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Ten Hove opent de deuren
Breng een bezoekje aan assistentiewoningen
Ten Hove op zondag 19 november tussen 13.00
en 18.00 uur.
U krijgt een rondleiding in het gebouw en er is de
gelegenheid om de verschillende soorten studio’s en
appartementen te bezoeken. Er zijn hapjes, drankjes animatie voor de kinderen en er is de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een workshop.

Een professioneel team is er ter beschikking om alle
vragen te beantwoorden.
Assistentiewoningen Ten Hove ondergingen de voorbije jaren een grondige renovatie. Zowel de buitenkant als het interieur werden grondig aangepakt.
De woongelegenheden bieden nu modern comfort in
een omgeving waar u echt tot rust kunt komen.

Kandidaat-bewoners kunnen zich die dag laten
inschrijven op de wachtlijst.

Wij verwachten u dus op zondag 19 november
tussen 13.00 uur en 18.00 uur.
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Voorwoord van de voorzitter
Beste Hallenaren,
In een huis-aan-huis blad werd in juni gesteld dat het OCMW van Halle onterecht
toelagen zou uitbetalen en daarvoor terecht gewezen werd door de inspectie.
Dit moet ik echter rechtzetten. De inspectie heeft van het OCMW enkel een zeer
beperkt bedrag van de ontvangen subsidies teruggevorderd voor toelagen die het
OCMW toegekend had. Het ging dus over het feit dat de uitbetaalde toelagen geen
recht gaven op subsidies vanwege de overheid; niet over het al dan niet terecht
zijn van de toelagen zelf.
Ik sta er trouwens persoonlijk garant voor dat de sociale dienst van het OCMW van
Halle er alles aan doet om zorgvuldig met het belastingsgeld om te springen en enkel
steun toe te kennen aan zij die er echt nood aan hebben.
Het verheugt mij u allen te kunnen uitnodigen om een bezoekje te brengen aan onze
volledig gerenoveerde assistentiewoningen Ten Hove. Zij bieden alle modern comfort
in een groene omgeving. Wat kan u nog meer wensen wanneer u op een bepaald
moment beslist om uw intrek te nemen in een assistentiewoning. In 2019 opent het
OCMW trouwens een nieuw complex met assistentiewoningen, vlak naast het bestaande
Centrum Van Koekenbeek. De bouw ervan gaat in 2018 van start.
De Pastorie van Buizingen werd in ere hersteld en doet sinds juli dienst als
opvangcentrum voor kandidaat-vluchtelingen. Maar ook alle inwoners van Buizingen
kunnen er terecht tijdens de periodieke zitdagen van het Sociaal Huis.
Dit najaar staan er nog een aantal projecten op stapel waarbij het OCMW samenwerkt
met de Stad Halle en andere partnerorganisaties. U leest er in de media zeker meer over.
Maar vooralsnog wens ik u veel leesgenot met deze editie van de Weetjes.
Christophe Merckx
Voorzitter OCMW Halle
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Luierkast geïnstalleerd
De Huizen van het Kind Halle, Beersel en
Sint-Pieters-Leeuw lanceren het project
Luierkast in de strijd tegen kinderarmoede.
Het startsein werd gegeven op maandag
4 september 2017.

Luiers zijn een grote kost in het budget van
jonge ouders, en dus zeker voor gezinnen in
armoede. Met dit project willen we deze
gezinnen ondersteunen.
De Luierkast zamelt vanaf nu overschotjes
van ongebruikte luiers in. Het is een gekend
fenomeen: de baby of peuter is ineens een
bepaalde maat luiers ontgroeid en de ouders
blijven zitten met een restje. Vanaf nu kunnen
deze luierrestjes gedeponeerd worden in een
luierkast op één van de verschillende
inzamelpunten. De luiers worden door de
verpleegkundigen van Kind & Gezin verdeeld
aan ouders die het financieel moeilijk hebben.

