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Wanneer dit nummer van ons tijdschriftje – van
1 mei – er is, dan is er ondertussen ook weer
een serieus gedeelte van het nieuwe jaar achter
de rug.

GOEDE VOORNEMENS?!
Hoe zou het zijn met onze ‘goede voornemens’ die we op 1 januari
gemaakt hebben?
Onze wensen waren:
Dat jij onophoudelijk mag werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en
vrede in je omgeving
Dat jij je hand mag uitsteken en pijn in vreugde veranderen van
hen die lijden aan afwijzing, honger of het verlies van een geliefde
Dat jij kan doen wat anderen voor onmogelijk houden, door
rechtvaardigheid, vriendelijkheid en welzijn te brengen
Dat jij mag geloven dat jij een verschil kan maken in deze wereld!
Oef! Een hele boterham! Even stil vallen, en… (zoals dat gezegd
wordt) een tandje bijsteken! Het is nooit te laat.
De politici mogen binnenkort ook weer opnieuw beginnen.. Oei!

Eigen werking ?!
In onze eigen werking van vzw welzijn proberen we steeds weer
open te staan voor de vragen die op ons af komen: vragen naar
voedselpakketten, om hulp bij verhuis of om meubelen te bekomen,
om financiële en morele ondersteuning, om bemoediging…
En we zijn zeer dankbaar voor de vele mensen die ons hierbij
behulpzaam zijn.
We zien ook terug op onze eerste “indoor-rommelmarkt”, die
we geslaagd mogen noemen, alhoewel we enkele details moeten
bijwerken.
Ook hielden we onze jaarlijkse algemene vergadering: immers,

onze statuten van vzw welzijn bepalen dat we ieder jaar, in het
eerste trimester, een algemene vergadering moeten houden. De
leden van de algemene vergadering worden hiervoor opgeroepen.
Op deze samenkomst wordt de rekening van het voorbije jaar
goedgekeurd en de bestuurders worden ontlast. Deze jaarrekening
dient bij de arbeidsrechtbank neergelegd te worden. Tevens
wordt de begroting voor het nieuwe jaar opgemaakt en is er een
evaluatiegesprek.
Ondertussen blijven we ook onze familie in Macedonië
ondersteunen. Ze stellen het goed en zijn zeer dankbaar om onze
inbreng. Wij van onze kant danken ook van ganser harte allen die
ons hierbij helpen en steunen. We hopen dat Macedonië binnen
afzienbare tijd deel zal uitmaken van de Europese gemeenschap
in de hoop dat dit zal bijdragen tot hun verdere ontwikkeling.

Oproep
De vraag naar voedselpakketten stijgt gestaag. Ocmw’s doen
daarvoor meestal de oproep. Soms gebeurt het dat iemand, in
nood rechtstreeks zich tot ons richt. Hier volgt zulk een oproep:
Beste,
Ik ben W M. en ben terug in Limburg. Doordat ik in opname ging,
kreeg ik heel wat problemen met de huisbaas te Hasselt.
Ik werd dakloos, verloor al wat mij lief was. Gelukkig was er nog
steun van het huurderssyndicaat.
Ondertussen heeft een vriendin in Bilzen mij in huis genomen. En
vroeg me af of ik eten kan krijgen.
Ik sta min op de bank en de vriezer en frigo is gans leeg.
Ik hoop dat ik u kan zien ergens
Groetjes
En even later een 2de berichtje
Sorry dat ik weer stoor.
Heb geen koffie, melk, suiker, brood, beleg, vlees, wel een paar
patatten. Eigenlijk niks.
Sorry voor storen.

