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Vluchtelingen:
een schrijnend verhaal
Het vluchtelingenprobleem beheerst de media.
Dat is anders geweest en toch is het een probleem
van alle tijden.
Vandaag stromen meer en meer mensen uit
probleemgebieden over de grenzen van Europa,
weg van de situatie die hun leven bedreigt.
Wij krijgen schrijnende beelden te zien. Mensen
vluchten, weg van alles wat hen dierbaar is,
om zichzelf en hun kinderen veiligheid en enig
toekomstperspectief te bieden. In onze westerse
wereld lijkt oorlog onvoorstelbaar. Zeventig jaar
geleden zaten wij echter in een vergelijkbare
situatie met grote vluchtelingenstromen.
Kunnen wij hen ongelijk geven? Mensen die
vluchten om politieke redenen is van alle tijden.
Toch ziet de situatie er nu veel complexer uit dan
voorheen. De toestroom is groter dan de beschikbare opvangplaatsen. In België is Fedasil bevoegd voor
de opvang en het begeleiden van vluchtelingen.

Ook in ons OCMW staan een aantal maatschappelijk
werkers in voor hun opvang en begeleiding.
Tot op vandaag vangen wij in Halle 24 kandidaat
politiek vluchtelingen (volwassenen en kinderen)
op via het lokale opvanginitiatief. Wij merken al
solidariteit van de Hallenaren. Sommigen bieden
spontaan een deel van hun woning aan om mensen
op te vangen. Maar toch is dat niet zo simpel.
Wie is bevoegd? Wie voert toezicht uit? Wat is de
financiële impact? …
Heel wat vragen blijven alsnog onbeantwoord en
zullen door de overheid moeten uitgeklaard worden.
Ons OCMW had al enkele jaren drie bufferplaatsen.
Dit zijn reserve opvangplaatsen voor noodsituaties.
Deze plaatsen zijn nu ingevuld.
Op vraag van Fedasil hebben wij intussen nagedacht
over een mogelijke uitbreiding. Er is de intentie
om uit te breiden met een viertal plaatsen. In de
komende maanden zal bekeken worden hoe deze
uitbreiding praktisch georganiseerd kan worden.
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Voorwoord van de voorzitter
Beste Hallenaren,
Naast de sociale opdracht is het OCMW in Halle ook zeer actief in de
zorg. Denk maar aan onze ondersteuningswoningen, assistentiewoningen, thuiszorgdiensten, dienstencentra en het woonzorgcentrum Zonnig Huis. Goede zorg leveren is arbeidsintensief,
en goede werkkrachten zijn schaars in de zorgsector. Ik doe
daarom graag een warme oproep naar zij die bij een stabiele
werkgever als het OCMW het beste van zichzelf willen geven.
Vele stadsgenoten die verzorging en verpleging nodig hebben
wachten op u. Ik zie uw kandidaturen graag tegemoet.
Het maakt mij trots dat de enquête over de tevredenheid
binnen de woonzorgcentra zo positief was voor het Zonnig Huis.
De aanhoudende vluchtelingenproblematiek baart mij echter
zorgen en in aanloop naar de winter hoop ik uit de grond van mijn
hart dat de situatie stabiliseert en dat wij allen samen kunnen
uitkijken naar een gezellig eindejaar.
Ik wens u veel leesplezier,
Marie-Rose Harnie,
Voorzitter OCMW Halle

Het OCMW van Halle werft zorgkundigen en verpleegkundigen aan.
Alle informatie op onze website www.ocmwhalle.be
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Zonnig Huis scoort goed
In november vorig jaar werd in ons Woonzorgcentrum Zonnig Huis een enquête afgenomen
bij bewoners en familieleden. Dit gebeurde in
opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid. Op die manier wenste het
Agentschap een zicht te krijgen op de kwaliteit
van het leven in de Vlaamse woonzorgcentra.
Er werd onder andere gepeild naar: privacy,
veiligheid, zich prettig voelen, vraaggerichtheid, informatie WZC, respect, maaltijden, autonomie, keuze activiteiten, een band
voelen met personeel, persoonlijke omgang
met medebewoners.

