Informatieblad
OCMW HALLE
Editie voorjaar/zomer 2017

www.ocmwhalle.be

Dienstencentrum De Lemoon
viert 10-jarig bestaan
Begin dit jaar mochten we het 10-jarig bestaan
van ons dienstencentrum De Lemoon in Lembeek
vieren.

Iedereen van de Halse bevolking kan er terecht voor
een gezellige babbel, een vormingsmoment of om
deel te nemen aan een ontspannende activiteit.

Er werd door velen teruggeblikt op de talrijke mooie
momenten die men de voorbije 10 jaar in ons dienstencentrum heeft mogen meemaken en op het belang van De Lemoon als centrale ontmoetingsplaats
waar iedereen steeds welkom is.

In de dienstencentra kan je eveneens terecht voor
een warm middagmaal dat bestaat uit soep, een
hoofdgerecht en een dessert. Het is ook mogelijk
om een aangepaste dieetmaaltijd te nuttigen.
Dit wordt aangeboden aan de democratische
prijs van € 6,37.

De dienstencentra 'De Lemoon' in Lembeek en
'De Pasja' in Halle bieden diensten en activiteiten
aan met de bedoeling het zelfstandig leven zo lang
en zo optimaal als mogelijk te maken.

Deze rolstoelvriendelijke centra zijn een trefpunt
voor informatie, advies, vorming, ontspanning en
dienstverlening.
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Voorwoord van de voorzitter
Beste Hallenaren,
Voor het OCMW betekent 2017 een heus feestjaar.
Begin dit jaar hebben wij het 10-jarig bestaan van ons lokaal
dienstencentrum De Lemoon gevierd. Daar kunnen de mensen in
verbinding gaan met hun buren en een aantal leuke momenten
beleven.
Op 1 april bestond het OCMW exact 40 jaar. Via een nieuwe
wet werd onze organisatie in het leven geroepen en werd de
dienstverlening naar de hulpbehoevende burger naar een hoger
niveau getild.
Ook de verjaardagen van onze klanten en gebruikers verliezen
wij niet uit het oog. Vooral de ouderen, waar het risico op
isolement het grootst is, willen wij hierbij extra aandacht geven.
Ik heet ook de nieuwe raadsleden Annick en Benjamin welkom en
ben ervan overtuigd dat zij hun steentje zullen bijdragen om de werking
verder te optimaliseren. Daarnaast wil ik zeer specifiek de vertrekkende
raadsleden Sven en Kimberly bedanken voor hun positieve bijdragen.
Het verheugt me tot slot in deze Weetjes een aantal nieuwe acties te kunnen
aankondigen ten voordele van onze doelgroep: de hulpbehoevende burger. Ik ben ervan
overtuigd dat we hiermee opnieuw kunnen inspelen op een aantal maatschappelijke
noden.
Wij gaan alvast met volle inzet verder op dit elan!
Christophe Merckx
Voorzitter OCMW Halle
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OCMW van Halle bestaat 40 jaar!
Het OCMW van Halle mag dit jaar 40 kaarsjes
uitblazen. Op 1 april 1977 kwam de OCMW-raad
van Halle voor de eerste maal samen.
Het nieuwe bestuur legde die dag de eed af met
Maurits Roggen als voorzitter. Agnes Stoffels
werd benoemd tot secretaris.
Het OCMW was een nieuwe instelling, met een
dito naam, maar het was natuurlijk niet nieuw
dat de overheid zich het lot aantrok van de
kwetsbaren. Het OCMW zette de werking verder
van de Commissie van Openbare Onderstand
(COO).
Toch was de oprichting van het OCMW niet enkel
oude wijn in nieuwe zakken. Er veranderde heel
wat wezenlijks. De nieuwe OCMW-wet plaatste
de kwetsbare mens, de hulpvrager, de persoon
in nood, centraal. 'Iedereen moet een menswaardig leven kunnen leiden.‛ Voor het eerst
was er sprake van een recht op hulp.
In de lange geschiedenis van de zorgverlening
betekende de oprichting van de OCMW’s een
heuse revolutie.