Huis van het
Kind is een
samenwerkingsverband tussen
verschillende lokale organisaties die gezinnen
ondersteunen op drie vlakken: opvoeding,
ontmoeten en gezondheid. Bestrijding van
kinderarmoede is een aandachtspunt van
elk Huis van het Kind.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de Huizen van het Kind.
Heeft u luieroverschotjes?
Breng ze naar één van de inzamelpunten van
de Luierkast in Halle, Beersel of Sint- PietersLeeuw.
In Halle: consultatiebureaus Kind en Gezin,
Stadhuis, Landelijke Kinderopvang,
KDV Sloeberbos, Buurtschool De Winde,
Bibliotheek, Sociaal Huis, De Kapoentjes,
Sociale Campus - Speelwolk, Kinderdagverblijf
‘t Pagadderke, Wachtpost Zennevallei.
Het Huis van het Kind bezorgt ze dan aan
jonge ouders die het financieel moeilijk hebben.

LEEF JE IN, IN ARMOEDE
17 oktober is traditioneel de
internationale dag van de
armoede. Diverse activiteiten
die tot doel hebben armoede
onder de aandacht te
brengen, worden rond die
datum georganiseerd.
Dit jaar is de blikvanger de
“inleefweek armoede”. Het wordt een spel dat
mensen meer inzicht geeft in wat armoede
eigenlijk is.

Het streeft ernaar om de solidariteit te
vergroten met zij die effectief in armoede leven.
Deelnemers kunnen vrijwillig intekenen en
7 dagen leven met een weekbudget van een
persoon in armoede. Wens je mee te doen,
hou dan de media in het oog. De organisatie
is in handen van Archeduc.
Meer informatie hierover volgt begin oktober in
diverse media en op de OCMW website.
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Ergonomische bedden in Het Zonnig Huis
Alle bewoners in Woonzorgcentrum Het Zonnig
Huis hebben in juli een nieuw, comfortabel bed
gekregen.

Waar de vroegere bedden op hun laagste stand
1 meter van de grond stonden kunnen deze nu
op minder dan 30 cm geplaatst worden. In de uitzonderlijke gevallen waar een bewoner, ondanks de
diverse beveiligingen, toch uit het bed zou vallen, zal
dit nu veel minder nare gevolgen met zich brengen.
De bedden hebben 3 voorgeprogrammeerde hoogtes:
• voorkomen van vallen in de slaapfase bij 27 cm
bedhoogte,
• veilige mobilisatie op stoelhoogte bij 41 cm
bedhoogte en
• optimale verpleegpositie bij 80 cm bedhoogte.

“Wij hebben bij onze keuze heel wat aandacht
besteed aan de ergonomie en het comfort van het
bed. Zowel voor de bewoner als voor de verpleegen zorgkundigen zijn er heel wat voordelen.
De bedden zijn veel huiselijker en er werd
gekozen voor een uitvoering in twee kleuren zodat
slechtzienden de contouren van het bed beter
kunnen onderscheiden“ zo stelt Liesbeth Deraedt,
verantwoordelijke van het Woonzorgcentrum.

Onrusthekken rondom het bed beschermen de
bewoner tegen valincidenten, en aangezien er
nu telkens 2 per bedzijde zijn, kan de bewoner
nog steeds uit het bed komen zelfs wanneer het
voorste onrusthek omhoog geplaatst werd. Dit biedt
bovendien wat extra houvast bij het uitstappen.
Zowel bewoners als personeel zijn alvast laaiend
enthousiast over deze nieuwe investering die het
OCMW gemaakt heeft.

De medewerkers van het OCMW hechten
belang aan een duurzame maatschappij
De Projectgroep ECOligent (=Ecologisch
intelligent) werkt er binnen het OCMW enorm aan
om de medewerkers te sensibiliseren en ecologisch
intelligent te laten handelen. En het werkt!
Er wordt voornamelijk aandacht besteed aan
het papierverbruik, vervoersmiddelen, afval en
energieverbruik. Dit doen we onder andere door
minder printers te plaatsen, het organiseren
van fietsbuddy-dagen (medewerkers die samen
met de fiets het woon-werktraject afleggen), het
stimuleren van dienstverplaatsingen met de fiets
(of de elektrische of CNG-wagen), het uitschakelen
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van PC’s en andere toestellen en tal van andere
acties. Medewerkers worden op hun eigen
verantwoordelijkheid gewezen: was die print echt
nodig? Kon die verplaatsing ook met de fiets?
Daarnaast stellen we ook vast dat de medewerkers
elkaar stimuleren en motiveren, wat een
bijkomend pluspunt is.
Op deze manier verkleinen we als OCMW onze
ecologische voetafdruk. Hoe klein sommige
stappen ook lijken, toch dragen ze bij tot een
duurzamere samenleving. Ben jij hier ook al
bewust mee bezig?