Wij zijn trots dat
het Zonnig Huis
een mooi resultaat
behaalde. Natuurlijk zijn er steeds een
aantal aandachtspunten. De enquête ging
daar niet verder op in.
Via de gebruikersraden bespreken wij de resultaten verder zodat
het ons duidelijk wordt wat de knelpunten
precies zijn. Wij zullen dan niet nalaten om
de gepaste acties te nemen.

Ziekenhuis Sint-Maria en
OCMW wisselen informatie uit

Eind september kreeg het OCMW van Halle een
delegatie van het regionaal ziekenhuis
Sint-Maria op bezoek.
Er is een nauwe samenwerking tussen de
dienst geriatrie, de sociale dienst en de
verschillende OCMW afdelingen (woonzorg-

centrum, thuiszorg, dienstencentra en
assistentiewoningen). Dit was het uitgelezen
moment om afspraken te maken over een
betere communicatie en doorstroming van
informatie. Het is daarom extra handig om
de wederzijdse organisaties beter te kennen.
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20 jaar aanpassingspremies
voor ouderen en personen met
een handicap
Door middel van de provinciale aanpassingspremies worden ouderen en personen met
een handicap gestimuleerd om zolang mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen.
Over welke aanpassingen gaat het dan zoal?
•

Aanpassingen aan het sanitair zoals het plaatsen
van een douche of aangepast toilet.

•

Plaatsen van een traplift.

•

Wegwerken van hinderlijke drempels.

•

Plaatsen van een motor voor het automatiseren van rolluiken of garagepoort.

Sinds 1 juli 2015 werd de leeftijdsgrens opgetrokken naar 65 jaar. Hiermee is het reglement
afgestemd op de verbeterings- en aanpassingspremies van de Vlaamse overheid. Verder komen
bij het automatiseren van garagepoort en/of
rolluiken alleen de automatisatie zelf en niet
meer de rolluiken of garagepoort in aanmerking.

Steeds meer aanvragen
In amper 5 jaar verdubbelde het aantal
aanvragen van 500 tot 1000. Toch is het
opmerkelijk dat de aanvragen niet mooi
geografisch gespreid zijn over onze provincie.
Ouderen en personen met een handicap in de
rand rond Brussel maakten de voorbije vier jaar
veel minder dan elders in de provincie gebruik
van de aanpassingspremie. Bovendien blijken
de gemeenten met de minste aanvragen juist de
gemeenten te zijn met de meest kwetsbare
ouderen (ouderen die een tegemoetkoming
ontvangen).
Wenst u meer informatie over deze premie
of wenst u advies op maat? Woonwinkel
Zennevallei helpt u graag verder!

Wenst u meer informatie over deze premie of wenst u advies op maat?
Woonwinkel Zennevallei helpt u graag verder! Tel: 02/361.50.91 – www.woonwinkelzennevallei.be
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"Ik werk in de zorg en daar
ben ik trots op"
Het OCMW van Halle is één van de belangrijkste werkgevers in onze regio. Een groot
aantal medewerkers zijn er aan de slag in de knelpuntberoepen verpleging en verzorging.
Voor werkzoekenden in deze sector is er dan ook steeds een plaatsje vrij in de gezellige
werksfeer van de zorginstellingen van het OCMW. Geïnteresseerden doen er goed aan
regelmatig de website www.ocmwhalle.be te consulteren. Je droomjob is misschien
amper een paar muiskliks van je verwijderd.
Bijklussen als jobstudent
Jason De Vroede klust in
Woonzorgcentrum het Zonnig Huis bij als jobstudent en
gaat er elk weekend aan de
slag als zorgkundige. “Het is
fantastisch dat het OCMW mij
de kans biedt om een zinvolle
invulling te geven aan mijn
weekends. Doordat ik er nu al
meer dan drie jaar aan de
slag ben word ik echt aanzien
als een volwaardige collega.
Ik krijg de kans om volop
verantwoordelijkheid te
nemen voor mijn taken. Dat
geeft mij extra zelfvertrouwen
en heeft een positieve invloed
op mijn studies. Met wat ik
verdien kan ik regelmatig
toffe kledij kopen.”

