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Voorwoord
Dag allemaal,
De lente is in het land.
Het wordt stilaan weer warmer.
De zomerkleren mogen af en toe terug uit de kast. Tijd dus voor de eerste Oikonieuws van 2019. Wist je dat we in Oikonde ongeveer 300 personen met een
beperking begeleiden? We hebben dan ook heel wat begeleiders: 2 mannen
en 23 vrouwen. Bij deze mensen kunnen jullie terecht met al je vragen en
problemen. Om dit werk goed te kunnen doen, krijgen zij ondersteuning van hun
teamcoördinatoren: Katja in Mechelen en Ines in Lier. Ines is nieuw sinds 4 maart
en vervangt Klara, die door ziekte een tijdje moet thuisblijven. In totaal zijn we
met 32 medewerkers in Oikonde. Je kan meer lezen over enkele van deze mensen
in deze Oiko-nieuws.
Veel leesgenot!
Leen Quadﬂieg
Directeur

De redactieraad van dit nummer:
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INES

STELT ZICH VOOR

Hallo,
Ik ben Ines Daems, nieuwe
coördinator van de afdeling in Lier.
Sommigen van jullie heb ik al
persoonlijk mogen ontmoeten maar
op deze manier wil ik aan iedereen
laten weten wie ik ben!
Ik woon in Olen, klinkt ver maar is
het niet. Ik kom dagelijks met de trein
naar Lier en ook in Mechelen geraak ik
vlot met de trein. Hierdoor heb ik mijn
dagelijkse portie buitenlucht door de
wandelingen van en naar het station.
Ik weet al van jongs af dat ik
wil werken met mensen. In het
middelbaar volgde ik de jeugd- en
gehandicaptenzorg.

Dat was echt mijn ding en hier wilde
ik graag verder mee aan de slag. Zo
geschiedde. In 2007 ben afgestudeerd
als bachelor in de orthopedagogie.
Mijn eerste ervaring deed ik op als
opvoedster in het MPI te Oosterlo.
Daarna werkte ik een vijftal jaar in het
Gielsbos als begeleidster.
In 2015 ben ik een nieuwe uitdaging
aangegaan als zorgcoach in Iona in
Kessel. En nu heb ik de kans gekregen
om in een mooie organisatie als
Oikonde aan de slag te gaan.

Vele groetjes en steeds bereid voor
een praatje,
Ines

5

oor6

4 jaar geleden schafte Oikonde de jaarlijkse feestnamiddag af. Ook de
nieuwjaarsreceptie ging niet meer door. Heel wat mensen vonden dat geen goed
nieuws. Ze vonden het net ﬁjn om met de begeleiders en andere cliënten van
Oikonde eens samen te komen en iets leuk te doen.
1,5 jaar geleden zaten we met jullie samen. De cliënten van
Mechelen kwamen naar het dienstencentrum den Abeel.
De cliënten van Lier kwamen samen in het Paradijsje.
Toen vertelden jullie aan ons en aan elkaar wat
jullie al allemaal deden in jullie vrije tijd. Jullie
vertelden ook wat jullie nog graag zouden
doen. En daar kwam onder andere uit dat
jullie toch graag ook af en toe eens met
Oikonde iets ontspannend willen doen.
Oikonde heeft dit gehoord.

Oikonde doet in de eerste plaats
begeleiding van mensen, daarvoor
bestaan we. Er zijn andere
organisaties die speciaal opgericht
zijn om activiteiten te organiseren
voor mensen die hier wat hulp bij
nodig hebben. In onze begeleidingen
brengen we jullie in contact met deze
organisaties als jullie op zoek zijn naar
meer vrijetijdsactiviteiten of naar een
leuke hobby.
Maar omdat er veel mensen zijn die
daarnaast toch ook nog heel graag iets met
Oikonde zouden doen, besliste de beleidscel
van Oikonde om zelf ook enkele activiteiten op
een jaar te organiseren.

