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Nieuwsbrief 27 november 2014
Beste lezer,
In het Vlaams Parlement wordt deze periode hevig gediscussieerd over de begroting en
de beleidsnota's. Zo worden de krijtlijnen vastgelegd voor de te nemen acties de komende
maanden en jaren. Economische groei, mét sociale vooruitgang, dat was de CD&V-slogan
voor de verkiezingen. En daar tekenen we ook in de regeringen voor. Zo is er in de loop
van de legislatuur in Vlaanderen een extra budget van 500 miljoen euro voor welzijn, en
dat in een periode van besparingen. Zoals u wel weet, is welzijn een thema dat ik van
nabij volg.
In deze nieuwsbrief krijgt u dan ook heel veel zorg, zowel vanuit Vlaanderen als vanuit
Zoersel, maar ook een vleugje cultuur. Niet toevallig mijn dada's.
Inderdaad, ik blijf aan de bel trekken voor zorg, voor mensen die om welke reden dan ook
extra hulp nodig hebben, voor kinderen, voor minder begoeden.
En ook voor gezellig samenzijn, zoals bijvoorbeeld tijdens Dichter in Zoersel. Want zeker
tijdens deze winterdagen, kan dat enorm hartverwarmend zijn.
Veel leesplezier!

Meldpunten geweld en
kindermishandeling stevenen af
op 10% toename meldingen
Deze toename toont aan dat de bewogenheid en
de alertheid van de mensen omtrent de
problematiek van geweld, misbruik en
kindermishandeling sterk is toegenomen. Helaas
moeten we ook besluiten dat het probleem de
wereld nog niet uit is. Meer nog, waarschijnlijk
worden niet alle situaties gemeld en moeten we
rekening houden met cijfers die nog hoger
liggen. De strijd tegen kindermishandeling blijft
de permanente verantwoordelijkheid van heel de

maatschappij.
Sinds de lancering van de hulplijn 1712 kende het aantal
meldingen over geweld, misbruik en kindermishandeling een
continue stijging. Het totaal aantal oproepen in 2013 bedroeg
3248. Exact de helft van die oproepen had betrekking op
kinderen. Dit jaar werden er (tot 27 okt.) al 3780 oproepen
geregistreerd. Verwacht kan worden dat het totaal aantal
oproepen tegen het einde van het jaar 10% hoger zal liggen
dan vorig jaar.
Hetzelfde geldt voor het aantal oproepen dat de
Vertrouwenscentra Kindermishandeling ontvingen. In 2013
kwamen er 7827 oproepen toe. Eind oktober van dit jaar was
er al sprake van 6291 meldingen.
Op 20 november was het Dag van de Kinderrechten. De
ideale gelegenheid om de problematiek nog eens onder de
aandacht te brengen. Onze kinderen zijn ons belangrijkste
goed, maar ze zijn ook ontzettend kwetsbaar. Het is de
verantwoordelijkheid van ieder van ons om over hun integriteit
te waken.
Daarvoor is blijvende preventie nodig en het blijvend
bekendmaken en uitbreiden van de bereikbaarheid en
toegankelijkheid van het meldpunt 1712.

Nood aan actieplan
stroomonderbreking voor
hulpbehoevenden die thuis wonen
Met het oog op mogelijke stroomschaarste deze
winter werden afschakelplannen opgemaakt.
Maar hoe zit het met mensen in een
thuiszorgsituatie die voor hun verzorging
afhankelijk zijn van elektriciteit? Ik stelde
hierover een parlementaire vraag aan Vlaams
minister Vandeurzen.
Heel wat thuisverzorgden zijn afhankelijk van elektriciteit voor
bijv. beademing, infusen, dialyse of oproepsystemen. In geval
van een stroomonderbreking is voor hen bijzondere aandacht
nodig. Het is daarom van belang dat het CVVO (crisiscentrum
van de Vlaamse overheid) een informatiepakket en een
draaiboek met preventieve maatregelen ontwikkelt, waardoor
huisartsen, thuisverpleegkundigen en diensten voor
gezinszorg betrokken worden bij de inventarisatie en het
informeren van zorgbehoevenden.
Daarnaast zijn preventieve maatregelen belangrijk, zoals het
overbrengen van mensen naar een locatie waar de
stroomvoorziening gegarandeerd kan worden.
In Zoersel zullen we via de diensten voor gezinszorg en
aanvullende thuiszorg en via de kerstactie alle ouderen en
zorgbehoevenden proberen te bereiken, zodat ze zeker goed
ingelicht zijn.

