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1.

Open Armen in cijfers

12
Actieve leden

Opgericht in 2011

1 à 2 actieve medewerkers

Al 37 personen bereikt

12 vergaderingen per jaar

Zeker 10 activiteiten per jaar
En meer dan zes partnerorganisaties waaronder:
Welzijnszorg,
Archeduc,
Stad Halle,
CAW Halle-Vilvoorde,
Open School Halle-Vilvoorde,
Netwerk tegen Armoede,

2. Nieuwkomers
_________________________________________________
We heten ook enkele mensen welkom bij onze groep :
● Elke Soen en haar gezin, een creatief bijtje.
● Hugo Taelemans, kan goed pannenkoeken bakken ;-)
● Corina Ott, dewelke ik heb leren kennen tijdens een eetfestijn, is een vlijtig bijtje
Ook een late welkom aan onze nieuwe ondersteuner David De Witte.
Mijn naam is David De Witte en ik mag mezelf sinds juni 2019 een opbouwwerker bij
RISO Vlaams-Brabant noemen, en de trotse nieuwe ondersteuner van Open Armen
vzw.
Ergens was dit geen evidente keuze omdat ik zelf ook armoede heb gekend in mijn
jeugd, en hoewel ik heb gestreden om dit onrecht mijn identiteit niet te laten bepalen,
blijft het een gevoelige kwestie omdat het juist zo’n onrecht is dat in een correcte
samenleving niet hoort te bestaan.
Waarom dan toch de baan aanvaard?
Omdat ik de nood zie voor maatschappelijke verandering! De rode draad doorheen
mijn studies antropologie en internationale ontwikkeling was daarbij ook sterk
gekleurd door onderwerpen als het creëren van welgestelde maatschappijen, het
strijden tegen onderdrukking én voor revolutie (zoals is gebeurd bij de slavernij in de
Caraïben), en het begrijpen van sociale processen voor het doorduwen van
systeemverandering.
Onze gezamenlijke tegenstander zijn daarbij de processen en instanties die ervoor
zorgen dat rijkdom ongelijkmatig blijft verdeeld worden en daarbij zorgt voor
onderdrukking van de zwakkeren.
Wat ik zo mooi vind bij Open Armen is dat het een kanaal is om onze strijdlust rond
armoede uit te spreken, om zaken aan te kaarten, en om gezamenlijk te werken aan
beter beleid en een mooiere wereld.
Ik hoop de komende jaren mijn steentje bij te mogen dragen aan het versterken van
de organisatie en zijn mensen, zodat Open Armen vzw kan verder groeien tot een
kracht om rekening mee te houden.

3. Enkele activiteiten van 2019
Januari 2019 Overhandiging van de
geknoopte zakdoek.

April 2019 Start computerlessen in
samenwerking met Centrum
Basiseducatie Halle-Vilvoorde (CBE).

Augustus 2019
bezoek aan het Provinciaal Domein en
Hal 5 in Kessel-Lo.

17 oktober
Werelddag van verzet tegen armoede.

4 . Planning 2020
De volgende punten zijn uiteenlopend:
-17/10
● gezond wonen vervolg.
● pannenkoeken en wafels bakken i.p.v. soep verkopen.
-Een andere groep bezoeken bv. Warm hart in Vilvoorde, Brothers of Solidarity.
-Blijven mensen zoeken die we kunnen helpen met hun armoede.
-Via concrete contacten met de lokale politici wegen op het beleid rond
armoedebestrijding in Halle.
-Achter de schermen van Welzijnszorg kijken.
-Cursus volgen zoals computerles.
Weekendje weg met de hele groep i.p.v. ons jaarlijks uitstapje.
De leden van Open Armen hebben hun individuele dromen op papier gezet om ze in
2020 te verwezenlijken.
Deze zijn verdeeld in "belangrijke" en "lossere" thema's. Voor het eerst hebben we
3 persoonlijke problemen die we zeker niet links mogen laten liggen. Hugo is pas
geopereerd en wilt het uitklaren van zijn medisch dossier en financiële situatie. Ik
vind dat een goede gelegenheid om met de groep aan te werken maar bij deze en
de volgende vragen we meer uitleg. Rudi vraagt waar hij inlichtingen kan krijgen over
wetten en reglementen inzake sociale aangelegenheden, bv:
"Wat kan men doen als er niet correcte zaken gebeuren door mijn woonbegeleider?"
en,
"Hoe kan men reageren tegen niet correcte beslissingen van de vrederechter?" Rik
heeft ook vragen over betaalbare renovatie in zijn eigen woning.
-En dan de knusje puntjes:
Pannenkoeken en wafels verkopen met de fietskar, uitstap naar zee of zoo,
fietsen, wandelen, bowlingen, boekenbeurs, recreatiebeurs,quiz-avond, bbq,
gezond koken, soepjuffers, Franse les geven op RISO?, kaarten en juwelen
maken, haken en weven, een kerstmarkt organiseren met al die zelfgemaakte
producten, naar de film kijken, kubb spel in de zomer, puzzle en Lies
uitnodigen.
Maar naast diene ganse boterham wensen we allemaal

een goede gezondheid!

5. Knutselen voor kerst

1. een papieren zakdoek in de lengte in twee plooien.
2. dan ongeveer een kleine cm langs de plooi afsnijden over
volledige lengte.
3. per cm de zakdoek op plooien .
4. dan in het midden de afgesneden rest knopen
5. de volgende stap ,de 2 kanten uitrafelen.
6. en de roos mooi schikken naar het midden toe.

6. Onze wensen voor 2020

Een lichtje in de duisternis, wat warmte in de
koude winter. Veel gezelligheid en liefde in 2020!
Mia

Een goede gezondheid in een gezonde geest!

Hugo

Johan

Gezond arm in arm 2020 tegemoet!

Een nieuw jaar bij Open Armen en vooral een
goede gezondheid.
Sara

Een fijn nieuw jaar
vol nieuwe kansen voor iedereen!
Renée

Een gezond en vreugdevol Open Armen
en het allerbeste voor iedereen voor het
nieuwe jaar 2020!

Rik

Een fijn jaar met elke dag een lach!

Remco en Sofie
Een fijn jaar met elke dag een lach!

Een warm jaar vol verbazing, liefde en magie.
David