Wat mogen jullie verwachten?
•

Iedere zomer organiseren we een uitstap, tenminste als
we vrijwilligers hebben die de uitstap willen organiseren
en begeleiden. Paula en Louis hebben al twee jaar een
zomeruitstap georganiseerd. Marina was er iedere
keer bij als vrijwillige begeleidster. Het goede
nieuws is dat zij dit jaar opnieuw bereid zijn
om een zomeruitstap in elkaar te steken.
Het programma vind je verder in de Oiko
Nieuws. Bij deze zomeruitstap gaan er
geen begeleiders van Oikonde mee.

•
Het team van Mechelen en het
team van Lier zullen ieder elk jaar
minstens 4 activiteiten organiseren
voor hun cliënten. Dat kunnen heel
verschillende dingen zijn. Het kan
een uitstapje zijn, een spelavond, …
Als je een voorstel of een idee hebt,
laat het weten aan je begeleider.
Bij deze activiteiten zullen enkele
begeleiders van Oikonde aanwezig
zijn. De begeleiders zullen jullie op tijd
laten weten wanneer ze iets organiseren
zodat je kan inschrijven.

We hopen dat jullie er veel plezier zullen aan
beleven!
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Begeleidsters komen, begeleidsters
gaan. Na 20 jaar is voor Bie Dom het
werken bij Oikonde gedaan.
Al die jaren was zij een vaste waarde
in Lier, werkte nooit met tegenzin,
altijd met plezier.
Maar nu zit het er op, dus hop hop
hop.
hop naar het pensioen, dat haar zeker
deugd zal doen.
Of niet?
Absoluut, dat zal zeker deugd doen!
Want 20 jaar Bie, das een hele tijd,
weet je nog hoe het voor jou destijds
allemaal begon, want als jij begon
waren de twee afdelingen Lier en
Mechelen nog niet verdeeld, klopt?

BIE
gaat met
pensioen
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Ja zeker, eerst en vooral moet ik even
opmerken dat het zelfs om 27 jaar
gaat! Dat was ik zelf even vergeten. Je
geraakt de tijd kwijt doorheen de jaren
hé.
Hoe het begon… ik was eigenlijk een
verpleegkundige maar ik werkte op
een afdeling met mensen met een
handicap. Ik heb toen gezien dat er toen
een vacature was voor begeleid wonen
in Mechelen. Ik heb gesolliciteerd en
ze hebben me toen aangenomen voor
een deeltijdse job. Ik denk dat ik nu
ongeveer 14 à 15 jaar voor de afdeling
van Lier werk.

En altijd begeleiding gedaan bij
Oikonde?

En al plannen gemaakt wat je zoal
gaat doen?

Ja, dat klopt, ik heb al�jd
begeleidingswerk gedaan.

Daar begin ik nu stilaan over na te
denken… ik neem me voor om veel
te wandelen in de ochtend, ik ﬁets
en zwem ook graag. Ik zou daarnaast
graag een aantal mensen bezoeken:
bv met de ﬁets of door te wandelen.
Ik ben alleszins niet van plan om hele
dagen thuis te zitten!

Ga je het missen?
Natuurlijk ga ik het missen! Ik ga zeker
het contact met mijn cliënten missen
en ook zeker niet te verwaarlozen de
collega’tjes.
Wat is je mooiste herinnering aan al
die jaren?
Dat vind ik geen gemakkelijke
vraag! Ik heb er op voorhand goed
over nagedacht. Ik moet zeggen dat
ik veel mooie herinneringen heb:
kleine dingetjes die ik samen met
cliënten bereikt heb. Allermooist en
hoogtepunt doorheen het jaar: het
feestmoment 1x/jaar. Één namiddag
per jaar, werd er een uitstap of feest
georganiseerd voor alle cliënten en
medewerkers van Oikonde. Dit was
telkens een heel leuke ontmoeting!

