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Wonen en cultuur!
Wonen en cultuur, dat zullen onze 2 thema‟s zijn waarrond we dit jaar
in onze themawerking zullen werken.
Wat het thema wonen betreft, hebben we een maand geleden het CLTproject geïntroduceerd in de praatgroep. Dit project zal vanaf nu een
eigen leven leiden in een themagroep (zie pagina 2).
Het thema cultuur zal vanaf nu de rode draad vormen doorheen de
wekelijkse praatgroep. We zullen niet alleen vorm geven aan enkele
projecten, maar zullen ook beleidsmatig te werk gaan (met het oog op
de volgende gemeenteraadsverkiezingen)!

fijne activiteiten?

Cultuur!

Tuupe Tegoare
Elke maandag

Praatgroep: vakantie!
Tijdens de komende maand staat het thema „vakantie‟ op het programma! Op 6 februari (14u - 16u) zullen we nagaan wat jullie noden, wensen
Jos Verdegemstr 19
en behoeften zijn omtrent vakantie. Op 28 februari (14u - 16u) zullen we
Op zoek naar betaal- het bestaande aanbod rond vakantie bespreken en bekijken hoe we ieder
bare 2dehandskledij? van jullie verder kunnen helpen bij het plannen van een ontspannen
vakantie! Op 13 februari komen Nicole en Cathy langs voor een workshop
Kledingwinkel
parels (kettingen maken) & naald en draad (kledij herstellen).
Elke woensdag en
14u-16u

vrijdag van 14u-17u

Salonvergadering cultuur!
Op 7 februari om 14u komen we samen
in de Jos Verdegemstraat 19

Elke eerste zaterdag
van de maand van
9u30-12u
Jos Verdegemst 19
Heb je een vraag?
Sociale dienst
Elke dinsdag en don-

Uitstap: Ciné-privé (Circa)!
Op 16 februari trekken we er nog een keer samen op uit! Om 18u spreken
we af aan de plantentuin van de Universiteit Gent (Ledeganckstraat). Daar
zullen we een parcours volgen met een selectie uit de beste Belgische One
Miunute Films ooit! Om 19u30 zullen we afronden met een
heerlijke tas soep met brood (1€). Inschrijven kan je bij Ann!

Project: Samen Ludiek zingen!
We kregen ze al vaker: de vraag om samen iets rond zang te doen. Wel nu,
Heilig Hartplein 2
op een boogscheut van SIVI ligt de zZmogh-fabriek. Dit is een organisatie
Sociale kruidenier die kunstzinnige projecten organiseert voor kinderen en jongeren. Het
Elke dinsdag en don- goede nieuws is dat Vzw SIVI en zZmogh in de maand maart de handen in
elkaar zullen slaan en een cursus „samen ludiek zingen‟ organiseren!
derdag van 14u-16u;
derdag van 14u-16u

vrijdag van 9u30-12u 

Wat? 'Ludiek samen zingen' is een creatieve reeks van 5 zangavonden waarbij we in verschillende stemmen zullen toewerken naar een groots en fantasHeilig Hartplein 2
tisch toonmoment.

Voor wie? Iedereen die graag zingt en jong van geest is (van 16 tot 116j)!
Vraag na op de socia- 
Wanneer? De zangavonden gaan door elke donderdag in maart (1,8, 15, 22,
le dienst of je hier29 maart van 19u30 tot 21u)

Waar? De zangavonden gaan door in de zZmogh-fabriek (Labo
voor in aanmerking
1), Engelbert van Arenbergstraat 43, 9040 Sint-Amandsberg.
komt!

