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1. Oiko-Nieuws? 

Binnen Oikonde hadden we het idee dat onze nieuwsbrief wel een opkikkertje 

kon gebruiken. 

We dachten met de begeleiders na over hoe we dit konden doen. En wie kon 

ons hierin nu het beste helpen? 

Jullie! 

We deden een rondvraag over wie geïnteresseerd was om te helpen. 

Dimitri, Rick, Wim, Linda, Jos, Chaya en Youssri gingen samen met Julie 

(begeleidster in Lier) en Lut (stafmedewerker) aan tafel zitten. 

Lier 

 
Mechelen 
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We waren het er al snel over eens dat de huidige nieuwsbrief zowel qua 

inhoud als vorm wat aantrekkelijker kon gemaakt worden. 

Eerst en vooral hebben we wat inspiratie opgedaan bij andere organisaties, 

die iets soortgelijks hebben: 

- Welke thema’s laten zij aan bod komen? 

- Wat vinden wij interessant om erin te zetten? 

- Gebruiken zij foto’s met kleur? 

- Hebben zij een originele naam bedacht voor hun boekje? 

- We hadden zelf natuurlijk ook leuke ideeën. 

Al snel wisten we wat we graag in het boekje van Oikonde zouden zien 

verschijnen. 

Een goede naam kiezen, was het moeilijkst. We hadden verschillende namen 

waarover we hebben gestemd. ‘Oiko-Nieuws ‘ kreeg de meeste stemmen. De 

directie was akkoord met al onze ideeën. 

En zo werd de eerste Oiko-Nieuws geboren! 

Deze eerste Oiko-Nieuws hebben we helemaal zelf gemaakt. In de toekomst 

kan iedereen van jullie meewerken. 

Daarover vind je verderop meer nieuws in dit boekje. 

Heel veel leesplezier, 

Dimitri, Rick, Wim, Linda, Jos, Chaya, Youssri, Julie, Lut  
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2. Financiën 

Oikonde krijgt centen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

handicap (VAPH). 

Wat betalen we hier allemaal mee? 

 De lonen van de medewerkers: de begeleiders, het secretariaat, de 

leidinggevenden, de poetsvrouwen 

 De lening voor ons huis met studio’s in Vilvoorde 

 De huishuur van ons kantoor in Lier 

 De elektriciteit, de verwarming, papier, balpennen, water / koffie / thee 

…. 

 De kosten voor de vele kilometers die de begeleiders rijden met hun 

wagen om huisbezoeken te doen 

Elk jaar hebben we ook extra kosten. 

Eind 2016 kochten we kleine laptops voor alle begeleiders. Deze laptops 

nemen zij mee op huisbezoek. Zo kunnen ze samen met jullie mails of brieven 

schrijven en lezen. Er kunnen met de computer afspraken gemaakt worden 

met een dokter, er kunnen papieren gevraagd worden aan de gemeente, er 

kan een vakantie geboekt worden, een huis gezocht, enz. We vinden het 

belangrijk dat de begeleiders zoveel mogelijk samen met jullie kunnen doen. 

Voor deze grote aankoop (20 laptops!) kregen we centen van CERA, Belfius 

en een vrouwenclub Ladies Circle. We danken hen bij deze nog eens voor deze 

steun! 
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3. Grote veranderingen 

Vanaf 2017 krijgt Oikonde niet meer alle centen van het VAPH. 

We begeleiden 180 mensen met een beperking via Rechtstreeks 

Toegankelijke Hulpverlening (RTH). Hiervoor blijven we geld = subsidies 

krijgen van het VAPH.  

We begeleiden ook 65 mensen met een beperking die een PersoonsVolgend 

Budget (PVB) hebben. Deze mensen hebben zelf een budget gekregen van 

het VAPH. Zij kunnen zelf kiezen bij wie ze hulp gaan kopen en die zelf 

betalen. In januari kreeg iedereen een brief met de grootte van het bedrag. 