Dus je gaat je dagen kunnen vullen!
Genieten dus.
Dat is zeker de bedoeling!
Wel Bie,geniet er inderdaad maar
van, van je welverdiend pensioen.
Bedankt in ieder geval voor deze
korte babbel. Tot ziens,wie weet
op één of andere gelegenheid van
oikonde, in Lier of Mechelen.
Dankuwel, dat zal ik zeker doen!

Nu doen we het op een andere manier,
zowel in Mechelen als in Lier worden
op regelmatige basis activiteiten
georganiseerd. En we blijven feesten!
In Lier gaan we bijvoorbeeld naar
het nieuwjaarsfeest of de barbecue
van het Sociaal Restaurant. Ook
organiseren we geregeld zelf een
uitstap. Deze activiteiten brengen
allemaal herinneringen die me zeker
bijblijven!
Bie, je gaat op pensioen in 2019,
wanneer precies?

Interviewer: Dimitri

30 april. Dus vanaf de meimaand.
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DE KUNSTWERKJES VAN
ERIK & BIE
Ik ben Erik en ik ben heel graag
creatief bezig. Ik heb ook veel
fantasie. Als ik vrije tijd heb,
begin ik wat ideetjes bijeen te
sprokkelen en meestal duurt het
niet lang voor ik in actie schiet.
Ik hield mij een tijd geleden bezig
met Tiffany, dit is glas dat aan
elkaar gesoldeerd wordt om bv.
raamwerken van te maken.
Nadien zag ik een ﬁlmpje van
iemand die met PMD ﬂessen,
karton en allerlei afval huisjes
maakte. Dit moest ik ook kunnen!
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Ik ben Bieke, de vriendin van Erik.
Ook ik ben heel graag creatief
bezig! Ik ontdekte PIXELmozaïk
en dat leek me wel wat! Ik zocht
mooie prenten uit en met behulp
van kaders, nummertjes en vele
gekleurde stukjes, kon ik mij uren
bezighouden om deze mooie
resultaten te creëren.

Magda en René zijn vrijwilligers
van Oikonde. En niet zomaar de
eerste de beste vrijwilligers. Ze
begeleiden ondertussen al 10 jaar
de maandelijkse kookgroep van
Mechelen.
10 jaar, iedere maand, dat betekent
dat ze al meer dan 100 recepten
hebben moeten verzinnen!
De kookgroep maakt niet alleen lekker
eten. Het is er ook altijd heel gezellig.
We wilden dit bijzondere jubileum niet
zomaar laten voorbijgaan.
Op 17 januari organiseerde de
kookgroep een feestje met Teppanyaki
. Voor de mensen die dat niet kennen:
Teppanyaki is een Japanse manier van
eten koken.

een cadeautje. We gaven hen een
cadeaumand met allerlei lekkere
ingrediënten waarmee ze thuis aan de
slag kunnen.
Van harte dank Magda en René voor
jullie inzet!

Het was lekker en gezellig! Magda
en René kregen natuurlijk ook
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Oikonde blij� groeien omdat we
steeds meer personen met een
beperking begeleiden.
Dat betekent dat we ook veel
centen nodig hebben om alle
rekeningen te betalen.
De meeste centen gaan naar de
lonen van de medewerkers van
Oikonde. Die hebben natuurlijk
huizen nodig voor hun bureaus.
We hebben er 3. Het huis in
Mechelen is onze eigendom en is
a�etaald. Het huis in Lier huren
we. Het huis in Vilvoorde met
de studio’s moeten we nog vele
jaren a�etalen aan de bank.
De medewerkers hebben
allemaal een computer en GSM
nodig. We hebben in 2018 2

