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Beste lezer,
De vakantie zit er ondertussen alweer een tijdje op. Ik hoop dat jullie allemaal genoten
hebben van een deugddoende vakantie en
kunnen terugblikken op hele fijne momenten samen met vrienden en familie.
Het einde van de vakantie betekent ook de start van een nieuw parlementair jaar. Al
hebben we ook tijdens de vakantie niet stilgezeten.
In deze nieuwsbrief heb ik aandacht voor het belang van kindvriendelijke
bezoekmogelijkheden in de gevangenissen in Vlaanderen en het hoge aantal
pleegzorgattesten die sinds de inwerkingtreding van het nieuwe decreet pleegzorg al
uitgereikt werden.
Het trieste nieuws van de stroom vluchtelingen domineert dezer dagen het nieuws.
Gemeente&OCMW Zoersel heeft daarom actie ondernomen om de vluchtelingen te
helpen. Zo werden 9 extra opvangplaatsen gecreëerd en organiseren we verschillende
solidarteitsacties ter ondersteuning. Heel wat inwoners tonen ook hun solidariteit en dat
willen we zeker ook ondersteunen. Daarnaast kreeg de gezondheidscampagne 'een
gezonde mond' van gemeente en ocmw een mooi vervolg met het tandenkunstwerk van
de Zoersele kinderen.
Je leest er alles over in deze nieuwbrief. Veel leesplezier!

Bezoek aan mama of papa in
gevangenis kindvriendelijker
Jaarlijks telt ons land 4000 à 5000 kinderen van
wie de moeder of vader in de cel zit. In sommige
gevangenissen zijn er afdelingen waar moeders
met hun kind(eren) tot 3 jaar verblijven. Zeker
voor kleine kinderen is het opbouwen van een
gezonde relatie met de moeder van groot belang.
Ook wanneer kinderen niet meer mee in de
gevangenis verblijven, is opvang en begeleiding
van deze groep uiteraard erg belangrijk. Ik stelde
hierover dan ook een parlementaire vraag aan
Vlaams minister Jo Vandeurzen.
Verschillende gevangenissen organiseren vandaag projecten
en initiatieven om de band tussen de ouder in de gevangenis
en hun kind(eren) te stimuleren en te behouden. Voorbeelden
zijn o.m. voorleesprojecten, speeltuinen en skypesessies. Alle
Vlaamse gevangenissen organiseren ook kinderbezoeken,
waarbij de gedetineerden de kans krijgen om hun kinderen
langer te zien. Vaak worden dan ondersteunende activiteiten
georganiseerd, zoals knutselmomenten, sinterklaasbezoeken,
vaderen
moederdag,
…
In de gevangenis van Gent mochten gedetineerde ouders het
voorbije jaar zelf beleidsaanbevelingen doen met betrekking
tot de relatie ouder-kind tussen de gevangenismuren. Veel
van deze aanbevelingen werden gevolgd en dat is een heel
goede zaak voor het opbouwen en onderhouden van een
goede relatie tussen ouders en hun kinderen. Zo werden
familiebezoeken uitgebreid en is zo’n bezoek nu ook mogelijk
op zondag. Verder is een werkgroep bezig met het uitwerken
van een meer kindvriendelijke inrichting van de bezoekzaal.
De leeftijd van kinderen die mogen deelnemen aan het
kinderbezoek wordt ook opgetrokken tot 16 jaar. Zo moeten
oudere kinderen geen apart bezoek aanvragen, maar kunnen
ze samen met hun jongere broers en zussen langskomen.
Ook de diensten Justitieel Welzijnswerk van de Centra
Algemeen Welzijnswerk (CAW) zetten specifiek in op de band
tussen ouder en kind. Deze dienstverlening is aanwezig in
elke
gevangenis
in
Vlaanderen
en
Brussel.
Ik ben heel tevreden dat er vandaag al heel wat inspanningen
geleverd worden met het oog op het bouwen en behouden
van een goede relatie tussen kinderen en hun moeder en
vader, ook als één van hen in de gevangenis zit. Een
gezonde relatie is voor alle betrokkenen immers van groot
belang.

Al meer dan 7000 attesten
pleegzorg sedert nieuw decreet
Sedert de inwerkingtreding van het nieuwe
decreet pleegzorg op 1 januari 2014 werden al
7122 attesten voor pleegouders afgeleverd. Het
nieuwe decreet pleegzorg verplicht kandidaatpleegzorgers of pleegzorgers namelijk om per
pleegkind of pleeggast over een pleegouderattest