In Oikonde zijn we nu met al deze mensen overeenkomsten aan het maken. 

In die overeenkomsten schrijven we hoeveel uren we in 2017 zullen 

begeleiden en hoeveel dat kost.  

Dit is allemaal nieuw en spannend. 

Cliënten kunnen voortaan zelf beslissen en dat is niet altijd gemakkelijk. We 

gaan dan ook graag met de cliënt aan tafel zitten met de familie of 

bewindvoerder of een begeleider van een andere dienst om samen de beste 

oplossing te zoeken.  

Voor de medewerkers van Oikonde is het ook spannend. Gaan er nog 

genoeg mensen met een beperking bij ons hulp komen vragen? Gaan we 

nog genoeg centen hebben om iedereen te kunnen betalen? We hebben al 

heel lang 2 mensen in dienst die de telefoon opnemen, de deur open doen 

en heel wat administratief werk doen voor iedereen. Dat zijn Nicole en 

Martine. Wij noemen hen onze onthaalmedewerkers. Zij komen niet meer 

werken vanaf de zomer. Hun werk zal verdeeld worden over de collega’s. 

Dat is een besparing in Oikonde door alle veranderingen. 
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Martine: 

Toen ik in 2011 bij Oikonde begon ging er voor mij een nieuwe wereld 
open. 
Ik was weinig bekend met mensen met een beperking. Ik heb enorm veel 
bijgeleerd in deze 6 jaar en neem dan ook met pijn in het hart afscheid 
van deze organisatie. 
Ik bekijk dit ook positief als een kans voor een nieuwe uitdaging in de 
toekomst! 

 

Nicole: 

18 jaar geleden ben ik beginnen werken bij Oikonde. Ik vond het heel 
fijn om gedurende al die jaren mee te mogen helpen zorgen voor onze 
gasten.  
Een tasje koffie, een babbeltje in de gang of aan de telefoon en nog vele 
andere dingen.  
Nu ga ik weg om voor mijn familie te zorgen maar ik zal nog dikwijls 
denken aan al die aangename mensen en mijn collega’s van Oikonde.  
Lieve groeten aan iedereen van Nicole. 
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4. Interview met de Keeting 
Door Dimitri 

Een vereniging die samen de armoede bestrijdt, waar 

armen het woord nemen, dat is eigenlijk de Keeting. 

Maar de Keeting is meer dan dat. En om nu te weten 

te komen wat dat meer nu precies is, hebben we 

vandaag afspraak met Hella. Zij is stagiaire in de 

Keeting. 

Hella, welkom, bedankt om voor ons even tijd te willen vrijmaken. Kan je 

voor ons al eerst in het kort vertellen: 'Wat is nu precies de Keeting?' 

De Keeting is een vereniging waar armen het woord nemen. Mensen die in 

armoede leven staan er centraal en bepalen hoe de Keeting werkt. Tegelijk is 

de Keeting ook een basisschakelwerking. Een basisschakelwerking wil zeggen 

dat mensen er op hun gemak kunnen komen.  

Maar de Keeting is eigenlijk meer dan dat? 

Er is ook nog de ontmoetingsruimte. Die is het hart van de Keeting. Hier 

kunnen de mensen elkaar ontmoeten en dat is heel belangrijk. Heel dikwijls 

voelen ze zich uitgesloten in de maatschappij en hier kunnen ze echt iemand 

zijn. 

Ik heb gelezen op de website dat jullie met drie pijlers werken. Kan je die 

eens kort samenvatten? 

Je hebt de diensten, het schakelen en het structureel werken in de 

beleidsgroep. 

De diensten betekent dat de mensen zich hier kunnen douchen, hun kleren 

kunnen wassen en hun kleren kunnen drogen. Ze kunnen ook vuilniszakken 

verkrijgen. Ze kunnen die diensten betalen aan sociaal tarief. Maar als ze 

vrijwilligerswerk doen in de Keeting, dan krijgen ze bonnetjes (als een soort 

van loon) waarmee ze die diensten ook kunnen betalen. 
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Het tweede is het schakelen. Dat is wat ik net heb uitgelegd, namelijk dat de 

mensen hier elkaar kunnen ontmoeten. Dat ze op hun gemak kunnen komen 

en andere mensen kunnen leren kennen. 

