Toekomstige activiteiten:

BELGIE-BELGIQUE

28 januari 2018: Restau- en mosseldag zaal Kermeta Kermt

P.B.

ROMMELMARKT

3510 Kermt

17 juni 2018: Kermts Oldtimertreffen, jeugdcentrum Ten Hove Kermt

ZONDAG
1 MEI
9u-15u
Rommelmarkten:
zaterdag
26 mei
en dinsdag 21 augustus 2018, Ten
Hove Kermt
Ten Hove 10B KERMT (Hasselt)
Niet vooraf inschrijven – standprijs 1€ per m
vrijdag 29 juni - zondag 8 juli 2018: Portfolio ‘focus op vzw welzijn’,
Inkom 1€ Luc Theuwis, Kermtstraat 118
tentoonstellingsruimte
Info: 011/250970 – 0499/708094
---------------------------------------------------------KERMTS OLDTIMERTREFFEN
Noteer: dinsdag 23 augustus
op zondag
17 juni 2018, jeugdcentrum
Rommelmarkt
8u-15ute Kermt, 10u-17u
Verkoop
per moto’s.
opbodMetterondrit.Geen
15u
Exclusie oldtimers,
auto’s,
inkom.
Met Live optredens, kinderanimatie eet- en drankstanden

12/2693

"Dromen

worden waar als je maar
iets doet,
maar doe het samen, hand in hand
en leg vooral je  erin.

V.Z.W

WELZIJN

Contactgegevens
Rik Coninckx, Hasseltse Dreef 142 bus 1.01 3512 Stevoort
GSM 0499 70 80 94
Denise Nickmans, de Stockheimlaan 39/1 3510 Kermt
011/25 09
Rik70
Coninckx, Stevoortse Kiezel 38 bus 1 3511 Kuringen Hasselt
Cindy Raepers,
Diestersteenweg
110/5 3510 Kermt
Gsm: 0499/708094
Tel. 011/747885
0499/43Denise
34 02 Nickmans,
Willy Vos,
53 3510
de Molenstraat
Stockheimlaan
39/1, Kermt
3510 KERMT 011/25 09 70
0497/94Albert
77 69 Willems, Kempische Steenweg 321, 3500 HASSELT
011/210156
Willy Vos, BE48
Molenstraat
53, 3510
0497/947769
Rekeningnummer
9790 0371
7327 Kermt
vzw welzijn
3511 Kuringen
vzwwelzijn@gmail.com - www.vzwwelzijn.be
Rekeningnr: BE48 9790 0371 7327 vzw welzijn, 3511 Kuringen.
www.vzwwelzijn.com

- e-mail: vzwwelzijn@gmail.com
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ONZE NIEUWJAARSWENS

Gelukkig nieuwjaar!
We hopen dat het een jaar wordt waarin we mogen en kunnen

Dromen
Delen
Doen

….. dat de armoede afneemt

…. met hen die te weinig hebben

…. heel concreet, klein of groot

Moge er binnen in mij, een onoverwinnelijke zomer schuilgaan.
Dat er binnen in mij, hoe hard de wereld ook tegen duwt, iets krachtiger,
iets beter is, dat terug duwt. En dat maakt me blij!
							(naar A. Camus)

Gaarne nodigen wij je uit op onze jaarlijkse
RESTAU- EN MOSSELDAG.
Deze gaat door in zaal Kermeta, te Kermt
zondag 28 januari. 11.30u-14u en 17u-19u.
Het is als het ware een groot familiefeest
waarop iedereen van harte welkom is.
Ook wanneer je op voorhand niet hebt ingeschreven of besteld,
ben je van harte welkom. We voorzien voldoende voor ieder!!
Je kan ook zelf komen afhalen en we bestellen uw bestelling
ook aan huis.
Voor verdere inlichtingen en inschrijvingen:
011/250970 Denise Nickmans

