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Editoriaal

Welkom iedereen,
Speciaal voor u hebben we
wederom een nieuwsbrief
klaar.
- Stand van zaken in de vzw
- kledingbedeling
- Voedselbedeling
- Nieuws uit de omgeving
Zoals hierboven al een beetje
wordt aangegeven, kan je in deze
nieuwsbrief een beetje meer uitleg
vinden over de stand van zaken
binnen de vzw.

In de nieuwsbrief van Grensloos
vzw zal je ook berichten van
andere organisaties kunnen
vinden die werken rond dezelfde
doelstellingen.
Veel leesplezier !

Nieuwsbrief 2
Jaargang 2
2016

Grensloos vzw

is er voor iedereen
die sociaal uitgesloten is.
Even wat nieuws uit de vzw...
Sinds onze vorige editie is er
weer veel werk verzet. Vooral
de kledingbedeling komt in een
hogere versnelling. Bij verschillende instanties op bezoek
geweest waar we een voorstelling van de vzw gegeven hebben. Uit die gesprekken zijn we
tot de conclusie gekomen dat
we toch wel goed bezig zijn...
Dus nog steeds mensen in onze
omgeving die onze “hulp in
nood” kunnen gebruiken en die
toch ook wel een beetje door de
mazen van het net dreigen te
glippen.
Voor de geplande voedselbedeling hebben we nog wat werk

aan de ruimte waar die gaat
plaatvinden, nl. het volledig
leeg maken en klaar maken
om voedsel te kunnen/mogen
plaatsen. (maar dat komt in
orde)
Wanneer we dan starten met de
effectieve bedeling zal worden
medegedeeld via alle bekende
kanalen.

De maatschappij bestaat
uit twee grote klassen: zij
die meer eten dan honger
hebben en zij die meer
honger dan eten hebben.
Nicolas Chamfort
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“Als je niet aan 100 mensen voedsel kunt geven,
geef dan in elk geval voedsel aan één.”
Dit is een van de vele uitspraken van Moeder Teresa.
Als 19 jarige kwam ze rond 1930 vanuit haar geboorteland Albanië in India. Met toen
een circa 250 miljoen inwoners, een uiterst complex kaste-systeem en torenhoge
problematiek, waaronder de breed verspreide armoede
Dan is de gedachte “hier is geen beginnen aan” met als voor de hand liggende conclusie:
“dus ik doe maar niets” heel dichtbij.
De problematiek waar wij als regel mee te maken krijgen is minder ingrijpend en minder
complex dan de situatie waarin Moeder Teresa terecht kwam. De raad die ze heeft
gegeven is er niet minder actueel om.
Voor veel mensen zal ongetwijfeld gelden dat ze een hele lijst van zaken hebben die in
hun visie anders en beter kunnen, vaak ook anders en beter moeten. Dat begint vaak al
in de directe omgeving van familieverhoudingen, de buurt waar ze wonen. En gaat dan
door wat betreft werkomgeving, sociale omgeving, landelijke politiek en nog veel verder.
Het kan bij de één gewoon gemakzucht zijn om wel zo’n lijst te hebben, maar nooit
aan de slag te gaan om er zelf iets aan te doen. Bij een ander kan het ook een gevoel
van machteloosheid zijn, zo van: “Waar zou ik toch moeten beginnen en waar kan ik
met mijn beperkte mogelijkheden nou echt iets aan de situatie veranderen?” Bij weer
anderen is het bijna een vanzelfsprekende houding om er van uit te gaan dat er heel veel
anderen zijn die om wat voor reden dan ook veel meer de aangewezen persoon zijn om
iets te doen. Het is duidelijk dat er niets gebeurt en niets verandert als iedereen zo zou
denken en niemand iets doet. Wat is het effectief als we onszelf de vraag voorleggen:
“Is er misschien ook iets wat ik wel kan doen. Zijn er ook dingen die wel binnen mijn
mogelijkheden liggen. Kan ik vandaag misschien ook op één punt wel iets doen aan die
lijst van zaken die anders en beter kunnen of anders en beter moeten”
Bij Moeder Teresa is het niet bij één gebleven die zij heeft kunnen helpen in dat immense
land India. Als in al die verschillende grote en kleine verhoudingen meerdere van de
betrokken zo zouden gaan denken en daardoor aan de slag zouden gaan met wat zij zelf
wél kunnen doen, dan gaat er echt iets gebeuren. Daar zal je wel nooit de Nobelprijs voor
de Vrede voor krijgen. Maar vast wel een enorm stuk voldoening en verrijking.
Zolang armoede bestaat,
is er geen vrijheid!

Nelson Mandela
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Nieuws uit de krant

SITUATIE VAN KANSARME KINDEREN
IN BELGIE IS SLECHTER DAN IN
ANDERE INDUSTRIELANDEN
Kansarme kinderen hebben het een stuk slechter in België in vergelijking met andere
industrielanden. Dat blijkt uit een studie van Unicef waarin het lot van kinderen
in kansarmoede vergeleken wordt binnen de groep van Oeso-landen (westerse
industrielanden) en de Europese Unie. Vooral op vlak van onderwijs is de kloof met
kinderen uit de middenklasse groot. Alleen Israël scoort nog slechter. Het Netwerk tegen
Armoede pleit voor doortastende maatregelen om de onderwijskloof te dichten.
Positief is dat minister van Onderwijs Crevits alvast werk maakt van meer inzicht in
kansarmoede bij afstuderende kleuterleiders, via het project ‘Kleine kinderen, grote
kansen’. Ook de meer proactieve toekenning van schooltoelagen is een stap in de goede
richting. Maar er blijft nog werk aan de winkel. Wij vragen onder meer de uitbreiding van
de maximumfactuur naar het secundair onderwijs.
De studie toont bovendien aan dat in landen met een kleinere ongelijkheid tussen
kansrijke en kansarme leerlingen, alle kinderen het beter hebben. Dat is het geval in
landen als Finland, Ijsland en Noorwegen. Hoog tijd dus om te investeren in betere
onderwijskansen voor alle kinderen.
23/05/2016 om 21:07 door poj | Bron: Belga, Foto: Karel hemerijckx

