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Editoriaal

Wederom welkom in het
nieuwe jaar 2016 !

We trachten nu om een tweemaandelijkse versie online zetten
die dan misschien een ietsje
uitgebreider zal zijn.
Wat kan je hierin vinden?
Nieuws uit de vzw zelf, maar
ook alles rond de wetgeveing en
de zaken die vanuit de Belgische
regering worden voorgesteld of
beslist.
We weten dat er met de
regelmaat van de klok
wijzigingen in de wetgeving
gebeuren en we trachten jullie via
deze weg een beetje “up-to-date”
te houden.
In de nieuwsbrief van Grensloos
vzw zal je ook berichten van
andere organisaties kunnen
vinden die werken rond dezelfde
doelstellingen.
Veel leesplezier !

Grensloos vzw

is er voor iedereen
die sociaal uitgesloten is.

In onze eerste nieuwsbrief moeten
we al gelijk een aanpassing
vermelden...
We hadden beloofd om tweewekelijks te verschijnen,... maar
dat blijkt in de praktijk niet
haalbaar.

Nieuwsbrief 1
Jaargang 2
2016

Ondertussen ten huize
Grensloos,...
Wij kunnen helaas niet
stilzitten dus ... Gesprekken
zijn lopende met
onder andere: De
Welzijnschakel, de
gemeente Ravels
en het OCMW aldaar. Ook met een
opstartende groep
hier in Ravels om
de mogelijkheid
te bekijken of
we samen één front kunnen
vormen in de strijd tegen
armoede.
Hierover volgt later meer informatie. De gesprekken met

de voedselbanken lopen ook
weer door... Vooral dit laatste
staat hoog op onze lijst omdat
we weten dat er nogal wat kan
foutlopen bij zulke
zaken. Denk maar
aan de voedselveiligheid die
absoluut niet in het
gedrang mag komen. We bekijken
wat er nodig is en
trachten dit zo snel
mogelijk volledig
uit te werken. Vanaf dat moment zal er ook een boodschap via Facebook gelanceerd
worden.
Meer nieuws zal zeker volgen.

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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MENSEN IN ARMOEDE VERLIEZEN GEMIDDELD €44 PER MAAND
De 20 % laagste inkomens in ons land gaan er nog verder op achteruit
door de Vlaamse en federale besparingen. Gemiddeld verliest een arm
gezin maar liefst €44 per maand. Dat is maar een gemiddelde. Veel
gezinnen verliezen nog meer, van €50 tot €110 per maand. Van de
beloofde sociale correcties voor het strenge besparingsbeleid is dus
bitter weinig te zien. Dat blijkt uit de achtste armoedebarometer van
Decenniudoelen, waar het Netwerk tegen Armoede een van de partners
is.
Nochtans is het mogelijk om sociaal te corrigeren zonder extra budget.
Bij de waterfactuur is het gelukt, behalve voor alleenstaanden, die
de rekening zien stijgen. Diezelfde sociale correctie zou men kunnen
doorvoeren voor andere domeinen waar de lasten bij gewone gezinnen
gelegd wordt. Denk maar aan de elektriciteitsfactuur. Helaas blijven
sociale correcties daar achterwege.
De tax shift biedt een lichte vooruitgang voor wie voltijds werkt. Wie
deeltijds werkt, blijft status quo, maar het zijn mensen met een uitkering
(zieken, werkzoekenden en gepensioneerden) die de rekening voor
de besparingen gepresenteerd krijgen. De leeflonen gaan er met 2 %
op vooruit. Op zich positief, maar ruim onvoldoende om de Europese
armoedegrens te bereiken. Overigens wordt die verhoging ruimschoots
teniet gedaan door taksen en tariefverhogingen, onder andere voor
energie.
Het Netwerk tegen Armoede roept zowel de Vlaamse als federale
regering op om echt werk te maken van sociale correcties en uitkeringen
op te trekken tot de Europese armoedegrens.
WWW.ARMOEDETOETS.BE
Sinds maart 2014 is er een armoedetoets ingevoerd bij de Vlaamse
Overheid. Naast wetenschappelijke input is ook telkens input
vanuit mensen in armoede via Netwerk tegen Armoede van belang.
Op www.armoedetoets.be kunt u bekijken welke armoedetoetsen al
gebeurden, gepland staan en welke input wij daarin leverden.

