
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROMMELMARKT 
ZONDAG 1 MEI 9u-15u 
Ten Hove 10B KERMT (Hasselt) 
Niet vooraf inschrijven – standprijs 1€ per m 
Inkom 1€ 
Info: 011/250970 – 0499/708094 
---------------------------------------------------------- 
Noteer: dinsdag 23 augustus  
   Rommelmarkt 8u-15u 
   Verkoop per opbod te 15u 

 

 
Rik Coninckx, Stevoortse Kiezel 38 bus 1 3511 Kuringen Hasselt  
Gsm: 0499/708094  Tel. 011/747885 
Denise Nickmans,  
de Stockheimlaan 39/1, 3510 KERMT  011/25 09 70 
Albert Willems, Kempische Steenweg 321, 3500 HASSELT 
011/210156 
Willy Vos, Molenstraat 53, 3510  Kermt   0497/947769  
  
Rekeningnr: BE48 9790 0371 7327 vzw welzijn, 3511 Kuringen.  
www.vzwwelzijn.com    -  e-mail: vzwwelzijn@gmail.com 
 
 
 

BELGIE-BELGIQUE 

P.B. 

3510 Kermt 
12/2693 

 
 
 
 

V.Z.W 
 

WELZIJN 

"Dromen worden waar als je maar 
iets doet, 

maar doe het samen, hand in hand 
en leg vooral je  erin. 

 
AFGIFTE KANTOOR: 3510 Kermt 

Erkenningsnr:  P602758 
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GELUKKIG “NIEUW-JAAR”

Vzw Welzijn
2019: Dankbaar voor je inzet, steun, medewerking

2020:
 Maak je dromen waar!
 Bouw mee aan de afbouw van armoede!
 Er mogen geen ‘armen’ zijn
 ’n Droom..
 om waar te maken
 in 2020
 elke dag.
 
“Kom op, laat je niet uit het veld slaan“

vzwwelzijn@gmail.com  -  www.vzwwelzijn.be



Bij het begin van dit nieuwe jaar:
bedenking over ‘de kleine goedheid’.
 
“Klein”
De toevoeging ‘klein’ is hier betekenisvol en wijst niet alleen op 
het concrete, maar zeker ook op het bescheiden karakter van de 
goedheid.

Het gaat over de goedheid die zich in heel concrete omstandigheden 
van de éne tegenover de andere voltrekt zonder te wachten op een 
systeem dat ook voor anderen in gelijkaardige omstandigheden, 
een zogenaamde ‘structurele’, afdoende oplossing gevonden heeft.
 
De “kleine goedheid” wil niet alles oplossen
Deze ‘kleine goedheid’ heeft dus niet de pretentie een totale 
goedheid te zijn en dus zo’n systeem te vervangen, als er al een 
systeem om het probleem van armoede op te lossen, te vinden 
zou zijn.

De ‘kleine goedheid’ wil niet alles oplossen, maar enkel een 
heel concrete daad van goedheid stellen ten opzichte van een 
welbepaalde nood van één ander (of enkele anderen).

De kleine goedheid is de goedheid van de nederige mens,  die 
goed weet niet àlles, en niet elk probleem op te lossen;
De kleine goedheid kent haar beperkte plaats en verwerpt in géén 
geval de ‘structurele’ aanpak.

De kleine goedheid weet echter ook dat een ‘institutie’ niet alles 
kan, en daarom doet ze op haar kleine plaats wat zij kan, zonder 
daarom op haar beurt de pretentie te hebben zelf het probleem 
opgelost te hebben.
De kleine goedheid kiest voor een daadwerkelijke inzet tegenover 
de unieke ander, en weet dat ze levensnoodzakelijk is, voor deze 
kansarme.
 



UITDAGING!
WIE BRENGT HET OP DE GEMEENTERAAD HASSELT?
 
“de gemeente Zelzate heeft beslist geen deurwaarders meer te 
sturen wegens niet betalen van gemeentebelastingen, kinderopvang 
enz… maar wel sociaal assistenten!”
 
Is het inderdaad niet potsierlijk eerst je bewoners op onnodige 
kosten te jagen, en ze dan op te vangen in het ocmw?
 
Wie brengt het op de gemeenteraad van Hasselt???????

------------------

Kon hetzelfde maar gebeuren met facturen van “klinieken” (arm 
maakt ziek) en van scholen!!!!!!!!!

 
“Niet door onszelf centraal te stellen worden we gelukkig,
maar door ons in een groter geheel te zien” (Luc Vanmaercke)

Eerste stap
En deze eerste stap is misschien het begin om iemand verder thuis 
te brengen bij anderen, opdat hij zich opgenomen, wat gedragen 
zou voelen door en met anderen.