Vrouw loopt van Italië naar Brussel tegen voedingsarmoede

bij kinderen

In België moet één kind op de vijf onder de armoededrempel leven.
De Italiaanse marathonloopster Ivana Di Martina (45) is na 13 dagen en 900 km aangekomen in Brussel.
De vrouw, moeder van drie kinderen, liep van Italië, via Zwitserland en Frankrijk, naar België om aandacht
te vragen voor voedingsarmoede bij kinderen. Het opzet wordt gesteund door de Europese Federatie van
Voedselbanken en het Italiaanse voedingsbedrijf Barilla.
Na haar aankomst in Brussel werd een debat gehouden in de Solvaybibliotheek, in aanwezigheid van
Belgische en Italiaanse europarlementsleden, zoals Ivo Belet, Marie Arena en Marc Tarabella voor België en
Grensloos vzw is te
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Gianni Pittella en Elisabetta Gardini voor Italië. Morgen ontmoet de loopster vertegenwoordigers van de
Belgische en Europese instellingen. De Italiaanse koos Brussel als eindbestemming omdat het de hoofdstad
is van Europa, maar ook omdat in ons land één kind op de vijf onder de armoededrempel moet leven. ‘De
kinderrechten, waaronder die op gezondheid, op voeding, op onderwijs, worden elke dag met de voeten
getreden, ook in onze rijke geïndustrialiseerde landen’, aldus de Franstalige kinderrechtencommissaris
Bernard De Vos, die Di Martina mee opwachtte. ‘Duurzame oplossingen zullen komen van een betere
politieke overwegingen, maar er is ook een grote burgerbeweging nodig die onze verantwoordelijken
steunt in diepgaande hervormingen naar meer gelijkheid en rechtvaardigheid. Daarom is de prestatie van
Ivana opmerkelijk.’

Meer dan één kind? Dan maakt u
verlies bij nieuwe kinderbijslag
21/04/2016 om 14:53 door Wim Winckelmans

De Vlaamse regering zoekt een akkoord over een vast bedrag voor de kinderbijslag
zonder leeftijdsbijslagen en een ruime overgangsperiode, ondanks een tegenoffensief
van de Gezinsbond. In het Vlaamse regeerakkoord is afgesproken dat de leeftijdsbijslagen
verdwijnen. Maar het besef is gegroeid dat het systeem van een vast bedrag per kind - er
wordt nu gesproken over een bedrag van 140 tot 150 euro - gezinnen met drie en meer
kinderen zwaar benadeelt en zelfs in de armoede kan drijven.

Foto: Marco Okhuizen

Foto: DS-infografiek

Daarom zijn er ruime overgangs-maatregelen nodig. Alleen dreigt dan een vorm van
discriminatie. Een systeem waarbij alleen nieuwe gezinnen onder de nieuwe regeling
vallen, kan ertoe leiden dat kinderen uit hetzelfde geboortejaar een verschillend bedrag
aan kinderbijslag krijgen. ‘Kinderen kosten meer naarmate ze ouder worden’
De Gezinsbond ijverde dinsdag in het Vlaams Parlement voor het behoud van de
leeftijdsbijslagen voor oudere kinderen, en voor een lange overgangsperiode, waardoor
gezinnen die al een kind hebben nog onder het oude systeem blijven vallen. Het nieuwe
systeem zou dan alleen voor nieuwe gezinnen tellen. ‘De leeftijdsbijslag afschaffen is
ontoelaatbaar’, zei het hoofd van de Gezinsbond, Frans Schotte. ‘Kinderen kosten meer
naarmate ze ouder worden. Dat weet toch iedereen.’ Hij vreest zelfs dat Vlaamse gezinnen
minder kinderen zullen krijgen wanneer het nieuwe systeem in voege treedt.
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Ondertussen... (vzw nieuws)
Zoals u weet zijn we aan tafel gaan zitten met verschillende OCMW’s, waar we een
voorstelling gegeven hebben over het ontstaan en de werking van de vzw.
Tijdens die gesprekken kwamen ook de noden naar boven waaraan de gemeente zelf
niet direct aan kon beantwoorden. (nl. de directe vraag naar kleding en/of voeding).
Laten dat nu net de zaken zijn die voor ons op de eerste plaats komen...
In de dagen die volgde op de gesprekken ging regelmatig de telefoon...
... we zijn goed bezig dus...
Ondertussen staan er weerom een 20-tal grote dozen met kleding, die we nog moeten
uitzoeken/sorteren. Moest je zin hebben om ons hierbij te helpen, laat dan een seintje...
we kunnen de hulp gebruiken...

Droge voeding...
We willen ook een oproep lanceren om mee, indien mogelijk, droge, langer bewaarbare
voeding te verzamelen zodat we die in onze “eerste-hulp-doos” kunnen steken.
(we denken dan aan pasta, rijst, groenten in blik/pot, kortom alles met een langere
houdbaarheidsdatum.) Het zou handig zijn moest dit tot in Weelde geraken, maar lukt
het niet, laat het ons dan weten .... we lossen dat wel op...
Alvast bedankt hiervoor.
mensen kennen mensen die mensen kennen die misschien wel een helpende hand
kunnen gebruiken...
Geef die mensen onze gegevens en laat ze contact met ons opnemen.
Dan kunnen we samen bekijken waar die helpende hand gewenst is...
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