te beschikken. Slechts 0,7% van de kandidaten
die een aanvraag voor een attest heeft ingediend,
werd geweigerd. Dat vernam ik in antwoord op
een parlementaire vraag die ik stelde aan
minister Jo Vandeurzen.
Indien mensen een pleegkind of pleeggast in hun gezin willen
opvangen, dan moeten zij hiervoor sinds 2014 beschikken
over een pleegouderattest. De pleegouderattesten worden
uitgereikt door een vergunde dienst voor pleegzorg op basis
van drie criteria: Er mag geen sprake zijn van met pleegzorg
onverzoenbare strafrechtelijke veroordelingen, het pleeggezin
moet voldoende draagkracht hebben en elk lid van het
pleeggezin
moet
zich
willen
engageren.
Op basis van een screening nemen de diensten voor
pleegzorg een beslissing over het al dan niet toekennen van
een attest. Bij een eventuele weigering of intrekking van het
attest hebben de pleegouders steeds de mogelijkheid om
beroep aan te tekenen en een herscreening aan te vragen bij
een
andere
dienst
voor
pleegzorg.
Sinds de inwerkingtreding van het pleegzorgdecreet op 1
januari 2014 werden er tot eind april 2015 in totaal 7.122
attesten afgeleverd. Het gaat om zowel de pleegzorgsituaties
die reeds opgestart werden voor 1 januari 2014 als de
situaties die na 1 januari 2014 werden gestart. 51 attesten
werden geweigerd. De weigeringen gaan niet alleen over
nieuwe pleegzorgers die niet in aanmerking worden
genomen, maar ook over pleegzorgers die al een pleegkind of
pleeggast opvangen en die een bijplaatsing aanvragen.
De dienst voor pleegzorg kan ook attesten intrekken, wanneer
zij oordelen dat het pleeggezin niet langer voldoende
draagkracht heeft voor de opvang. Sinds januari 2014 werden
22 attesten ingetrokken. In totaal werd voor 11 situaties een
herscreening gevraagd. In 4 gevallen werd alsnog
overgegaan
tot het
toekennen
van een
attest.

Zoersel zet zich in voor
vluchtelingen
Omwille van de blijvende toestroom van
asielzoekers
riep
Fedasil
(het
Federaal
agentschap voor de opvang van asielzoekers) in
juli de steden en gemeenten op om, waar
mogelijk, extra opvangplaatsen te voorzien.
Gemeente & OCMW Zoersel wilde graag aan die
oproep
tegemoetkomen
en
ondernam
onmiddellijk actie. In totaal werden 9 extra
opvangplaatsen gecreëerd. De problematiek laat
ook duidelijk niemand onberoerd. Zo willen ook
heel wat inwoners hun steentje bijdragen.
Ondertussen
werden
verschillende
solidariteitsacties opgestart ter ondersteuning
van de vluchtelingen.
De OCMW-raad besliste eind augustus om op korte termijn
negen extra opvangplaatsen te creëren bovenop de 24
plaatsen die nu reeds bestaan. Dat is een toename van het

aantal plaatsen met één derde. We mogen het niet
gewoon worden dat mensen alles achterlaten, soms lang op
de vlucht zijn en onderdak zoeken. Wij willen vanuit Zoersel
dan ook ons steentje bijdragen. Het OCMW biedt aan
de asielzoekers materiële opvang (genaamd bed, bad en
brood), en uiteraard ook de deskundige begeleiding van onze
OCMW-medewerkers. Een goede begeleiding door onze
sociale dienst is erg belangrijk in het kader van de integratie
van deze mensen maar in eerste instantie is het belangrijk om
deze mensen goed op te vangen en gerust te stellen.
De stroom oorlogsvluchtelingen laat duidelijk niemand
onberoerd. Het is echt hartverwarmend dat heel wat inwoners
van onze gemeente hulp willen bieden en vragen of ze iets
kunnen doen. De woningen zijn ondertussen volledig
ingericht, onder meer dankzij de giften van inwoners en
kringwinkel De Cirkel in Brecht. Gemeente en OCMW
zamelen sedert een tweetal weken in de patio van het
administratief centrum (Handelslei 167) kleding in. U bent ook
welkom met uw spullen. Daarnaast kan u ook terecht met
spullen in kringwinkel ‘Rock en Blues’ in Malle.
Daarnaast organiseren gemeente en OCMW de ‘Schuif mee
aan!’-actie. Met deze actie nodigt u mensen bij u thuis uit voor
een maaltijd en laat u ze mee aan uw tafel aanschuiven. Het
is veel meer dan alleen maar helpen bij het voorzien van
voedsel. De actie heeft ook een heel belangrijke sociale
functie. Zo leren zij meteen de Belgische keuken en de
mensen
en
hun
gebruiken
kennen.
Ook op langere termijn willen we vanuit gemeente & ocmw
Zoersel nog extra inspanningen doen. We onderzoeken
momenteel
nog
wat
verder
mogelijk
is.
Bekijk ook de reportage van ATV over de opvang van
vluchtelingen in Zoersel. Klik hier om de reportage te
bekijken.