Maar verjaardagen zijn er niet enkel om achterom te kijken, ze dragen ook de hoop van de blik
vooruit. De zorgverlening past zich steeds weer
aan elke veranderende tijd aan.
Nieuwe evoluties zitten in de pijplijn, zoals de
integratie van de stadsdiensten met het OCMW.
De onderlinge samenwerking zal leiden tot een
nieuwe organisatie met een aangepaste dienstverlening.
Eén zaak staat vast: het belang van de kwetsbaren onder ons blijft daarbij hét uitgangspunt.

Weetjes voorjaar/zomer 2017

3

‘Aan tafel in 1-2-3 euro’
voor kwetsbare gezinnen
met kinderen
Het OCMW van Halle en Colruyt werken samen
aan een project ‘Aan tafel in 1-2-3 euro‛.
Dit zorgt ervoor dat kwetsbare gezinnen met
kinderen, voor een beperkt budget, toch gezond
en evenwichtig kunnen eten.
Zowel OCMW-cliënten als mensen met een
verhoogde tegemoetkoming (met thuiswonende
kinderen) kunnen zich hiervoor inschrijven via hun

maatschappelijk werker. Ze krijgen tweewekelijks
een menuboekje toegestuurd waarin 6 gemakkelijke en kindvriendelijke recepten staan. De gerechten die hier in staan, kosten telkens maximum
1, 2 of 3 euro per persoon.

Ook in de Nederlandstalige lessen
Het project wordt verder ook volledig geïntegreerd in de Nederlandstalige lessen voor anderstalig
cliënteel. Omdat taal een belangrijk element is in de verdere maatschappelijke integratie van deze
mensen, trachten wij de lessen zo boeiend, praktisch en interactief mogelijk te houden.
Het project ‘Aan tafel in 1-2-3 euro’ biedt ons
hier een unieke opportuniteit. We leren de
deelnemers niet alleen de Nederlandstalige
woordenschat van de ingrediënten en
keukengereedschappen, maar laten hen zelf ook
de aankopen doen. Tijdens de kooksessie wordt
de budgetvriendelijke maaltijd ook effectief
klaargemaakt.
Zo maakten we reeds
met een eerste groep kip
met Provençaalse saus
en met een tweede groep
pasta met zalm en prei.
Op deze manier
slagen we erin om de
taallessen zeer nauw te
laten aansluiten bij de
dagdagelijkse realiteit.
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Zonnig Huis laat bewoners toveren!
In Woonzorgcentrum Zonnig Huis staat dagelijks een
heel animatieteam paraat om activiteiten voor de
bewoners te organiseren. Deze hebben als doel om
ze zo lang mogelijk actief te houden en hen tegelijk
zoveel mogelijk pleziermomenten te laten beleven.

Zelfs bewoners die normaal bijna de hele dag passief
voor zich uitkijken, beginnen nu actief te bewegen.
Sommigen steken voorzichtig hun hand uit, anderen
reiken echt over de tafel. Maar bovenal, er verschijnt
heel vaak een glimlach op hun gezicht.

Er bleek echter een grote nood om de bewoners, in
de midden tot late fasen van dementie, voldoende
te kunnen stimuleren. Deze doelgroep nog actief
houden en sociale interactie mogelijk maken,
was een zorg die leefde bij zowel het verzorgend
personeel als de bezoekende familieleden.

Op deze manier dragen we bij aan de levenskwaliteit van deze groep bewoners en hun
familieleden.

Met de investering in ‘De Tovertafel’ biedt het
Zonnig Huis een antwoord op deze zorgen en brengt
bovenal een aantal ‘geluksmomenten’ voor de
bewoners. Via lichtprojecties op tafel, reageren de
verschillende spellen op de hand- en armbewegingen
van de ouderen. Spellen die volledig aangepast zijn
aan de leefwereld van deze doelgroep.

Fototentoonstelling in Zonnig Huis
Gedurende de afgelopen maanden zijn de
animatoren van het Woonzorgcentrum Zonnig Huis
aan de slag gegaan om samen met de bewoners een
fototentoonstelling op poten te zetten.

Zowel voor de bewoners als voor de animatoren
waren de fotosessies leerrijke en leuke activiteiten,
waarbij we de bewoner ook weer op een andere
manier leerden kennen.

Tijdens verschillende fotosessies werden er
portretten gemaakt van al onze bewoners.
Sommigen ontpopten zich tot ware fotomodellen!