nieuwe laptops en 15 nieuwe
smartphones moeten kopen.
Verder was 2018 geen speciaal
jaar voor onze uitgaven.
Van waar komen onze centen?
Van jullie! Het is te zeggen: van
het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap
(VAPH). We krijgen subsidies van
het VAPH voor alle mensen die
wij begeleiden via Rechtstreeks
Toegankelijke Hulpverlening
(RTH). Wij moeten laten weten
bij wie we op huisbezoek
geweest zijn en dan betalen zij
ons per maand. De mensen die
een Persoonsvolgend Budget
hebben, geven ons punten.
Voor die punten krijgen wij elke
maand subsidies van het VAPH.
We doen elk jaar mee aan
Music For Life van Studio
Brussel. Vorig jaar gaf de
sympathieke atle�ekclub Lyra
in Lier ons 1.250 euro. Zij
dachten aan ons omdat zij heel
wat leden van hun club hebben
met een beperking. Wat gaan
wij met die centen doen? Dat
lees je elders in dit boekje.
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KENNEN JULLIE
NOG?
Iedereen die wel eens via de computer
dingen koopt, kan Oikonde steunen
zonder zelf 1 euro te moeten uitgeven.
Dat klinkt als een sprookje, en dat is
het ook een beetje.
Oikonde heeft een pagina op de
website Trooper. Als je eerst naar die
pagina surft ( https://www.trooper.
be/oikonde) en daar op het icoontje
klikt van de webshop waar je iets gaat

kopen, krijgt OIkonde van de webshop
een percentage van de aankoop. Tot
hiertoe werd er zo 422 euro bij elkaar
gespaard voor Oikonde. Doe jij nooit
aankopen op de computer maar ken
je wel mensen die dat wel doen? We
hebben in Lier en Mechelen stickers
gelegd van Trooper. Die mag je
meenemen en uitdelen. Zo kan je mee
reclame maken

MUSIC FOR LIFE 2018

Atletiekclub Lyra organiseerde op 15
december 2018 een Music for Life
actie voor Oikonde. Het was barkoud.
We stonden te bevriezen in ons tentje.
Maar het was een groot succes! 900
mensen kwamen mee lopen of mee
stappen. Het was leuk te zien dat er
ook cliënten en medewerkers van
Oikonde mee kwamen doen. Het was
een ﬁjne dag. En we mochten nadien
een cheque ontvangen van maar
liefst 1250 euro! We willen dit geld

gebruiken om iets leuk te doen met
de cliënten van Oikonde. We moeten
nog even bekijken hoe we dat precies
gaan doen. Daarover horen jullie later
meer!
Heel erg bedankt atletiekclub
Lyra voor de organisatie van deze
natuurloop!
Heel erg bedankt aan iedereen die
erbij was!
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VANESSA
Ik ben Vanessa en heb deel
genomen aan de Special Olympics,
paardrijden.

Vooraf moest er een
beschrijving van jezelf
als ruiter en een foto
doorgestuurd worden.
Op basis daarvan
werd er voor jou
een paard gezocht.
Dus we reden er
op een paard dat
we niet kenden.
Dit was wel geen

ESSA
N
VA

OP

Hiervoor zijn we in totaal 2 weken
weg geweest. Het was een hele
belevenis. Het was ook mijn
eerste keer op een vliegtuig. We

openingsceremonie. Aangezien
de temperaturen erg kunnen
oplopen, is ervoor gekozen de
spelen in maart te laten door gaan.
Maar er was airco aanwezig in de
manege, wat een meevaller was.

CIA

S

PE

hebben 6 uur moeten vliegen. Er
was een uurverschil van 3 uur,
maar ik heb er niet echt last van
gehad.
De eerste dagen waren we
in Dubai waar we een aantal
dingen hebben bezocht. Later
zijn we met een bus naar Abu
Dhabi gereden (busrit van
2 uur) waar de echte spelen
plaats vonden met een ofﬁciële
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echt Arabische volbloed.
Daar ter plaatse kon je
eigenlijk 3 paarden uit testen,
maar ik ben bij mijn eerste keuze
gebleven. Dit paard mocht je
dan inlopen. Je moest dan een
bepaalde ﬁguur rijden met het
paard en op basis daarvan zetten
ze je dan in een bepaalde reeks
– groep. Ik heb 3 wedstrijden
dressuur gereden. Ik haalde 2
keer de derde plaats, en 1 keer
de tweede plaats. Dus behaalde
2 keer brons & één keer zilver. En