En dan is er nog het structureel werken in de beleidsgroep. Dat is dan vooral 

het welzijnsoverleg en het armoedeoverleg. Daar kan gewerkt worden aan 

voorstellen voor het beleid zodat in de toekomst minder mensen in armoede 

zouden moeten leven. 

En werken jullie met vaste medewerkers of ook met vrijwilligers? 

Beide. We hebben verschillende vaste medewerkers. Maar er zijn ook heel 

veel vrijwilligers. De vrijwilligers houden de Keeting in stand. Zij zitten in 

werkgroepen die zorgen dat de Keeting werkt. Er is een kookgroep, een IT-

ploeg, een ploeg voor de ontmoetingsruimte, kledinghoek, enzoverder. 

Kunnen mensen zich opgeven als vrijwilliger? 

Je kan je opgeven als vrijwilliger door een medewerker van de Keeting aan te 

spreken. Er gebeurt dan een soort van sollicitatiegesprek waarbij mensen 

kunnen zeggen waarom ze vrijwilliger willen zijn en wat hen interesseert. Dan 

kunnen we samen bekijken of vrijwilliger zijn in de Keeting, echt iets voor jou 

is. 

Goed, dan denk ik dat we zo en het kort samengevat een idee hebben van 

wat de Keeting is. Helga, mag ik jou alvast bedanken en de Keeting nog veel 

succes toe wensen. 

Openingsuren de Keeting: 

Maandag, donderdag en vrijdag: telkens van 09u tot 13u30  

Zaterdag (eerste van de maand, tenzij anders vermeld): 

telkens van 09u tot 13u00 

(kledinghoek open van 10u tot 12u) 

Contact 015/27.09.25 - 0485/89.85.70 
Kroonstraat 64-66 info@dekeeting.be 
2800 Mechelen Facebook: https://www.facebook.com/dekeeting/  
  

mailto:info@dekeeting.be
https://www.facebook.com/dekeeting/
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5. Studenten in Oikonde  

In februari kregen we in Oikonde hulp van enkele studenten. 

Jens, Tobe, Dieter en Vince zitten in hun laatste jaar op de TSM en ze moesten 

voor de school een proef maken. Ze moesten voor een sociale organisatie in 

Mechelen iets maken dat die organisatie goed kan gebruiken.  

En het moest iets te maken hebben met ‘media ‘ want dat is waar ze voor 

studeren. 

Oikonde had al lang graag een filmpje gehad waarmee we aan de mensen die 

Oikonde niet kennen, laten zien wat Oikonde eigenlijk doet. Met zo'n filmpje 

kunnen we ook een beetje reclame maken voor ons werk. 

Een filmpje laten maken, kost wel wat geld. Dat is de reden waarom we zo’n 

filmpje nog niet hebben. 

De studenten zagen het zitten om voor ons - helemaal gratis- zo’n filmpje te 

maken. 

We moesten natuurlijk ook begeleiders en cliënten vinden die mee wilden 

werken aan dat filmpje. En die hebben we gevonden! Geertrui, Cindy, Jos, Ria 

en Nicky zijn allemaal heel even te zien in het Oikonde filmpje. 

Het filmpje, dat maar 1,5 minuut duurt, wordt nu nog afgewerkt. Als het klaar 

is, zullen we het op de website van Oikonde zetten. 

De begeleiders kunnen het jullie ook tijdens een huisbezoek tonen op hun 

laptop. 

We hopen dat Jens, Tobe, Dieter, Vince veel punten krijgen voor het filmpje 

want het is mooi geworden. 