ALIMENTATIEDIENST DAVO MOET SNELLER WERKEN EN TOEGANKELIJKER WORDEN
Gescheiden alleenstaande ouders die geen cent alimentatiegeld zien,
noch voor henzelf, noch voor de kinderen. Het is een verhaal dat helaas
heel vaak terugkeert. Davo (Dienst Alimentatievorderingen) is er om die
ouders bij te staan. Ze kan voorschotten uitbetalen en het achterstallige
bedrag terugvorderen bij de ex-partner. Alleen zien we dat veel te weinig
mensen hier een beroep op doen. Diensten op de eerste lijn dienen
proactief te werken tegen non take-up van rechten, ook het recht op
alimentatie. Alleenstaande ouders moeten doorgaans ook lang wachten,
soms tot een jaar, voor ze het eerste geld zien. Een jaar waarin de
problemen voor moeder (of vader) en kinderen zich blijven opstapelen.
Tegelijk is er ook een andere kant van het verhaal. Ex-partners die geen
alimentatie betalen omdat ze simpelweg te weinig inkomen hebben.

Zolang armoede bestaat,
is er geen vrijheid!

Nelson Mandela
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Nieuws uit de krant

Recordaantal armen
krijgt gratis eten van
Voedselbank
Door: redactie
30/12/15 - 06u15  Bron: Belga© photo news.

ARMOEDE Dit jaar hebben 137.000 mensen in België
gratis voedsel gekregen van de Belgische Federatie van
Voedselbanken. Dat is vijf procent meer dan vorig jaar,
zo schrijft Gazet van Antwerpen.
"Dit jaar hebben we per persoon gemiddeld honderd
kilo voedsel verdeeld", zegt Alfons De Vadder, algemeen
directeur van de Belgische Federatie van Voedselbanken.
"Vorig jaar hebben we het voedsel aan 130.030 mensen
uitgedeeld. Dit jaar eindigen we op ongeveer 137.000
mensen. Die stijgende trend zet zich al enkele jaren
door."
Nochtans liet het voedsel dat Europa elk jaar aan de
voedselbanken schenkt maanden op zich wachten.
"Dat komt omdat het overleg over de verdeling van het
voedsel te lang heeft geduurd. Pas vanaf oktober worden
de goederen opnieuw geleverd", aldus De Vadder.
"Gelukkig hebben de begunstigden geen last gehad van
die problemen."
Het aantal voedselbedelingen stijgt sneller dan de
armoede, omdat de voedselbanken almaar bekender
worden.

Grensloos vzw is te
bereiken via
grensloosvzw.be
facebook/grensloosvzw
of telefonisch:
014 / 70 06 34

“Plannen van
pensioenminister
Bacquelaine duwen
meer mensen in
armoede”28/01/2016 bron: Belga
De plannen van minister van Pensioenen Daniel
Bacquelaine (MR) om de maximumpensioenen in de
privésector op te trekken, zullen er tegelijk voor zorgen
dat meer mensen terugvallen op het gewaarborgd
minimumpensioen. Ook zullen ze meer beroep moeten
doen op de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), de
bijstandsuitkering voor mensen zonder of met een
laag pensioen. Ze komen met andere woorden op of
net onder de armoedegrens terecht, zegt het Netwerk
tegen Armoede. De minister van Pensioenen wil vanaf
2018 het maximumpensioen in de privésector optrekken
– dat zou de eerste keer zijn in bijna twintig jaar. De
pensioenhervorming moet wel budgetneutraal zijn.
Daarom wil de minister de jaren in werkloosheid met
bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen,
minder laten meetellen bij de berekening van de
pensioenen.
De coördinator van het Netwerk tegen Armoede, Frederic
Vanhauwaert, zegt dat die laatste maatregel ervoor zal
zorgen dat meer mensen het zullen moeten doen met
het gewaarborgd minimumpensioen. De maatregel komt
bovenop een reeks andere, gelijkaardige maatregelen,
klinkt het. Zo kwam er al eerder een meer nadelige
pensioenberekening voor mensen die tijdens hun
loopbaan lange periodes van werkloosheid kenden.
“Het is een tendens”, zegt Vanhauwaert. “Meer mensen
zijn aangewezen op een minimumpensioen. Maar ook de
toegang tot de minimumpensioenen is bemoeilijkt door
strengere leeftijds- en loopbaanvoorwaarden. Gevolg
daarvan is dat steeds meer mensen beroep moeten
doen op een IGO. Meer mensen komen terecht op de
armoedegrens of net eronder. Samen met de andere
maatregelen zorgt dit voor een versterking van de
armoede. En dat is al een tijdje aan de gang.”
Volgens het Netwerk tegen Armoede gaat de redenering
niet op dat de maximumpensioenen wel moeten worden
opgetrokken, omdat ook de minimumpensioenen
verhoogd worden en ze anders de maximumpensioenen
zouden inhalen. “Het gaat slechts om een zeer minieme
stijging”, zegt Vanhauwaert. “Bovendien wordt de
toegang tot de minimumpensioenen bemoeilijkt.”
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Hulp was gewenst...