FOCUS OP VZW WELZIJN
VZW WELZIJN… TE KIJK GEZET
		“een portfolioproject”
Marc Baetens, afkomstig uit Kermt, en vrijwilliger bij vzw welzijn,
Hij volgt sinds 5 jaar avondschool fotografie bij Coovi te Anderlecht.
Begin februari begint hij aan zijn laatste module “portfolio”. (=als
eindwerk een selectie van reeds gemaakte foto’s). Het eindresultaat
wordt een tentoonstelling. Deze zal geëvalueerd worden door de jury
van de school (leerkrachten en beroepsfotografen). Hij besliste reeds
vorig jaar in mei dat zijn portfolio zou gaan over vzw welzijn. Sindsdien
brengt hij onze werking in beeld door bij elk evenement foto’s te
maken. Deze portfolio, een “focus op vzw welzijn”; zal starten op
vrijdag 29 juni en eindigen op zondag 8 juli. Deze gaat door ten huize
van, en in de tentoonstellings ruimte van Luc Theuwis, Kermtstraat
118, op de grens Kermt-Stevoort; Verdere bijzonderheden worden
nog bekend gemaakt.

ROMMELMARKT KERMT
zaterdag 26 mei 2018

9u–15u
Te Kermt (Hasselt) Ten Hove(straat) 10b
iedereen kan stand opbouwen vanaf 8.00u, auto kan op stand
blijven, in openlucht, niet vooraf inschrijven, 1 euro per 1 m lengte,
standen worden aangewezen volgens aankomst,inkom bezoekers:1€,
150 standhouders verwacht
Info:
011/250970 - 0499/708094

Wat voorbij is...
Even mijmeren
aan de feestdis
binnen
draait de carrousel van cava, kalkoen en cadeautjes
braken nonkels
kritiek op politici en profiteurs
buiten
vallen bommen op Aleppo
beuken mensen met papieren
bootjes tegen Fort Europa aan
bij de buren
speelt een kind met een tweedehandspop
schraapt moeder de restjes uit de pan
het kerstdiner uit de voedselbank
								Mieke Paulissen

Familie in Macedonië
Wij steunen en onderhouden nog steeds deze familie in
Macedonië. We hebben hen hier in België ondersteund
tot ze uitgewezen werden. Ze hebben geen bestaans-middelen.
Zonder onze hulp worden
ze onmiddellijk dakloos
en staan ze op straat.We
danken van harte al de
mensen die hen samen met
ons een uitzicht geven.
Als je zelf, heel concreet,
iets voor mensen in nood
doen wilt, kan je storten op
ons rekeningnummer,
met vermelding
‘macedonische familie’.
Van harte dank

Onze inzet van elke dag: luisterbereid zijn voor de vragen van de
mensen die op ons beroep doen, op halen van meubels en
bezorgen van meubels, naar de voedselbank gaan,
voedselpakketten rond brengen, bezoeken afleggen, steun
verlenen..
Ook onze ‘rommeldag’ van 11 november is weer goed verlopen:
een nieuwe formule maar goed verlopen
En dan het 5de Kerstconcert van Dana Winner!
Opnieuw een voltreffer… we zien uit naar het volgende..

‘Mensen moeten in hun hart beroerd worden om
verder te kijken dan het eigenbelang’
Uit een interview met Danielle Dierckx, professor sociaal werk aan
de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoeksfocus: armoede:
Elk jaar verschijnen er verschillende studies en jaarboeken
over armoede. Toch blijven de armoedecijfers hangen rond
15%. Frustreert dat niet?
Het maakt me vooral kwaad. Bij regelmaat van de klok is er
verontwaardiging over armoede. Maar dat ebt telkens weg. Er is
geen echte wil om iets aan armoede te doen. Ook politici halen niet
alles uit de kast om het tij te keren.
Hoe komt dat? Iedereen weet hoe we armoede moeten
bestrijden. Alleen gebeurt het niet.
Wil je armoede echt aanpakken dan moet je als samenleving
duidelijke keuzes maken voor herverdeling. Dat wil zeggen dat je
als politicus en beleidsmaker de samenleving moet hervormen. Je
moet knopen doorhakken, durven ingaan tegen machtige belangen
en heilige huisjes. Ik ken politici die oprecht verontwaardigd zijn
over armoede in Vlaanderen.
Maar er zijn er andere die het allemaal niet zo heel erg vinden. Zij
trekken liever de cijfers in twijfel of nemen de verhalen van mensen
in armoede niet ernstig.

Restau- en Mosseldag
ten voordele van vzw Welzijn

Zondag 28 januari ‘18
zaal Kermeta - Kermt
van 11.30 uur tot 14 uur en van 17 uur tot 19 uur.

info & bestellingen:
011/25 09 70 - www.vzwwelzijn.be