De foto’s zijn het beste bewijs dat iedere leeftijd zijn
schoonheid en charmes heeft. Ook probeerden we
een realistisch beeld te scheppen van de bewoners
van een woonzorgcentrum. Soms zie je blijdschap,
soms zie je verdriet, een vragende blik, onrust,…
Je wordt geconfronteerd met verschillende emoties.
De fototentoonstelling loopt van 30 mei 2017 tot
31 augustus 2017 en is elke dag vrij te bezoeken
tijdens de bezoekuren van het woonzorgcentrum
(9u – 21u).
Om de foto’s te bezichtigen kan je terecht op het
gelijkvloers van het Zonnig Huis: inkomhal, patio,
cafetaria, polyvalente zaal, gang en traphallen.
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OCMW viert ook de verjaardag
van de burgers!
Goed nieuws! Onze senioren leven steeds langer
en willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis
blijven wonen. Uit een bevraging blijkt echter
dat thuiswonende ouderen vaak melden dat de
eenzaamheid zwaar doorweegt.
Hier willen we met onze dienstverlening iets aan
doen.
In onze dienstencentra De Pasja in Halle en
De Lemoon in Lembeek is iedereen welkom
in onze gezellige ontmoetingsruimte om deel
te nemen aan onze dagelijkse activiteiten of
gewoon voor een gezellige babbel. Echter,
de mensen die niet dadelijk de weg naar het
dienstencentrum vinden, wensen wij ook te
bereiken. Dit jaar plegen onze vrijwilligers
dan ook verjaardagstelefoontjes naar onze
75-plussers. Het doel van deze telefoontjes is
om in eerste instantie deze bijzondere dag, hun
verjaardag, niet onopgemerkt voorbij te laten
gaan. Bijkomend leggen we het aanbod van het
dienstencentrum uit aan de geïnteresseerden
zodat zij sneller de weg vinden, weg uit de
eenzaamheid.

In het kader van het verjaardagsproject van onze
Ontmoetingsplek Beverberg, krijgen alle 80-plussers in
de onmiddellijke omgeving sinds januari een verjaardagsbezoekje van onze maatschappelijk werker Jennifer Goens.
Zij brengt voor elke bewoner een kleine, lekkere attentie
mee.
Daar hoort ook een gezellige babbel bij. Zij wil iedere buurtbewoner
leren kennen en de drempel naar
onze ontmoetingsplek verkleinen.
Waar nodig en mogelijk, zal zij aan
de vragen en behoeften van deze
mensen tegemoetkomen.
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Ingeschreven voor
een sociale woning?

Welkom aan de
nieuwe raadsleden!

In 2017 actualiseren alle sociale
verhuurmaatschappijen hun wachtlijst.
Dit gebeurt tweejaarlijks.
Er wordt dan nagegaan of de kandidaat-huurder
nog sociaal wenst te huren, en nog voldoet aan
de inschrijvingsvoorwaarden.
Alle kandidaat-huurders krijgen spontaan thuis
een brief toegestuurd van de maatschappij. Het
is belangrijk dat elke kandidaat huurder tijdig
reageert op deze brief om in aanmerking te
blijven komen voor een sociale woning.
Potentiële kandidaten kunnen bij de Woonwinkel
Zennevallei en het Sociaal Verhuurkantoor
Zuidkant in het Sociaal Huis terecht voor meer
informatie.

Annick Jenquin en Benjamin Swalens zijn recent
toegetreden tot de OCMW-raad. Wij heten hen van
harte welkom en wensen hen veel succes bij de
uitoefening van hun mandaat.
Zij vervangen respectievelijk Sven Pletincx en
Kimberly Michel. Wij willen hen beiden bedanken
voor het engagement en de inspanningen die zij
hebben geleverd ten behoeve van het OCMW.

Nieuw begeleidingsinstrument
binnen het OCMW
Sinds 1 november 2016 wordt er voor elke nieuwe
begunstigde van het leefloon een ‘geïndividualiseerd project voor maatschappelijk integratie’
of kortweg GPMI aangemaakt. Dat is een contract
tussen de cliënt en het OCMW, dat toelaat de leefloner te begeleiden en op te volgen, maar ook te
responsabiliseren met het oog op sociale
en professionele re-integratie.