Campagnes voor hulplijn 1813
werpen vruchten af
Het aantal oproepen naar de Zelfmoordlijn
1813 zal op het einde van dit jaar 20% hoger
liggen dan vorig jaar, de duur van de oproepen
nam toe, de website trok meer bezoekers en er

meldden zich nieuwe vrijwilligers aan om
hulpzoekenden te woord te staan. Een goede
zaak, want Vlaanderen moet nog altijd zeer hoge
cijfers voorleggen voor wat betreft zelfdoding.
In het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie kreeg
de Zelfmoordlijn vorig jaar in november het nummer 1813
toegewezen. Er werden al verscheidene campagnes
georganiseerd om het nummer bekend te maken, om het
taboe rond het thema te doorbreken en om de drempel om
hulp te durven vragen te verlagen.
Met succes. In 2013 ontving de Zelfmoordlijn 11.303
oproepen. De eerste negen maanden van 2014
beantwoordde 1813 al 10.036 oproepen. Een gesprek duurt
gemiddeld 31 minuten, minder lang dan een chatgesprek,
dat gemiddeld 68 minuten duurt. Sinds november vorig jaar
werden zo 1.607 vragen beantwoord. Daarenboven ontving
1813 nog eens 522 e-mails.
De hulplijn 1813 wordt bemand door vrijwilligers, ondersteund
door professionelen. Dat past bij het laagdrempelige en
toegankelijke karakter van de hulplijn. Bovendien kan er
zo permanentie worden voorzien buiten de normale werkuren.
Momenteel volgen 29 mensen een opleiding tot vrijwilliger bij
1813.
Recent werden nieuwe cijfers met betrekking tot zelfdoding in
Vlaanderen bekend gemaakt. Daaruit bleek een lichte daling.
Gesterkt door deze voorzichtig positieve resultaten blijft
Vlaanderen inzetten op preventie.

Volgend jaar opnieuw Dichter
in Zoersel
Aan het begin van dit jaar organiseerden we in
Zoersel voor het eerst poëziesessies in
woonkamers. Die gezellige momenten bij de
mensen thuis willen we volgend
jaar graag overdoen.
Tijdens Dichter in Zoersel lezen liefhebbers of dichters hun
favoriete poëzie voor in de woonkamer van een andere
Zoerselaar. Iedereen die wil, kan komen luisteren. Na afloop
van de sessie trakteert de gemeente op een drankje.
Zoerselaars die hun eigen poëzie eens voor een echt publiek
willen brengen of mensen die hun liefde voor poëzie willen
delen door het voorlezen van hun favoriete gedichten, mogen
zich nog tot 1 december melden. Bij voorkeur passen de
gedichten in het thema van dit jaar: Met zingen is de liefde
begonnen.
Dienst cultuur: 03 2980 7 13 of cultuur@zoersel.be.

Praatcafé armoede
Ter afsluiting van de week van de armoede half
oktober was iedereen welkom op het praatcafé
voor een gezellige babbel. Alle deelnemers waren
het erover eens: een week rondkomen met een
beperkt budget is heel confronterend. Zeker
wanneer men te maken krijgt met onverwachte
uitgaven, zoals bijv. een defecte
verwarmingsketel.