Tentoonstelling “Dementie uit de mist”
Bezoek van 9 tot 28 september “Dementie uit de
mist” in het Woonzorgcentrum Het Zonnig Huis.
Tussen 09.00 uur en 21.00 uur is de tentoonstelling
gratis te bezoeken in de patio van het WZC.
Dementie is een aandoening die niemand onberoerd
laat. Vaak roept ze in eerste instantie kommer en
kwel bij ons op, maar toch zijn er ook heel wat
lichtpunten.
Mensen met dementie leven ten volle, zonder
compromissen. Zij genieten van de warme
aanwezigheid van geliefden, van feesten en van de
zon. Wij zien hoe familieleden en professionelen
zorgzaam en liefdevol omgaan met deze mensen.

Een unieke kans dus om u even in te leven in de
wereld van iemand met dementie.
Deze tentoonstelling kadert in de activiteiten naar
aanleiding van de “Werelddag dementie” die op
21 september plaatsvindt.

Wordt u in uw omgeving geconfronteerd met
dementie, dan kunt u bij lokaal dienstencentrum
De Pasja de “dementievriendkoffer” uitlenen.
Deze bevat een massa aan informatie om u
“dementie” beter te laten begrijpen en u te
helpen om te gaan met zij die eraan lijden.

Elk dubbeltje heeft twee zijden en dat is net wat
deze tentoonstelling beklemtoont.
Maak kennis met het thema aan de hand van foto’s,
cartoons, getuigenissen, nuttige tips en algemene
informatie over wat dementie is en hoe ermee om
te gaan. Het personeel van onze gespecialiseerde
afdeling Nura heeft de tentoonstelling extra verrijkt
met getuigenissen en foto’s uit hun dagelijkse
werkomgeving.

Bewegen op verwijzing
Besef jij ook dat je eigenlijk wat meer zou moeten bewegen?
Maar heb je de indruk dat de tijd daarvoor ontbreekt? Of misschien vind je
het te duur of zie je er tegenop om er alleen aan te beginnen? Wist je dat
je huisarts je een aardig eind op weg kan helpen?
Spreek hem aan over “bewegen op verwijzing”. Hij kan je een verwijsbrief
afleveren waarmee je dan naar je bewegingscoach kan trekken.
Samen met hem stel je een beweegplan op dat past bij jouw mogelijkheden
en je tijdsbesteding.
Voor de prijs hoef je het zeker niet te laten: een consultatie kost €10 per
uur en als je geniet van een verhoogde tegemoetkoming, dan betaal je
slechts €2 per uur. Voor meer informatie kan je terecht in het Sociaal Huis,
bij je huisarts of bij de beweegcoach voor onze regio: Dirk Van Lancker
(0484/62.87.32 – e-mail bov.zennevallei@gmail.com).
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Wachtlijsten Centrum
Van Koekenbeek
hervormd

Het bestuur van het OCMW Halle heeft beslist
om de wachtlijst voor de assistentiewoningen
Centrum Van Koekenbeek te hervormen.
Er is nu een actieve en een passieve wachtlijst.
Bij een nieuwe inschrijving zal de keuze
geboden worden om zich op één van de 2 lijsten
te plaatsen.
Kandidaat bewoners die zich op de passieve
wachtlijst inschrijven doen dit om preventieve
redenen. Aan hen wordt geen assistentiewoning
aangeboden maar zij genieten wel van hun
inschrijvingsdatum (en de daarbij horende
plaats op de wachtlijst) om op een later
moment over te stappen naar de actieve
wachtlijst (met behoud van de plaats op de
lijst). Het is een manier om tijdig aan te geven
dat je op termijn geïnteresseerd bent om in een
assistentiewoning te gaan wonen zonder de
overstap te moeten maken op een moment dat
je er nog niet klaar voor zou zijn. Overstappen
van de passieve naar de actieve lijst gebeurt op
verzoek aan het loket van het Sociaal Huis of
aan de verantwoordelijke.
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Kandidaten die op de actieve lijst staan
worden wel opgeroepen wanneer er een
assistentiewoning ter beschikking is en moeten
dan snel beslissen of zij intrekken of niet.
De eerst gerangschikte in de lijst wordt eerst
gecontacteerd. Bij een weigering verliest de
kandidaat bewoner zijn plaats op de wachtlijst
en geldt er een wachttijd van 3 jaar alvorens
deze zich opnieuw kan inschrijven.
Met het systeem van actieve en passieve lijst zal
dit probleem zich in de toekomst minder stellen.
Assistentiewoningen Centrum Van Koekenbeek
zijn reeds jaren een gekend begrip in
Halle. Door een persoonlijke benadering
en een kwaliteitsvolle aanpak hebben de
assistentiewoningen een mooie werking
uitgebouwd, waar we terecht fier op zijn.
Inschrijven op de wachtlijst kan aan het loket
in het Sociaal Huis. Meer informatie bij de
verantwoordelijke van de assistentiewoningen,
Kim Christiaens op het nummer 02/361.16.16.