LO

ILS
dus ook een medaille.
Er zijn 4 ruiters van mijn paardenclub
mee gegaan.
Het was een zeer grote manege, en
er was veel publiek, waardoor ik
vooraf wel wat zenuwachtig
was, maar eens ik
begon te rijden
was het gedaan.
Ik heb de mensen
eigenlijk vooral
genegeerd en
het ging wel
vlot.
Door het
grote applaus
hadden veel
paarden schrik,
waardoor ze
zeer onrustig
werden, maar het
mijne is gelukkig zeer
rustig gebleven...

A EN I
LS

DE

S

O LY M

C
I
P

Van harte proﬁciat Vanessa !

Zoals jullie in de vorige Oiko Nieuws
konden lezen, ben ik in maart naar
de Special Olympics geweest in
Abu Dhabi. De Special Olympics zijn
Olympische Spelen voor personen
met een beperking. Ik heb daar
mee gedaan aan verschillende
wedstrijden op de ﬁets.
De eerste dagen verbleven we in
Dubai. Dat is de hoofdstad van de
Verenigde Arabische Emiraten. Daar
hadden we �jd om ons wat aan te
passen aan de warmte en het land.
Het was er soms wel 40 graden
warm. Het is een Moslimland dus
het eten is anders, de mensen
zijn anders gekleed en ze hebben
andere gewoontes en gebruiken. We
zijn daar een toren (Bjorn Khalifa)
van 125 verdiepen gaan bekijken,
met een prach�g uitzicht op de
Arabische Golf. Ook bezochten we
een aquarium en een pretpark.
Daarna trokken we verder naar Abu
Dhabi, waar de Special Olympics
plaats vonden.
We logeerden in een prach�g hotel.
De wedstrijden vonden plaats op
het formule 1 circuit in Abu Dhabi. Ik
heb 3 wedstrijden gereden.
Bij de �jdrit van 5 km eindigde ik op
de 6de plaats. Een �jdrit wil zeggen
dat je alleen vertrekt.
Ik haalde de 4de plaats op de 5 km,
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gewone rit. Dit is samen
starten.
En de 2de plaats op de 10
km, gewone rit. Een rit van
10 km gaat voor mij beter,
dan heb ik een grotere
aanlooptijd en kan ik sneller
ﬁetsen.

We bezochten in Abu Dhabi
ook nog een moskee. Dit was
een speciale belevenis!

Nog een leuke anekdote!
De ﬁets van een ploegmaat
was stuk en we kregen
hem zelf niet gemaakt. Dus
moesten we op zoek naar
een echte ﬁetsenmaker!
Uiteindelijk vonden we een
ﬁetsenmaker en dat was een
Belg! Hij woonde vroeger
in Herenthout, het dorp
waar ik nu woon, en is een
ﬁetsenwinkel begonnen in
Abu Dhabi! Grappig om dat
tegen te komen.
De ﬁetsenmaker is dan ook
nog verschillende keren
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komen supporteren tijdens

de wedstrijden.
De Special Olympics waren
weer een leuke �jd. Ik ben
blij dat ik zo’n dingen mee
kan maken. En ik ben ook
wel ﬁer op mijn presta�es
en medailles!
Groeten,
Ils Broos
Dikke proﬁciat voor Ils !

Voor je agenda:

3 AUGUSTUS
GAAN WE OP
ZOMERUITSTAP

Paula en Louis hebben ook voor dit jaar een
mooie zomeruitstap uitgekozen. Op zaterdag 3
augustus rijden we met de bus naar Wallonië.

We rijden ‘s morgens naar het dorpje Nismes
waar we een kofﬁe en een croissant krijgen.
Het precieze vertrekuur en de opstapplaats
krijg je later nog te horen. We zullen tussen
de 1,5 en de 2 uur op de bus zitten.

Nadien brengen we een bezoek aan de
grotten van neptunus. Deze grotten
hebben heel mooie rotswanden. We
maken een ondergrondse boottocht.

