuwe voorzitter van Welzijnsschakels
noteert in het nawoord: “Ik lees in het boek een oproep
om samen armoede te bestrijden. Samen met de mensen
in armoedesituaties. Samen met iedereen. Het beleid, de
hulpverlening, de vrijwilligers én de armoede organisaties
mogen daarbij niet snel tevreden zijn. De inspanningen moeten impact hebben op de armoede. De omstandigheden van
mensen in armoedesituaties moeten concreet en duurzaam
verbeteren.”

Vanaf december 22 toert de voorstelling door Vlaanderen.
Welzijnsschakels en partners kunnen de voorstelling
nu al boeken.

In oktober 2022 wordt een theatermonoloog met
dezelfde titel gelanceerd voor een breed publiek van
vrijwilligers, hulpverleners, leerkrachten, studenten,
beleidsmensen... Het theaterstuk en het boek hanteren
bewust een klare taal zodat ze ideaal zijn voor welzijnsschakels en hun medestanders.

Duurt ongeveer 60 minuten. Ideaal om te combineren met
info over jullie werking en activiteiten of om vrijwilligers te
werven. Er is een verduisterbare zaal nodig.
Boeken via stefanie@pacoproducties.be

Actrice Stefanie Moens speelt de rol van Caro. Ze is zelf
vrijwilliger in de Welzijnsschakel van Dendermonde. Ze
speelde mee in Spoed, Wittekerke, Sara en Zone Stad en
in talrijke educatieve voorstellingen voor jongeren.

Geplande uitkoopprijs per voorstelling: €700 (actrice, regie,
technicus, vervoer,...) + Sabam.
Via het vormingsfonds van Welzijnsschakels kunnen schakels,
na goedkeuring, 80% recupereren van de kosten.

Praktisch

Schakelnieuws

Nieuwe theatermonoloog — Caro Bridts & Lieven De Pril,
educatief medewerkers van Welzijnsschakels vzw hebben in de
voorbije coronaperiode niet stil gezeten. Eind 2021 verscheen
hun boek De Kansendans. Dit unieke boek over armoede en
gelijk(waardig)heid vertrekt vanuit hun persoonlijke levensverhaal. Het leven van iemand die opgroeide in generatiearmoede
en het leven van een hulpverlener uit de middenklasse worden
aan elkaar gespiegeld. Het boek brengt een vernieuwende kijk op
armoede, de samenleving en op armoedebestrijding.
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Samenwerking met Welzijnszorg
Allemaal digitaal?!

Geen vervoer, geen leven?

Welzijnszorg maakt zich klaar voor de
Samen Tegen Armoede campagne.

Webinar op woensdag:
Mobiliteitsarmoede: impact op het leven.

Met de nieuwe campagne brengt Welzijnszorg de
impact van digitalisering op het leven van mensen in
een armoedesituatie onder de aandacht. We willen een
samenleving die iedereen betrekt: digitaal actief of niet,
we laten niemand achter.

Allemaal
digitaal?!

De digitale wereld
is een doolhof.
Mensen in armoede
vinden de weg niet
naar hun rechten.
Steun ons.

samentegenarmoede.be

BE 21 0000 0000 0303

Ontdek waarom
we dit jaar campagne voeren en
wat jij kan doen
op de startmomenten (fysiek en
online): https://
welzijnszorg.be/
agenda

Vanuit Mobiel 21 en verschillende ervaringsdeskundigen
worden de effecten van vervoersarmoede gelinkt aan de
levensdomeinen van het armoedeweb. Zo wordt duidelijk
dat vervoer veel meer is dan een verplaatsing van punt
A naar punt B. Meer info op: https://welzijnszorg.be/
webinar-op-woensdag-mobiliteitsarmoede

Onze medewerkers
Valentine De Lannoy

Lieven De Pril

Ella Peeters

Mirjam Bonner

Marjan De Prins

Bram Verbiest

Caro Bridts

Charlotte Van Grembergen

Lut Vanden Buverie

Emile De Coster

Lokaal politiserend werk
valentine.delannoy@welzijnsschakels.be
0476 48 01 70

Missie- en visiegedreven werk & diversiteit
lieven.depril@welzijnsschakels.be
0494 34 15 73

Missie- en visiegedreven werk & diversiteit
mirjam.bonner@welzijnsschakels.be
0472 48 89 79

Opstartende groepen, vrijwilligersbeleid & mentaal welzijn
marjan.deprins@welzijnsschakels.be
0476 88 31 38

Ervaringsdeskundigheid & stem geven
caro.bridts@welzijnszorg.be

Lokaal politiserend werk & diversiteit
charlotte.vangrembergen@welzijnsschakels.be
0472 36 62 60

Coördinatie ad interim & lokaal politiserend werk
lut.vandenbuverie@welzijnsschakels.be
0475 63 43 69

Welzijnsschakels

samen sterkt

Vrijwilligersbeleid
bram.verbiest@welzijnsschakels.be
0474 41 06 44

Helpdesk
emile.decoster@welzijnsschakels.be
0477 97 51 73

Schakelnieuws

Participeren en leren
ella.peeters@welzijnsschakels.be
0472 22 19 04

TEKSTEN An Bistmans, Lieven De Pril, Marjan De Prins, Emile De Coster
VORMGEVING Plant a Flag
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Lut Vandenbuverie
Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel | helpdesk@welzijnsschakels.be
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