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TOEKOMST VAN SAMEN DIVERS
De voorbije maanden is er zowel op Vlaams als lokaal niveau intensief overleg geweest over de verder
zetting van de werking van Samen DiVers vzw.
Momenteel is dit de stand van zaken: het kabinet van minister Homans is bereid om tot het einde van
de huidige Vlaamse legislatuur verder de nodige financiële middelen te voorzien voor de loonkosten
van de drie personeelsleden, die vroeger in een gesco-statuut werkten. Hierdoor kan in 2018 en 2019
de werking verder gezet worden en in overleg met het stadsbestuur gezocht worden naar een
duurzame oplossing.
Veel mensen en organisaties hebben ons de voorbije maanden gesteund en geholpen. We willen
iedereen hiervoor danken.
17 OKTOBER … WERELDDAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE
Wist je dat? Armoede in een verhaal van 1 op 7. Ook in een rijk land als
België leven 1,7 miljoen mensen in armoede. Dit is veel en het is vaak niet
zichtbaar. Heel wat mensen slagen er in om hun problemen te verbergen.
Want rond armoede bestaan veel vooroordelen: het is hun eigen schuld,
ze hebben het zelf gezocht, ze moeten maar gaan werken, …
Armoede is een maatschappelijk probleem en niet het probleem van
individuen. Het is meer dan louter het financiële aspect, het gaat over
uitsluiting en onthouden van basisrechten.
Armoede kan pas opgelost worden wanneer ingezet wordt op de meest
kwetsbaren in onze samenleving. Er moeten duurzame en structurele
oplossingen gezocht worden in de strijd tegen armoede.
17 oktober is de werelddag van verzet tegen armoede.
17 OKTOBER IN OOSTENDE
Zoals elk jaar gaat er ook in Oostende opnieuw een
sensibiliseringsactie door op 17 oktober. Om 5 minuten
na 12 start de actie in het Leopoldpark met ‘soep aan de
horloge’.
Iedereen is er welkom.
Er zijn getuigenissen en
verhalen over het belang van verzet tegen armoede.
De petitie ‘stop poverty’ kan ondertekend worden en er
is een solidaire samenzang.
ATD VIERDE WERELD KUST
Deze armoedebeweging bestaat dit jaar 20 jaar. Deze
verjaardag wordt uitgebreid gevierd. Op zondag 15
oktober is er ‘Join our voices ‘ koren zingen voor
waardigheid. Dit gaat door in zaal Vuurtoren—Thomas
Van Loostraat 32 te Oostende van 15 u tot 17 u..
De inkom is gratis en nadien is er een gezellig
samenzijn.
START NIEUWE CAMPAGNE WELZIJNSZORG
‘1 op 7 haalt de meet niet’ - dit is de titel van de
campagne van Welzijnszorg. De organisatie vindt het
onaanvaardbaar dat de regering haar beloftes niet na
komt. Al lange tijd wordt beloofd om de uitkeringen
en minimumvergoedingen op te trekken tot de
Europese armoedegrens. Staatssecretaris voor
armoedebestrijding Demir liet al verstaan dat het deze
legislatuur niet meer zal lukken. Welzijnszorg roept
iedereen op om mee hun campagne te ondersteunen
en de regering op te roepen om hun beloftes na te
komen.
ZOMERSCHOOL NEDERLANDS VOOR KINDEREN EN JONGEREN
De vakantie en de zomerschool liggen al een tijdje achter de rug, maar toch willen we nog een kort iets
meegeven. 133 kinderen en jongeren kwamen in juli en augustus 3 weken naar basisschool Westdiep
om verder hun Nederlands bij te werken. Het was een drukke voorbereiding en nog drukkere weken,
maar toen we op 11 augustus de deuren sloten, waren we heel tevreden.
Dank aan iedereen die meewerkte.
We konden rekenen op 7 studenten van Vives en Howest, 17 vrijwilligers, 9 monitoren van Kazou, 3
jobstudenten en enkele ouders die af ten toe een handje kwamen helpen.
Onze zomerschool wordt gerealiseerd met de financiële steun van de stad Oostende.

Een groepje van onze jongeren
vertrekt voor de namiddagactiviteit
tijdens de zomerschool.
Tijdens een stadsspel moeten ze
allerlei opdrachten doen.
Het nemen van selfies is heel populair.

DE BABBELBOX
In september is de Babbelbox opnieuw van start gegaan. Op dinsdagnamiddag gaat de Babbelbox
door in Antenne met 25 deelnemers. Op vrijdagmorgen gaat de Babbelbox door in OC De Schelpe met
18 deelnemers.
In Koksijde, Veurne en Nieuwpoort wil men een gelijkaardig initiatief als de Babbelbox oprichten.
Hiervoor komen kandidaat vrijwilligers enkele weken onze Babbelbox volgen om ervaring op te doen.
We zoeken zelf nog nieuwe vrijwilligers voor dit project. Wie tijd heeft en graag een halve dag wil
meewerken kan vrijblijvend contact opnemen met Stefanie: 059/507851.

THEMAWERKING
Onze themawerking “samen uit” komt al
enkele maanden samen. We kregen een
vorming over de UitPas. Jozefien van CC De
Grote Post kwam uitleg geven over het
nieuwe cultuurseizoen. Daarnaast zaten we
ook rond de tafel om na te gaan of iedereen
goed weet wat de UitPas is, hoe je die kan
gebruiken,… En natuurlijk hebben we ook
een aantal keer de UitPas in de praktijk
uitgetest.

OP OVERLEG IN HET KABINET VAN MINISTER
CHRIS PETERS
Bij Samen DiVers kregen we de laatste maanden
klachten over deur aan deur verkoop van energieleveranciers. We bundelden de klachten en gaven het
signaal door aan het Netwerk Tegen Armoede. Naar
aanleiding van het krantenartikel dat hierrond verscheen in De Morgen werden we uitgenodigd op het
Kabinet van minister Peters. Er waren ook 2 mensen
van de inspectie. Wij vroegen een algemeen verbod
op deur aan deur verkoop, maar dit kan niet omdat
dit een Europese regelgeving is. Ze luisterden wel
naar onze verhalen en ze zijn bereid de klachten uit
Oostende nader te bekijken.

DEZE MAANDELIJKSE NIEUWBRIEF ONTVANGT U OMDAT UW E-MAILADRES DEEL UITMAAKT VAN ONZE ADRESSENLIJST. ALS U
ECHTER DEZE NIEUWSBRIEF IN DE TOEKOMST NIET MEER WENST TE ONTVANGEN, KAN U PROBLEEMLOOS UITSCHRIJVEN
Bezoek ons ook op het web: http://www.sdv.be
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