Pastorij Buizingen heropent als
opvangcentrum voor asielzoekers
Eind juni werd de pastorie van Buizingen officieel
geopend als opvangcentrum voor vluchtelingen.

En dat deden wij niet zomaar:
• 11 miljoen Syriërs werden gedwongen hun
huis te verlaten en te vluchten sinds de
oorlog er 7 jaar geleden begon.
• In Afghanistan vielen nooit eerder zoveel
burgerslachtoffers door oorlogsgeweld als in
2016, meer dan 11 000 mensen.
• Begin juni kostte een aanslag nabij de Iraakse
hoofdstad Bagdad aan minstens 30 mensen
het leven.

Niet toevallig zal de meerderheid van de mensen
die hier onderdak vinden uit deze landen afkomstig zijn.Vluchten naar Europa was voor hen geen
keuze maar een laatste overlevingskans.
Door hen op te vangen leveren de stad en het
OCMW van Halle een kleine maar belangrijke
bijdrage. Hier kunnen zij het verleden achter
zich laten en een nieuwe start maken.

De invoering van het nieuwe federale opvangmodel betekende dat de LOI’s als die van Halle hoofdzakelijk instaan voor vluchtelingen in transitie. Dat
zijn vluchtelingen die na het ontvangen van een
positieve beslissing nog enkele maanden door een
OCMW worden gehuisvest vooraleer ze op eigen
kracht verder moeten.
Tijdens die maanden ondersteunen onze maatschappelijke assistenten de vluchtelingen op verschillende fronten. Er is de inschrijving bij de gemeente, de mutualiteit, de inburgeringscursus en
de Nederlandse les voor de ouders en de scholen
voor de kinderen. Maar er is ook de medische en
psychologische begeleiding en de ondersteuning in
de moeilijke zoektocht naar een eigen woning.
Nu de pastorie opnieuw in gebruik genomen
wordt, zal ook het Sociaal Huis van Halle hier regelmatig zitdagen houden. Op die manier staat de
pastorie opnieuw ter beschikking van iedereen in
Buizingen.

Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) voor kandidaat-vluchtelingen in Halle is een samenwerkingsverband tussen het OCMW en het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil).
Het OCMW van Halle heeft de capaciteit om 30
kandidaat-vluchtelingen op te vangen. Deze worden ons toegewezen door Fedasil. De helft van hen
zal vanaf nu in deze pastorie verblijven.

Weetjes najaar 2017
OCMW HALLE • A. DEMAEGHTLAAN 30 • 1500 HALLE • TEL. 02 361 16 16 • FAX: 02 361 23 60 • WWW.OCMWHALLE.BE

7

Werken bij het OCMW
Bij het OCMW van Halle zijn meer dan 300 medewerkers dagelijks aan de slag om in een sfeer van
wederzijds respect, de gepaste dienstverlening te
leveren aan de inwoners van Halle.

Wij zoeken momenteel:

Als belangrijke werkgever in onze regio zijn
wij regelmatig op zoek naar geschikte collega's
om onze teams te versterken.

Meer info op www.ocmwhalle.be

• Vrijwilligers met het hart op de juiste plaats
• Verpleegkundigen
• Zorgkundigen

Contact opnemen
Alle diensten zijn bereikbaar via het Sociaal Huis
Per telefoon: 02/361.16.16
Per email: info@ocmwhalle.be

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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