We willen hen bij deze nog eens heel erg bedanken hiervoor. Zij vonden het 

zelf ook de leukste schoolweek van het jaar vertelden ze achteraf. Ze zijn blij 

dat ze Oikonde hebben leren kennen. 
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6. Zomerkamp voor blinde en slecht-

ziende jongeren 

Door Youssri  

Stel je voor: een Europese gastlocatie waar 

meer dan 60 blinde en slechtziende jongeren 

tussen 16 en 21 jaar vanuit minstens 15 

landen zich verzamelen op een zomerkamp. 

Dit doen ze met slechts één doel: de krachten 

bundelen en nieuwe poorten openen naar 

meer zelfstandigheid en mogelijkheden, 

zowel in het kader van hun studies, hun 

werksituatie, als hun vrije tijd. 

Tijdens dit kamp kunnen ze workshops volgen 

over de nieuwste toegankelijke technologie 

en hulpmiddelen zoals smartphones met 

spraaktechnologie, efficiënt gebruik van 

tekstverwerkingssoftware,… en ook over sociale vaardigheden zoals hoe hulp 

te aanvaarden of te weigeren, hoe om te gaan met blindheid bij het aangaan 

van een relatie, …. De workshops worden aangeboden door 

(ervarings)deskundigen die vaak zelf ook blind of slechtziend zijn. Deze 

workshops maken het voor de jongeren gemakkelijker om een studie te 

starten en te vervolledigen, een goed sociaal netwerk op te bouwen, een job 

te vinden en zelfs om naar het buitenland te reizen voor een Erasmus 

programma of om vrienden te ontmoeten. Naast die workshops is er tijd voor 

cultuur, muziek, sport, ontspanning en vriendschappen over de grenzen heen. 

Een team van vrijwilligers en begeleiders staat bovendien paraat gedurende 

heel het kamp om te helpen waar en wanneer nodig. 

Zo’n kamp: International camp on communication and computers (ICC) komt 

dit jaar naar België. Tussen 23 juli en 1 augustus ontvangt onze organisatie 

immers ongeveer 120 personen van over heel Europa en Japan in 

Jeugdherberg de Blauwput, en op het departement elektrotechniek van de 

KU Leuven om er 10 leerrijke en fantastische dagen van te maken.  
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Onze organisatie, dat is ICC Belgium. Wij zijn een volledig op vrijwillige basis 

gerunde vereniging, gestuwd door een dynamische en enthousiaste groep 

jongeren, hoofdzakelijk zelf met een visuele beperking. Wij zijn allemaal 

gedreven om de ICC missie van zelfstandigheid en integratie van mensen met 

een visuele beperking ook in België gehoor te laten vinden. Hier nog de 

website met extra info: http://iccbelgium.org/ 

 

7. G-atletiek op 8 april 2017 was succes! 
 

Lizzy nam samen met haar begeleidster Sophie het initiatief om een 

namiddag G- atletiek voor slechtzienden en blinden te organiseren. Dankzij 

de hulp van Jean en Johan van AC Lyra die de training aanboden en VeBes 

(vereniging van Blinden en Slechtzienden) die de voorbereidingen en de 

organisatie van deze mooie initiatienamiddag op zich namen, werd het een 

prachtige dag! Een 20tal deelnemers maakten kennis met lopen, 

speerwerpen, kogelstoten en verspringen. Dank aan iedereen dit dit heeft 

mogelijk gemaakt !  

Indien er voldoende deelnemers zijn, komt er zeker een vervolg. Indien je 

interesse hebt, mag je contact opnemen met Jean: 0494/919235   

of mailen naar Jean.vanherk@aclyra.com. 

 

 

 

http://iccbelgium.org/
mailto:Jean.vanherk@aclyra.com
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8. Uitstap naar Planckendael! 

Louis en Paula zijn twee vrijwilligers die op zaterdag 26 augustus voor de 

cliënten van Oikonde een uitstap organiseren naar Planckendael. 