Eten kopen lukte wel, al was het een stuk soberder dan
gewoonlijk, maar er mocht absoluut niets mis gaan.
Ogenschijnlijk kleine problemen worden plots veel groter als
men krap bij kas zit. En ook het sociaal leven krijgt een deuk.
Iets drinken tijdens een uitje, het kan eigenlijk niet Trakteren
lukt al helemaal niet meer.
Als OCMW-voorzitter bracht ik een nacht door bij KINA, dat
o.m. ondersteuning biedt voor problemen en taken waarvoor
de individuele OCMW's te weinig slagkracht hebben. Een
belangrijk facet van die werking is de crisisopvang voor
psychosociale crisissituaties. Ik ondervond het aan den lijven.
De week van de armoede maakte heel wat los in Zoersel,
maar ook daarbuiten. Leven in armoede betekent zoveel
meer dan weinig geld hebben. Het leidt ook tot sociale
uitsluiting en eenzaamheid.

Wissel van de wacht bij Ray of
Hope
Na 10 jaar voorzitterschap van adoptiedienst Ray
of Hope nam Wivina Demeester in juni afscheid
van de organisatie en mocht ik de fakkel
overnemen. Tijdens een viering in oktober werd
zij in de bloemetjes gezet voor haar jarenlange
vrijwillige inzet.
Wivina was een gedreven voorzitter, die veel belang hechtte
aan het correcte en transparantie verloop van de
adoptieprocedures. Het belang van het kind stond daarbij
altijd voorop. Principes die ik als voorzitter zeker wil
verderzetten.
Veel van haar energie ging naar het vinden van een goede
thuis voor kindjes met een medische beperking en ze ijverde
om mogelijkheden te creëren voor adoptie door holebikoppels. Onder haar voorzitterschap vonden 549 kindjes een
nieuwe familie.
Met Wivina verdwijnt een enorme kracht en een grote knowhow uit de organisatie. We zijn haar, mede namens alle
ouders en kinderen, zeer erkentelijk voor haar groot
engagement.

Wintersalon
De wintermaanden saai en grijs? Nee hoor, naar
jaarlijkse gewoonte is het Wintersalon hét
platform bij uitstek voor onze Zoerselse
kunstenaars. U krijgt er een zeer divers aanbod,
van herkenbaar tot abstract werk, beelden,
schilderijen, grafiek...
Wist u dat het Wintersalon doorgaans een van de meest
bezochte tentoonstellingen is in cultuurhuis De Bijl in Zoersel?
Wees er dit jaar ook bij. Zoerselse kunstenaars laten er een
brede waaier aan creaties zien.
Nog tot 4 januari in De Bijl (Dorp 1-3, Zoersel).

Infoavond over Burn-out

Donderdag 4 december 2014 om 20u in De Kapel van het Bethaniënhuis (Handelslei
167, Zoersel) De toegang is gratis, er is gelegenheid om vragen te stellen en om iets
te drinken. Inschrijven is niet nodig.
Geen energie hebben, prikkelbaar zijn, willen vluchten van het werk en andere verplichtingen, niet meer
kunnen genieten van vrije momenten... het zijn signalen die kunnen wijzen op een burn-out. Een hele tijd
zo gedreven geweest en plots lukt niets meer. Steeds meer mensen krijgen ermee te maken.
Vrouw & Maatschappij organiseert een infoavond over deze problematiek. Dr. Luc Swinnen, specialist in
stressmanagement, geeft antwooorden op vragen als 'wat is een burn-out eigenlijk?', 'hoe het probleem
herkennen?' en 'hoe een burn-out voorkomen?'.
Iedereen welkom op 4 december!

Winterwandeling
1 februari
Onze winterwandeling gaat dit jaar door op 1 februari ’15. Na een verkwikkende trip door Sint-Antonius
genieten we samen van een hapje, drankje en gezellige babbel.
Afspraak om 10u in zaal De Vriendenband, Behtaniënlei 108 b.
Wie blijft eten betaalt € 5/persoon. Inschrijven kan via luc.kennis@zoersel.be of 0477 25 88 65.
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