Hier kunnen verwachtingen instaan aangaande
taal, opvang, betalingen, werk, ….
De klemtoon van het GPMI ligt op de begeleiding,
maar indien het GPMI niet wordt gerespecteerd,
zijn sancties mogelijk.

Een GPMI is een begeleidings- en opvolgingsinstrument 'op maat' en een contract met rechten
en plichten. Nieuw is ook dat op vrijwillige basis de
gemeenschapsdienst deel kan uitmaken van het
contract tussen de leefloner en het OCMW.
Deze manier van werken geeft onze diensten de
mogelijkheid om gericht op de aanvrager een
individueel begeleidingsplan op te stellen.
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MUSIC for LIFE!
Het woonzorgcentrum Zonnig
Huis heeft de traditie om elk
jaar de opbrengst van de
tombola van de kerstmarkt
aan Music For Life van Studio
Brussel te schenken. Dit was
altijd een eerder bescheiden
bedrag.
Omdat we het in 2016 iets ambitieuzer wensten
aan te pakken, hebben de animatoren samen met
de vrijwilligers op 9 december 2016 een heuse
muziekmarathon op poten gezet. Dit wil zeggen
dat we van 8u ’s morgens tot 20u ’s avonds muziek
hebben gedraaid.
De bewoners begonnen hun dag aan de ontbijttafel
met livemuziek van onze vrijwillige muzikanten:
Emmanuel, Geert en Frans. Van 11u tot 14u ging
vanuit het Zonnig Huis Stadsradio Halle live de ether
in met het verzoekprogramma ‘De zonnigste plaatjes
en de leukste praatjes’. Iedereen kon plaatjes
aanvragen en dat leidde meteen tot heel wat
ambiance. Kris Baert wisselde de verzoekplaatjes
af met interviews van personeel, bewoners,
familieleden en directie.

Daarna stonden nog tot 17u optredens gepland
van het Non-stop orkest en van ex- Criminal Jan
Van Hoof. Om 17u was er voor het personeel
een Afterwork party. Geld inzamelen kon door
verzoekplaatjes aan te vragen. Wie een plaat
bestelde, betaalde een (kleine) bijdrage. Daarnaast
was de mogelijkheid om geld te doneren.
Het OCMW schonk ook de opbrengsten van de
drank- en eetstanden, de cafetaria en de tombola
aan Music For Life. Zo zamelden we vorig jaar het
mooie bedrag van € 1620 in! Dit geld ging naar
het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.
Dat we dit doel kozen, is niet verwonderlijk. Als
woonzorgcentrum worden we vaak met deze
problematiek geconfronteerd en zijn we nauw
betrokken in de samenwerking. Het voornaamste
doel van het expertisecentrum bestaat erin mensen
te helpen met vragen rond dementie, zowel de
betrokkenen zelf als familieleden, personeelsleden
en zo meer.
Het werd een geslaagde eerste editie die smaakt
naar meer!

DOE MEE EN WIN GRATIS WATER!
Je huurt? Je hebt moeite met het betalen van
je waterfactuur? Je wil graag besparen op
water? Speel mee en misschien win jij wel
de hoofdprijs!
Door tips, hulpmiddelen en advies aan huis
besparen we een maand lang samen met
jou op je waterfactuur. De deelnemers
die het meeste besparen, krijgen een
korting op hun waterfactuur.
De hoofdprijs is een korting
van € 250.
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Geen verliezers, alle deelnemers worden beloond.
Hoe doe je mee? Contacteer vóór 30 juni 2017
je maatschappelijk assistent van het OCMW of
Woonwinkel Zennevallei via het nummer
0470.90.12.84.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 50.
Meer info en volledig wedstrijdreglement
op www.woonwinkelzennevallei.be
Het project wordt gerealiseerd met de steun van de
Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij.