De prijs bedraagt 15 euro per persoon. 

Graag inschrijven bij je begeleider/ster tegen 20 mei. 

Het aantal plaatsen is beperkt! 

Alle praktische informatie volgt later. 
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9. Werk jij mee aan Oiko-Nieuws? 

In de vroegere nieuwsbrief las je vooral het nieuws over Oikonde. 

In Oiko-Nieuws willen we ook plaats geven aan andere dingen. 

Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. 

We willen graag in iedere Oiko-Nieuws een interview brengen. We zoeken 

daarvoor mensen met een interessante hobby, mensen die iets bijzonders 

hebben meegemaakt en daarover willen vertellen, organisaties die van 

betekenis kunnen zijn voor de cliënten van Oikonde. 

Heb jij iets te vertellen aan de lezers van Oiko-Nieuws, ken je een organisatie 

die de moeite is? 

Laat het dan weten aan je begeleidster! 

En dan sturen wij onze reporter Dimitri. 

We willen ook graag activiteiten vermelden die interessant kunnen zijn voor 

de mensen die Oiko-Nieuws lezen. 

Of misschien wil je wel een zoekertje plaatsen? 

Zoek je bijvoorbeeld gezelschap om samen eens een museum te bezoeken of 

ergens naartoe te gaan? 

Dan kunnen we dit in Oiko-Nieuws zetten. 

Nog andere ideeën voor Oiko-Nieuws? 

Spreek je begeleider of je begeleidster er over aan! 
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10. Wanneer is Oikonde open? 

De openingsuren van Oikonde veranderen niet. Dat wil zeggen dat je ons kan 

bellen of kan langskomen op volgende momenten: 

Maandag: .............. 09:00 – 12:30 

Dinsdag: ................ 13:00 – 17:00 

Woensdag: ............ 09:00 – 12:30 

Donderdag: ........... 13:00 – 17:00 

Vrijdag: .................. 09:00 – 12:30 

Daarnaast kan je ook een afspraak maken en kan je je begeleider/ster tijdens 

de werkuren bellen op hun gsm. 

Zoals ieder jaar zijn er ook in 2017 enkele sluitingsdagen. Dit jaar zijn dat: 

Maandag 17 april: ................ feestdag paasmaandag 

Donderdag 25 mei: .............. feestdag Hemelvaart 

Vrijdag 26 mei: ..................... brugdag 

Maandag 5 juni: ................... feestdag tweede pinksterdag 

Dinsdag 11 juli: .................... Vlaamse feestdag 

Vrijdag 21 juli: ...................... nationale feestdag 

Maandag 14 augustus: ........ brugdag 

Dinsdag 15 augustus: ........... feestdag 

Woensdag 1 november: ...... feestdag Allerheiligen 

Donderdag 2 november: ...... feestdag Allerzielen 

Maandag 25 december: ....... feestdag Kerstmis 

Dinsdag 26 december: ......... tweede kerstdag 
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11. Woordzoeker 
Zoek de 7 verborgen woorden, ze hebben allemaal iets met Oikonde te maken 

N B V P W N E A C Y I O J D I J 

D L I E E K E L L O C N M E S G 

V O O I K O N I E U W  S E E N N 

I Z N D I K O E T Y F L E E G I 

E U C S X E O R U C A T B U B E 

W S S I F N R U A O S Y U M C U 

A E E A V F T V H M E M D R E W 

M K C D A P W I N P P O G B H S 

A Y O E M E C O C U I R E N E N 

C G N P E C O N T R A C T A V W 

H Y T B C C M N A E C K A M L K 

E S A V H J P P T R D O R E I O 

L M C C E E U U M E C H O C X K 

E R E B L L T Q L R I R A H R O 

N O R P E S E N W P S N M E M N 

S U E G N K R A D L I E B L S R 

o BUDGET 

o LIER 

o MECHELEN 

o OIKONIEUWS 

o KOKEN 

o CONTRACT 

o COMPUTER 