Na het bezoek aan de grotten, is het tijd voor
het middagmaal: een driegangenmenu met
voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht

In de namiddag neemt de gids ons mee
voor een rustige, begeleide wandeling
door het oude deel van Nismes. Je kan er
verschillende mooie oude gebouwen zien,
onder andere enkele kastelen.
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Na de stadswandeling rijdt de bus naar het
toeristische stadje Givet. Hier kan je de
lekkere bonbons “Les Pierres Bleues De
Givet” proeven.

De laatste stop is één van de kleinste brouwerijen
van België. Daar genieten we van een broodplank
met artisanale kaas en paté als avondmaal.

HOEVEEL KOST DIT?

HOE INSCHRIJVEN?

De exacte prijs moeten we nog
bepalen. Hoe meer mensen er mee
gaan hoe lager de prijs is. We zullen
waarschijnlijk ergens uitkomen
tussen de 60 en de 70 euro.

Je begeleider zal je in de komende
weken nog een papier bezorgen
met alle uitleg op. Dan kan je ook
ineens inschrijven. Inschrijving is pas
deﬁnitief als je de prijs hebt betaald.

In die prijs is inbegrepen: de
busreis, het bezoek aan de grotten
van Neptunus, het driegangen
middagmaal, de hele dag
gidsbegeleiding en de broodplank
met artisanale kaas en paté als
avondmaal.
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WAT VERWACHTEN
JULLIE
VAN DE NIEUWE
BURGEMEESTER
EN
SCHEPENEN?
In november 2018 werden alle
cliënten van Oikonde uitgenodigd
om samen te praten over een aantal
thema’s die het leven van iedere dag
moeilijk of gemakkelijker maken. We
deden dat omdat het verkiezingen
waren. Zo kunnen we de nieuwe
burgemeesters en schepenen
laten weten wat jullie graag willen
veranderd zien in jullie dorp of stad.

We hadden het over:
Mobiliteit
Wonen
Leven met een beperkt budget
De diensten in de gemeenten of stad

Lees op de volgende pagina’s wat de
resultaten waren van de gesprekken
in groepjes.
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Mobiliteit
Met ‘mobiliteit’ bedoelen we: hoe vlot kunnen we ons verplaatsen? Te voet, met
de ﬁets, met de bus, met de trein, met de wagen, met de taxi, …
Wat kreeg de goede punten?
Straten waar maar weinig auto’s door mogen
Grote ﬁetspaden
Veel bussen
De nieuwe bussen zijn ook beter voor rolstoelgebruikers
Wat zou nog moeten verbeteren?
Iedereen zou een beetje beleefder moeten zijn in het verkeer, meer
van elkaar moeten kunnen verdragen.
Auto’s moeten parkeren op plaatsen waar ze mogen parkeren, niet op
voetpaden bijvoorbeeld.
Geen scheve voetpaden meer.
Geen ongelijke ingangen aan een winkel, want is veel te moeilijk als je
een rolstoel hebt.
Geen kasseien op voetpaden en ﬁetspaden, want is voor iedereen
gevaarlijk.
Verkeerssituaties zouden altijd duidelijk moeten zijn. Nu gebeurt
het dat je soms met de ﬁets op de baan moet of dat je moet beginnen
slalommen.
Tijdens de schooluren zit er zoveel volk op de bus dat je vaak moet
rechtstaan.
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Speciﬁek voor blinden of slechtzienden:
Het zou goed zijn dat men bij de inrichting van een station en de
omgeving ervan contact neemt met blinden en slechtzienden. Dan
kan men ineens dingen voorzien die de toegang voor blinden en
slechtzienden gemakkelijker maken
• Heel vervelend is dat er op voetpaden vaak veel palen staan
Voldoende toegankelijke oversteekplaatsen zijn belangrijk
Jammer dat het geluid aan stoplichten om 22u wordt afgezet