Collectieve schuldenregeling (CSR)
Een van de doelstelling van collectieve is om mensen een nieuwe
start te geven en via begeleiding hun financiële problemen op orde
te helpen krijgen. Rechters en schuldbemiddelaars moeten een
‘menswaardig afbetalingsplan’ opstellen, maar dit blijft maar al te
dikwijls nattevingerwerk.
Van begeleiding is er praktisch nooit sprake; meer nog wanneer
deze mensen om uitleg vragen hoever het staat, wat er afbetaald
wordt, krijgen ze praktisch nooit uitleg. De schuldbemiddelaar
verwijst hen naar een helper, die je best niet te dikwijls lastig valt….
Vriendelijkheid is dan dikwijls ver te zoeken.
Sinds de collectieve schuldenregeling ongeveer 20 jaar geleden in
het leven werd geroepen is er een groeiende groep met structurele
schulden ontstaan.
Een derde heeft onvoldoende inkomen om tijdig belastingen,
huishuur, energie- en telecomfacturen te betalen. Dit zegt Cebud,
het centrum voor budgetadvies en –onderzoek. (De standaard
19/04/2019).
Er zou, naar onze ervaring, dringend een evaluatie moeten komen
van dit ‘systeem’. Het is voorzeker soms een goede oplossing, èn
zeker wanneer de schuldbemiddelaar zich menselijk op stelt.
Het lijkt ons ook slechts een oplossing wanneer er ècht niets anders
meer mogelijk is. Het systeem flirt soms met ‘onmenselijk’: het heel
karig bedrag dat de mensen krijgen om te leven, er kan soms geen
extraatje bekomen worden om de kinderen bijv bij sint NikolaasKerstmis.. ook iets te kunnen kopen, het gebrek aan duidelijkheid
en overzicht,…
Ook Cebud zegt: “een afbetalingsplan, dat maximaal zeven jaar
mag duren, levert de schuldeiser daardoor niet alleen weinig op,
maar veroordeelt de schuldenaars ook tot een mensonwaardig
bestaan” (De Standaard 19/04/2019)
Deze “regeling” zou ons inziens dringend herbekeken moeten
worden, en voorzeker ook mensen niet te vlug naar dit ‘systeem’ te
verwijzen, en best zou het, in de mate van het mogelijke, voorkomen
moeten worden.
Er is hier, naar onze mening, werk op de plank voor allen die met
kansarmen begaan zijn!

ROMMELMARKT KERMT
zaterdag 25 mei 2019
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
vzwwelzijn@gmail.com

Overzicht van onze komende
activiteiten
Zaterdag 25 mei: rommelmarkt in openlucht
Dinsdag 20 augustus: rommelmarkt in openlucht
Zaterdag 12 oktober:
10u-15u: indoor rommelmarkt, zaal Kermeta Kermt
20u: familiekwis
Maandag 11 november: “Rommeldag”
Vrijdag 13 december: Kerstconcert met Dana Winner.
Voor meer gegevens over deze activiteiten kan je terecht
op onze website: vzwwelzijn.be

Als je zelf een deugddoend voedseloverschot wil redden, kan je
beroep doen op de smartphone app Too Good to Go. Koopjes
kan je de hele dag door vinden:
overschotten van het ontbijt bij hotels, onverkochte koffiekoeken,
enz.
Het is een eenvoudig systeem: je bestelt een pakket en op het
afgesproken moment haal je de voedseloverschotten op. Wat er
in het pakket zit? Altijd is het wat verrassing! Bijvoorbeeld een
taart met enkele pistolets, een brood met croissants. Dat hangt
af van de beslissing van de bakker zelf. Er wordt gewerkt met
vaste pakketten en prijzen.
Als klant krijg je dan een pakket dat ongeveer drie keer meer
waard is.
En als er die dag wat meer over is, kan er plots nog meer in je
pakket zitten.
Jonas, die getuigt, gebruikt zijn eigen app tot twee keer per week.
Gewoon omdat ik het leuk vind, zegt hij. Je kan al eens praten
met de handelaar of de andere gebruikers.
De moeite waard om uit te proberen! Veel geluk!!

Toekomstige activiteiten:
Rommelmarkt openlucht zaterdag 25 mei 2019
9u-15u
Kermt, Ten Hove(straat) 10b,
standhouders vanaf 8u,
niet vooraf inschrijven, 1€ per m, auto kan op stand,
info 011/250970 0499/708094
inkom 1€,
150 standhouders verwacht

Rommelmarkt dinsdag 20 augustus 2019

KERMT (Hasselt) Ten Hove(straat) 10b
9u - 15u: ROMMELMARKT
standhouders vanaf 8u,
niet vooraf inschrijven, 1€ per m, auto kan op stand,
info 011/250970 0499/708094 inkom 1€, 250 standhouders verwacht
15u: VERKOOP PER OPBOD:
‘n 150 loten worden verkocht aan de meestbiedende
Info: 011/250970 - 0499/708094

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

Noteer: nieuw adres vzw welzijn:
Hasseltse Dreef 142 bus 1.01 3512 Stevoort
Vernieuwde website: vzwwelzijn.be