 
MOGE HET EEN JAAR WORDEN

VOL ‘KLEINE GOEDHEID’
VOOR U EN MET U EN MET VELEN

CONCREET EN BESCHEIDEN
MAAR ‘HAND IN HAND’,

MET VOORAL EEN HART ERIN.



Zondag 26 januari ‘20
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

vzwwelzijn@gmail.com

     Restau- en Mosseldag
                  ten voordele van vzw Welzijn

Naam

Wij komen ‘s MIDDAGS  /  ‘s AVONDS

   Restau- en Mosseldag
                 ten voordele van vzw Welzijn

Zondag 26 januari 2020 in zaal Kermeta - Kermt
van 11.30 uur tot 14 uur en van 17 uur tot 19 uur.

Tomatensoep  2,50 x    =

Mosselen + Friet of brood  20,00 x    =

Kippenfilet met champignon-

roomsaus + Friet  14,50 x    =

Vidé + Friet  14,50 x    =

Koude schotel + Friet  13,00 x    =

Zalmschotel + Friet 14,00 x          =

Vegetarische schotel 13,00 x    =

2 Hamburgers + Friet                   6,50 x    =

Kinder-vidé + Friet   6,50 x    =

              TOTAAL



Het beschikbare gezinsinkomen van de Belgen, de beste 
graadmeter voor de koopkracht, is tussen 2004 en 2017 
ongeveer 10 procent gestegen. Niet iedereen profiteert 
echter evenveel van die welvaartstoename.

Het beschikbare gezinsinkomen van de Belgen, de beste 
graadmeter voor de koopkracht, is tussen 2004 en 2017 ongeveer 
10 procent gestegen. Niet iedereen profiteert echter evenveel van die 
welvaartstoename.

De 20 procent mensen met het laagste inkomen en de 20 procent 
beste verdieners zijn er in die periode veel minder op vooruit gegaan 
dan de middeninkomens. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de 
federale overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Het armoederisico ligt in België op het hoogste niveau in jaren. Steeds meer mensen doen een beroep 
op de Voedselbanken. ©Hollandse Hoogte / Chris Pennarts



De 5 procent Belgen met het laagste inkomen zagen hun koopkracht 
sinds 2004 met maar 3,2 procent stijgen, terwijl in hetzelfde tijdsbestek 
de middeninkomens ruim 10 procent hoger gingen. De 5 procent 
Belgen met het hoogste inkomen zagen hun beschikbare inkomen 
maar met 3,3 procent stijgen.

‘Doordat de laagste en de hoogste inkomens hun inkomen niet of 
nauwelijks omhoog zien gaan, blijft de ongelijkheid relatief stabiel’, 
zegt Rudi Van Dam van de FOD Sociale Zekerheid.

Ondanks de stabiele inkomensongelijkheid is het armoederisico bij de 
Belgen toegenomen. In 2018 riskeerde 16,4 procent van de Belgen in 
armoede te moeten leven, wat betekent dat hun inkomen lager ligt dan 
60 procent van het mediaan beschikbare inkomen. Daarmee zit het 
armoederisico op het hoogste niveau in jaren. Lange tijd schommelde 
het rond 15 procent.

Geen werk

Het toegenomen armoederisico vloeit voort uit het fenomeen dat de 
koopkracht van de middenklasse erop vooruitgaat, terwijl die van 
de laagste inkomens stagneert. Als oorzaak ziet Van Dam de lage 
tewerkstellingskansen bij laagopgeleiden.



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 70
Cindy Raepers, Diestersteenweg 110/5 3510 Kermt
0499/43 34 02
Willy Vos, Molenstraat 53 3510 Kermt
0497/94 77 69

Rekeningnummer BE48 9790 0371 7327 vzw welzijn 3512 Stevoort
vzwwelzijn@gmail.com - www.vzwwelzijn.be

Hasseltse Dreef 142 bus 1.01 3512 Stevoort

Overzicht van onze komende 
activiteiten
Restau- mosseldag
zondag 26 januari 2020

Lentefestival met Salim Seghers en Special Guest
Zondag 22 maart 2020 om 15 uur:
Zaal Kermeta Kermt:

Zaterdag 30 mei - Rommelmarkt
Ten Hove 10B - 3510 Kermt
Van 9 uur tot 15.00 uur - Opbouw 8 uur (1 euro per meter) 
- inkom 1 euro

Voor meer gegevens over deze activiteiten kan je terecht op 
onze website: vzwwelzijn.be