Tandenkunstwerk onthuld
In mei startte gemeente en OCMW met een
nieuwe gezondheidscampagne, waarin het
belang van een goed verzorgd gebit en mond
wordt onderstreept voor onze gezondheid. We
willen mensen zo onder andere tips en tricks
meegeven om hun mond en tanden gezond en
sterk te houden.
‘Jong geleerd, is oud gedaan’ zo moeten de monitoren van
onze speelpleinwerking gedacht hebben. Zo stonden een
week lang alle activiteiten helemaal in het teken van een
goede mondhygiëne. De kinderen leerden op een speelse
ludieke manier het belang van goed poetsen en de nadelen
van zoete en zure voeding voor hun mondhygiëne kennen. Ze
knutselden ook aan een heus tandenkunstwerk en maakten
zelf
tandpasta.
Het is belangrijk om onze kinderen van bij het begin de
noodzaak van een gezonde mondhygiëne bij te brengen.
Steeds meer kinderen hebben namelijk al op vroege leeftijd
last van gaatjes in hun tanden. Tijdens deze week werden de
kinderen alvast op een speelse en leuke manier het belang

van

een

gezonde

mond

bijgebracht.

Op 21 augustus werd de week feestelijk afgesloten met de
onthulling van het tandenkunstwerk in de patio van het
Administratief centrum Zoersel. De onthulling werd gevolgd
door een gezonde kinderreceptie. De kinderen kregen verder
ook nog een oorkonde van ‘ambassadeur van de gezonde
mond’
overhandigd.
Het kunstwerk is nog tot eind september te bezichtigen tijdens
de openingsuren in de patio van het Administratief centrum.

Poëzieweek: Dichter in
Zoersel
In 2016 staat de Poëzieweek volledig in het thema
van herinneringen en dit onder het motto ‘Jaren
die druppelend versmelten’. Ook in Zoersel
hechten we die week, naar goede traditie, heel
wat aandacht aan poëzie. Zo organiseren we op
zondag 31 januari al voor de derde keer ‘dichter
in Zoersel’, waarbij we een poëzieprogramma
brengen in enkele Zoerselse huiskamers.
Wie wordt er niet lyrisch als het gaat om mooie jeugd- of
vakantieherinneringen? Evengoed zijn we bij momenten
ontroerd door ons verleden, zowel collectief als individueel.
We herinneren ons allemaal onze eerste kus, maar ook
wanneer de Twin Towers ingestort zijn. Herinneringen voeren
ons terug naar een ver of nabij verleden, maar leiden ze ons
soms ook niet om de tuin? Herinneringen kunnen ons op een
roze wolk parkeren, maar kunnen ons evenzeer laten
verdwalen in de minder aangename momenten van ons
verleden. Poëzie is het genre bij uitstek om het verleden in
woorden om te zetten, te bezingen, te bekritiseren, kortom, te
herinneren.
Na twee geslaagde edities brengen we ook dit jaar graag een
poëzieprogramma in enkele Zoersele woonkamers. Om er
ook dit jaar opnieuw een succes van te maken, zijn we nog op
zoek
naar:
Enerzijds, mensen die hun huiskamer enkele uurtjes willen
openstellen. Het aantal gasten is afhankelijk van de grootte
van uw woonkamer. Na afloop voorziet cultuurdienst Zoersel
een hapje en een drankje voor uw gasten.
Anderzijds, Zoerselaars die hun eigen poëzie graag eens
voor een echt publiek willen brengen of mensen die zelf geen
gedichten schrijven, maar wel die van hun favoriete dichter
willen komen voordragen. Bij voorkeur zijn het uiteraard
gedichten die volledig passen in het thema van dit jaar ‘Jaren
die druppelend versmelten’.
Wil je meer info of je kandidaat stellen? Cultuur@zoersel.be
of 03 298 07 13

Quiz JONG CD&V - Zoersel
Wanneer vond de slag bij Waterloo plaats, wie
werd dit jaar Miss België of hoe heten de
musketeers? Tijd om dit alles op te frissen, want
op vrijdag 16 oktober staat de quiz van
JONGCD&V Zoersel op het programma. Dit jaar
testen onze jongeren al voor de derde keer jouw
kennis tijdens de jaarlijkse quiz.
In ploegen van maximum 6 personen kan u strijden voor
mooie prijzen en de eer om winnaar te worden van de derde
JONG CD&V quiz. De quiz gaat dit jaar door in de kantine
van voetbalclub KFC Eendracht Zoersel (Westmallebaan,
Zoersel. Om 20u00 wordt de eerste vraag gesteld.
Spoor vrienden, familie, buren... aan om mee te doen en
verzin een leuke ploegnaam. Inschrijven kan via onze
website: http://zoersel.cdenv.be/inschrijven-jongcdv-quiz
Het inschrijvingsgeld bedraagt 15€ per ploeg.

Wens je deze nieuwsbrief
niet meer te ontvangen,
klik dan hier
Uw gegevens aanpassen

Katrien Schryvers
Abdijlaan 4
2980 Zoersel