Het OCMW werkt aan duurzaamheid
Vanuit het OCMW werken wij er
hard aan om onze ecologische
voetafdruk zo klein mogelijk
te houden. Door een aantal
simpele handelingen of kleine
gedragswijzigingen en verstandige
investeringen slagen wij er in om
onze wereld weer dat tikkeltje
leefbaarder te maken.
De recente acties die we hebben
ondernomen:
• Het wagenpark van het OCMW wordt
verder ecologisch vernieuwd. De nieuwe
dienstwagen, aangekocht bij Don Bosco
Garage, is 100% elektrisch.
• We stimuleren de medewerkers om
niet alleen voor het woon-werkverkeer,
maar ook voor hun dienstverplaatsingen zoveel
mogelijk de fiets te gebruiken. Hiervoor staan
er verschillende gewone fietsen en 2 elektrische
fietsen ter beschikking.
• Ook bij het bankieren hebben we oog voor onze
doelstelling: dit doen we door het gebruik van
een duurzame spaarrekening. Dit betekent dat
we vanaf heden ook beleggen in ecologische,
lokale, sociale en culturele projecten.
• 30 medewerkers hebben begin april deelgenomen
aan de zwerfvuilactie en hebben de straten in de
onmiddellijke omgeving proper gemaakt.
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Eandis opent nieuw klantenkantoor in Sociaal Huis
van Halle
Eandis en het OCMW van Halle slaan de handen in
elkaar met de opening van een nieuw klantenkantoor
in het Sociaal Huis.
Het nieuwe kantoor wordt een ‘energieloket’
waar klanten terecht kunnen voor informatie over
aansluitingen aardgas en elektriciteit, rationeel
energiegebruik en diensten van de sociale
energieleverancier.
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Als sociale leverancier levert Eandis energie aan
residentiële klanten die niet langer terechtkunnen bij
een commerciële leverancier. In het klantenkantoor
kan men terecht voor alle informatie rond de
procedures bij betaalproblemen en de installatie van
budgetmeters.

Eandis bouwt samen met het Sociaal Huis
het aanbod energiediensten uit

Naast de al bestaande dienstverlening van het
Sociaal Huis (OCMW) kunnen bezoekers in het
klantenkantoor ook terecht voor advies over
Rationeel EnergieGebruik (REG) en technische
vragen m.b.t. aansluitingen.

In deze samenwerking tussen netbedrijf Eandis en
het Sociaal Huis is er veel aandacht voor kwetsbare
gezinnen.

Dankzij deze uitgebreide samenwerking vindt
men voortaan een ruimer aanbod ‘energiediensten’
op één adres.

Weetjes voorjaar/zomer 2017

Ook het PWA neemt zijn intrek
in het Sociaal Huis van Halle
Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap,
afgekort PWA, heeft sinds april zijn vaste stek
binnen het Sociaal Huis van Halle. Het PWA geeft
kansen aan werkzoekenden om aan te knopen
met competentieversterkende werkervaringen.
De medewerkers trachten PWA-opdrachten te
koppelen aan de werkzoekende.
Het biedt op die manier aan de burgers de
mogelijkheid om activiteiten met beperkte
omvang op een legale en sociale wijze in te vullen
(via PWA-cheques). Denk hierbij voornamelijk
aan klein tuinonderhoud.
Dit sluit nauw aan bij de activiteiten van het
OCMW, waar we eveneens sterk inzetten op het
vinden van een tewerkstelling voor onze klanten.
Deze verhuis zal de samenwerking tussen de
beide diensten bevorderen.
U kan bij het PWA terecht in het Sociaal Huis van
Halle op maandag- en dinsdagvoormiddag van
9u tot 12u.

Contactpersoon: Miralda Aerts
tel.: 02.361.05.03 – email: pwa.halle@skynet.be

Binnenkort
• Start het Woonzorgcentrum Zonnig Huis met de aanleg van een nieuwe Dementietuin,
gericht op de specifieke beleving van de bewoners van onze gesloten afdeling.
• Zorgt een unieke samenwerking tussen de dienst Onthaalouders van Landelijke Kinderopvang,
Stad Halle, Woonpunt Zennevallei en het OCMW van Halle voor 18 extra kinderopvangplaatsen
in de Goudvinkenlaan.
• Voorziet het OCMW in de bouw van 40 extra assistentiewoningen die aansluiten op het
bestaande Centrum Van Koekenbeek.
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Het OCMW als werkgever
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

• Verpleegkundigen
• Vrijwilligers met het hart op de juiste plaats

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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