Vast werk na mijn stage
“Tijdens mijn studies liep ik
stage in het Zonnig Huis”,
zegt Ilse Noël. “Ik werd er
ingeschakeld als verzorgende.

Ik had een heel goed gevoel
bij die stage en dat bleek ook
de leiding van het woonzorgcentrum niet ontgaan te zijn.
Na mijn studies werd ik al snel
gecontacteerd door het OCMW
met de vraag om aan de slag
te gaan als zorgkundige.
Ik heb er nog geen minuut
spijt van gehad.”

slag kon en nu als volwaardig
verpleegkundige. Ik heb intussen zelfs het vertrouwen gekregen om tijdelijk de rol van
hoofdverpleegkundige op te
nemen. Mijn droom is uitgekomen en … ik blijf doorgaan”.

Het OCMW van
Halle biedt:

Volop carrièremogelijkheden Carrière maken bij
het OCMW is niet onmogelijk.
Het levende bewijs daarvan is
Florenda Legas.
“In 1998 begon ik bij het
OCMW te werken als poetshulp, maar mijn ambitie reikte
verder. Ik voelde dat zorg en
verpleging pas echt mijn ding
was. Het OCMW gaf mij de
ruimte en ondersteuning om
mijn droom waar te maken.
Ik kon mij bijscholen zodat ik
eerst als verzorgende aan de

- Verloning volgens
wettelijke barema’s
- Werkzekerheid met
vaste contracten
- Voordelige hospitalisatieverzekering
- Volledig vergoed openbaar
vervoer voor woon-werk
verplaatsing
- Mogelijkheden voor
bijscholing en doorstroom
- Maaltijdcheques aan
huidig wettelijk
maximumtarief
- 26 vakantiedagen en
11 feestdagen (in de zorg)
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Leer omgaan met dementie
Dementie is een complex ziekteproces. Het wordt een syndroom genoemd omdat er zich
een aantal symptomen tegelijkertijd voordoen. Wij hebben het dan ondermeer over
geheugenstoornissen, problemen met taal of herkenning van personen of voorwerpen,
sociale of beroepsmatige belemmeringen, …
Niet iedere senior zal echter aan dementie lijden.
Vergeetachtig zijn is niet noodzakelijk dementie.
Bij het ouder worden is het normaal dat er geheugenproblemen optreden. Zelfs bij een aantal ziektes
of het gebruik van sommige medicijnen kunnen er
zich problemen voordoen die lijken op dementie.
Wij hoeven dus niet onmiddellijk het ergste te
vrezen wanneer wij al eens iets vergeten.
In het woonzorgcentrum Zonnig Huis besteden
wij speciale aandacht aan dementie.
Wij doen er alles aan om onze bewoners zo
lang mogelijk te begeleiden in hun vertrouwde
omgeving.
Ons verzorgend en verplegend personeel kan
daarvoor rekenen op een specialist ter zake.
Dementie moet bespreekbaar zijn in onze
samenleving. Daarom bieden we graag de
mogelijkheid aan u grondig te informeren.
Steeds welkom aan het zorgloket, in het
DC De Pasja Auguste Demaeghtlaan 28 te
1500 Halle op dinsdagvoormiddag en donderdagnamiddag. Telefonisch bereikbaar elke
voormiddag op de nummer 02/363.68.70