Wonen
Waar iedereen het over eens was,
is dat er veel te weinig woningen
en appartementen te huur zijn
met een prijs die ook kan betaald
worden door mensen die niet veel
geld verdienen of van een uitkering
moeten leven. Sociale huurwoningen
zijn het enige alternatief. Maar daar
zijn er veel te weinig van. Er zijn heel
lange wachtlijsten. Ondertussen
moet je wel ergens wonen. Eens
je in een sociale woning woont, zit
je wel goed. Tenminste toch als de
sociale woningmaatschappij op
tijd herstellingen doet en het afval
regelmatig weghaalt. Jammer is wel
dat sociale woningen soms ver van
winkels, kinderopvang, bushaltes
liggen. En het zou ook wel ﬁjn zijn

moesten er bloemen en planten
worden aangelegd op de pleintjes
zodat je in de sociale woonwijken een
mooie, groene omgeving hebt.
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De diensten in de
gemeente en de stad
Het is niet altijd zo goed geweten
welke diensten er allemaal bestaan
in de gemeente of de stad waar men
woont. Zo bleek dat bijvoorbeeld
nogal wat cliënten niet wisten dat
de ‘Uitpas’ bestaat. Met de Uitpas
kan je goedkoper deelnemen aan
verschillende culturele evenementen.
Niet iedereen heeft er recht op. We
gaan jullie daar nog meer informatie
over geven.
Voor velen onder jullie is het lastig
dat je online afspraken moet maken
met de stad of de gemeente. Niet
iedereen heeft een computer of een

smartphone of een internetverbinding.
Niet iedereen heeft de kennis om
ermee te werken. En ook niet iedereen
durft te zeggen dat men daar niet kan
mee werken. Nochtans is dit niets om
je over te schamen. Er zijn veel mensen
die dat niet kunnen.
Over de politie waren de meningen
verdeeld. Sommigen vinden de politie
zeer vriendelijk en behulpzaam.
Anderen vinden dat de politie veel
socialer zou moeten zijn. Misschien
is er ook wel een verschil tussen de
verschillende politiezones.

De blinden en slechtzienden hadden nog enkele suggesties:
Zorgen dat in de bib ook blinden en slechtzienden goed hun weg
kunnen vinden
Op de post beter aangeven welke weg je daar moet gaan
Braille aanbrengen op de broodautomaten
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Leven met een
beperkt budget
Als je moet rondkomen met een
beperkt budget, kom je toch wel
voor wat hindernissen te staan. Je
zou bijvoorbeeld graag een huisdier
houden, maar eten en kosten voor
de dierenarts zijn te hoog. Je kan
misschien nog wel een auto kopen,
maar verzekering, onderhoud en
benzine zijn een te grote kost. De
kinderen mee op uitstap laten gaan,
is niet gemakkelijk want eigenlijk

kan je het niet betalen. Een bril is te
duur, een vals gebit is al helemaal niet
betaalbaar, een hoorapparaat ook niet.
De gemeente of de stad kan dan wel
een verschil maken. Ze kunnen zorgen
dat er een sociaal restaurant is waar je
goedkoop en toch lekker kan eten. In
de bib kan je gratis of zo goed als gratis
gaan lezen, de computer gebruiken.

We gaan al deze
bekommernissen bezorgen
aan de burgemeesters en de
schepenen.
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NIEUW
BUURTRESTAURANT
IN BEVEL
Nadat er eerder al 2 restaurants
opgericht werden door
dienstencentrum ‘de Geburen’ zal er
na enkele proefmomenten, net als
in Nijlen en Kessel vanaf 2019 op
maandag middag gekookt worden
in het parochiecentrum te Bevel.
Iedereen die dit wenst, kan voor de
prijs van 7 € per persoon een lekkere,
gezonde, gevarieerde 3 gangenmenu
komen eten.
De naam ‘de Geburen’ verwijst naar de
buurtgerichte werking. Men wil vooral
een plaats creëren waar mensen
mekaar kunnen ontmoeten en in een
goed gezelschap samen een lekkere
maaltijd kunnen eten. Dit wil zeggen:
voor- hoofd, en nagerecht. Maar
buiten een plek om lekker te eten,
wil men dus vooral ook een warme
ontmoetingsplaats zijn!
Iedereen is meer dan welkom! Het
parochiecentrum is centraal gelegen
en gekend door vrijwel iedere inwoner.
Men probeert een brede sociale mix
van mensen te bereiken, maar in
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het bijzonder vooral ook kwetsbare
personen.
Inschrijving is wel verplicht. Je moet
ten laatste 4 werkdagen vooraf even
laten weten dat je wil komen.