Alles weg...

26/12/2015... In de Beirenmolenstraat in het
centrum van Turnhout is deze middag een
61-jarige bewoonster gewond geraakt bij een
uitslaande woningbrand. Ze liep brandwonden op
en ademde rook in. Haar woning brandde volledig
uit...

Na een dikke maand in het ziekenhuis te hebben
verbleven mocht ze op 31 januari eindelijk naar
haar nieuwe “thuis”.

Met deze tekst meldde de krant het ongelukkige
nieuws dat een alleenstaande dame in een paar
tellen alles had verloren. Gelukkig heeft ze zelf
tijdig de woning kunnen verlaten en werd ze in
eerste instantie opgevangen door de buren.

Even de nieuwe omgeving verkennen en tot rust
komen...

Na verzorging in het ziekenhuis bleken de fysieke
verwondingen redelijk mee te vallen. Gelukkig.
Maar,... dan begin je een beetje te bekomen
van alle spanningen, kan je geest proberen te
bevatten wat er allemaal is gebeurd.
Dan pas realizeer je dat je ongelofelijk veel geluk
hebt gehad, dat je er zelf nog levend uitgeraakt
bent.

Grensloos vzw was paraat om het transport naar
de nieuwe woonst te begeleiden. Alles opgehaald
in het ziekenhuis en uitgeladen ter plaatse.

Dan komen toch weer de herinneringen terug...
Het is niet zo gemakkelijk om helemaal terug te
starten vanaf niks.
Ondertussen weet ze zelf ook, dat we steeds klaar
staan om te helpen waar nodig.
Wij hebben er ook het volste vertrouwen in dat
ze er weer helemaal bovenop komt.
...

Alles verloren, alles weg, geen enkel voorwerp of
foto meer. De hele inboedel was verloren gegaan.
Wij kunnen ons niet voorstellen wat dit
emotioneel met je kan doen. Enkel de mensen die
dit meemaakte kunnen dat.
Hoe moet het nu verder, denk je dan,..
Samen met de familie werd besproken waar we
hulp konden bieden.
Regelmatig bezoek in het ziekenhuis en een
gezellige babbel werd zeer gewaardeerd. Praten
over hoe het nu verder moest...
Grensloos vzw is met vracht kleding naar het
ziekenhuis gegaan, zodat ze zelf een keuze kon
maken.
Wasgoed werd opgehaald, gewassen en terug
gebracht.
Voor transport zorgen en meegaan naar de post
en bank om de persoonlijke zaken te regelen.
Vanuit de familie werd er ondertussen gezocht
naar een nieuwe woonst, en die werd ook
gevonden.
Meubels, bed, TV, telefoon, lepels en messen,...
het moest allemaal terug voorzien worden...

FEDERALE PENSIOENPLANNEN DUWEN
MEER MENSEN IN ARMOEDE
De plannen van minister
van Pensioenen Daniel
Bacquelaine, om de
maximumpensioenen
in de privésector op
te trekken, zullen er
tegelijk voor zorgen dat meer mensen terugvallen op
het gewaarborgd minimumpensioen. Ook zullen ze
meer beroep moeten doen op de inkomensgarantie
voor ouderen (IGO), de bijstandsuitkering voor
mensen zonder of met een laag pensioen. Ze
komen met andere woorden op of net onder de
armoedegrens terecht.

Deze nieuwsbrief word samengesteld door Grensloos vzw, Moleneinde 21 - 2381 Weelde. Bij alle informatie die niet van de vereniging zelf is er een bronvermelding.
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