De dementievriendkoffer
In het dienstencentrum de Pasja
van het OCMW Halle, kunt u steeds
een dementievriend koffer gratis ontlenen.
Deze koffer bezit talrijke informatie
over het thema dementie en dit voor
alle leeftijdscategorieën en bevat
verschillende communicatiemiddelen
(dvd, muziek, boeken, …)
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Woon gezond,
geef lucht aan je huis!
Nu de winter voor de deur staat, zijn we sneller geneigd om ramen en deuren dicht te
houden. Toch vaart uw gezondheid er wel bij wanneer er frisse lucht in je woning kan.
Tijdens de actieweek ‘Gezond Binnen’ van 24 tot 30 november zet Woonwinkel Zennevallei
gezond wonen in de kijker. Je krijgt er advies op maat van jouw woning. Na afspraak komt
de technisch adviseur gratis bij u langs en geeft tips om de kwaliteit van uw woning te
verbeteren. Met volgende tips kunt u reeds zelf aan de slag.
Luchtvervuiling in uw huis?
Dagelijks brengen wij heel wat tijd binnen door.
Het is dan ook logisch dat de verse, gezonde
lucht snel opgebruikt is. Niet alleen door te ademen, maar ook door te koken, poetsen, douchen,
roken of klussen komen er stoffen in de lucht die
u ziek kunnen maken. Weer daarom producten
met gevarensymbolen en sigarettenrook uit de
woning en verlucht extra tijdens en na het douchen, koken, poetsen of klussen.
Ventileren of verluchten?
Door te ventileren laat u voortdurend verse
lucht binnen. Dit doe je door een raam op een
kier te zetten of ventilatieroosters open te laten
staan. Ventileren doet u best 24 uur per dag.
Door te verluchten zorgt u er voor dat er op korte
tijd veel frisse lucht binnenkomt. Dat kan door
bijvoorbeeld een raam of buitendeur meerdere
keren per dag vijftien minuten open te zetten.

Een proper
ventilatiesysteem
= propere lucht
Heeft u een ventilatiesysteem in de woning,
zorg er dan voor dat
dit goed onderhouden
is. Raadpleeg bij twijfel
de handleiding of
uw installateur.

Slecht onderhouden ventilatiesystemen kunnen
de kwaliteit van de lucht in de woning slechter
maken in plaats van beter.

Zeven tips voor een gezond
binnenmilieu:
•

ventileer 24 uur per dag

•

verlucht minstens 2 keer per dag
gedurende 15 minuten

•

rook niet binnen

•

gebruik en onderhoud de ventilatieopeningen in huis, sluit ze niet af

•

verlucht extra tijdens en na het
douchen, koken, poetsen, klussen,…

•

verlucht je woning extra wanneer je
nieuwe materialen of meubels hebt
geplaatst

•

zet de verwarming lager of schakel
ze uit tijdens het verluchten

Houdt u nu al rekening met deze tips en heeft u
toch nog last van vocht in de woning? Misschien
is er een andere oorzaak. Is het dak voldoende
geïsoleerd? Wordt de woning voldoende
verwarmd? Heeft u elektriciteitsproblemen?
Voor al deze en andere vragen kunt u terecht
bij onze technisch adviseur. Neem contact op
en we maken graag een afspraak:

Woonwinkel Zennevallei Tel: 02/361.50.91 – www.woonwinkelzennevallei.be
openingsuren : dinsdag van 9 tot 12 uur, donderdag en vrijdag van 14 tot 16 uur.
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Heeft u recht op een
verwarmingstoelage?
Wordt uw woning met stookolie verwarmd en voldoet u aan onderstaande voorwaarden
dan kunt u recht hebben op een verwarmingstoelage.
•

U geniet het Statuut Verhoogde Tegemoetkoming (VT)
bij uw mutualiteit (categorie 1)

•

U heeft een laag inkomen: jaarlijks bruto belastbaar inkomen van uw gezin is 		
lager of gelijk aan 17.083,39 € (verhoogd met 3162,60 € per persoon ten laste)
(categorie 2)

•

U heeft een schuldenoverlast (categorie 3)

Let op: de toelage moet binnen de 60 dagen na levering aangevraagd worden.
De premie bedraagt 70 € voor 500 liter, met een maximum van 1500 liter per jaar.

Voor uw aanvragen kunt u terecht in het administratief centrum van het OCMW.

Speciale zitdag
in de BIB van
Essenbeek
op 26/11/2015 van
15u00 tot 17u00.

Iets te melden?
Wenst u iets te melden aan het OCMW van Halle, dan kan dat:
• Met een briefje t.a.v. De Voorzitter, A. Demaeghtlaan 30 te 1500 Halle
• Met een e-mail t.a.v. info@ocmwhalle.be
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