Locatie: Parochiecentrum Heerdplein te
Bevel
Contactgegevens van de coördinator
Lisa Beullens zijn 0479/58.49.77
Prijs: 7 € per persoon, 3 € per kind
Mensen met een beperkt budget kunnen
een vermindering aanvragen via OCMW.

Ongeveer 30 jaar geleden ontstond
het internet. En dat veranderde heel
ons leven. Veel mensen haalden een
computer in huis. Daarna kwamen de
laptops, tablets, de smartphones...men
begon met facebook en met Instagram.
Ondertussen kunnen we het internet
niet meer wegdenken. Het wordt hoe
langer hoe meer gebruikt. Als je een
afspraak wil maken voor het sociaal
huis, voor sommige dokters, moet
je dat doen via internet. Heel wat
mensen gaan bijna niet meer naar de
winkel maar kopen via de computer.
Televisieprogramma’s bekijkt men niet
meer op TV maar wel op de tablet. Op
het internet bestaan heel wat dingen
die ons leven beter en gemakkelijker
kunnen maken. Opzoeken wanneer
de bus komt, andere mensen leren

kennen, betalingen doen, spelletjes
spelen, een vakantie boeken, je geld
beheren, een dagschema maken,
noem maar op. Oikonde vindt dat
ook mensen met een beperking vlot
moeten kunnen gebruik maken van
al deze hulpmiddelen. Maar dat is
niet voor iedereen even gemakkelijk.
Daarom gaan we bekijken of we
degenen onder jullie die dat wensen,
hierin in de toekomst beter kunnen
ondersteunen. We moeten dan
natuurlijk eerst weten wat jullie al
doen op de computer of smartphone
en wat jullie graag nog zouden willen
leren. Je begeleider zal jou daar in
de toekomst nog over aanspreken
en samen met jou een vragenlijstje
invullen waarmee wij dan verder aan
de slag kunnen.

IEDEREEN OP HET
INTERNET
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ZOEK DE VERSCHILLEN

VERGEET ONS
IDEEËNBLAADJE NIET
Heb je een leuk idee voor de Oiko
nieuws? Of wil je iets laten weten
aan Oikonde? Vergeet dan niet het
ideeënbladje in deze Oiko Nieuws in
de ideeënbus van Oikonde te stoppen.
Je kan het ook mee geven met je
begeleider.
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OPENINGSUREN
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

ZATERDAG

GESLOTEN

ZONDAG

GESLOTEN

Daarnaast kan je ook een afspraak maken en kan je je begeleider/ster tijdens de werkuren bellen op
hun gsm.

SLUITINGSDAGEN
MAANDAG 22 april

FEESTDAG PAASMAANDAG

WOENSDAG 1 mei

DAG VAN DE ARBEID

VRIJDAG 16 augustus

BRUGDAG

OH HEMELVAART

VRIJDAG 1 NOVEMBER

ALLERHEILIGEN

DONDERDAG 30 mei
VRIJDAG 31 mei
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DONDERDAG 15 augustus

OLV HEMELVAART

BRUGDAG

WOENSDAG 25 december

KERSTMIS

MAANDAG 10 juni

PINKSTERMAANDAG

DONDERDAG 26 december

TWEEDE KERSTDAG

DONDERDAG 11 juli

VLAAMSE FEESTDAG