Prijs? De hele cursus kost 3€ per persoon.
Inschrijven kan je bij Ann!
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Wonen: CLT-project, een stand van zaken!
Terugblik: praatgroep rond wonen.
Het CLT-project of Community Land Trust werd voorgesteld in de eerste
praatgroep van januari. Er was een grote opkomst! Er kwamen heel wat
interessante vragen en enkele kritische bedenkingen over het project.
Hanne-Lies neemt deze zeker mee naar de verdere uitwerking van het
project. Van zodra er een antwoord kan gegeven worden op de vragen
wordt dit nog doorgegeven aan de deelnemers.
De volgende praatgroepen gingen over wonen in het algemeen. 2 keer werd er aan de
hand van stellingen gediscussieerd over wonen. Volgende onderwerpen kwamen aan
bod: kopen en huren, het erven van een woning, de buurt, energie,
… De laatste praatgroep lijstten we de problemen op die we aan onze huidige woning ervaren en droomden over wat we graag zouden
veranderen aan ons huis. We gaan hiermee aan de slag en gaan op
zoek naar mogelijke oplossingen.
Verder verloop CLT-project – opstart themagroep
De praatgroep rond wonen is nu afgerond maar vanaf februari blijven we met alle
geïnteresseerden van het CLT-project samen komen in een aparte themagroep. De
themagroep zal ongeveer 1 keer per maand samen komen en staat ook open voor
nieuwe mensen. De eerste bijeenkomst zal doorgaan op dinsdag 28 februari om 19u30
in de grote zaal van het buurtcentrum (ingang via de Witte Molenstraat).
Ondertussen werd het project ook voorgesteld aan andere organisaties (bv OCMW,
woonwinkel, buurtwerk, ...). Ook zij kunnen nu geïnteresseerden doorverwijzen naar
deze themagroep.
In de themagroep zullen we steeds op een andere manier werken rond het thema
Community Land Trust. Deze zaken zullen de komende maanden zeker op het programma staan: uitgebreide voorstelling van het project, verwachtingen, rechten en
plichten van eigenaars, het opstellen van een spaarplan, bezoek aan een project van
samenhuizen in Gent, film over CLT‟s in Amerika, bezoek aan een voorbeeldproject in
Brussel, milieubewust wonen, … Daarnaast zal er met de geïnteresseerden ook individuele begeleiding worden opgestart waarbij we bekijken wat jouw wensen en financiële
mogelijkheden zijn en voor wat je extra steun kan gebruiken.
Achter de schermen van het CLT-project
Vzw SIVI en Samenlevingsopbouw Gent vergaderen regelmatig over de verdere uitwerking van het project. Er komt namelijk heel veel kijken bij de oprichting van een CLT of
wooncoöperatie:


Zo werd er een folder gemaakt met de belangrijkste informatie over het project
(deze is verkrijgbaar bij Vzw SIVI en het buurtcentrum).



Er is beslist dat het project zal doorgaan in de wijk Dampoort – Sint-Amandsberg
(het feit dat je er nu niet woont, is geen probleem. Je moet enkel bereid zijn er te
komen wonen).



Er worden contacten gelegd met mogelijke sponsors en overheden om het project
financieel te ondersteunen. We bezoeken verschillende woonprojecten om inspiratie en goede ideeën op te doen.



Tenslotte worden er heel wat organisaties aangesproken om een charter te ondertekenen zodat het project gedragen en ondersteund wordt door veel verschillende
organisaties. De officiële ondertekening van dit charter gebeurt op 29 maart in De
Vlier in het Groot Begijnhof (Sint-Amandsberg). We nodigen ook heel wat pers uit
zodat heel Gent zal horen dat wij een CLT oprichten in Gent!
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Nieuws vanuit de sociale kruidenier
Vanaf januari 2012 zijn we gestart met een nieuw doorverwijzingsysteem voor de sociale
kruidenier. Tot en met december 2011 besliste de medewerker van de sociale dienst of
iemand al dan niet gebruik kon maken van de sociale kruidenier. Dit kan niet meer.
Als iemand wil komen winkelen in de sociale kruidenier, moet hij/zij doorverwezen worden door een bevoegde dienst. Een bevoegde dienst is een dienst of organisatie die een
financieel onderzoek kan uitvoeren.
Hoe verloopt de nieuwe procedure?

Een hulpverlener van een bevoegde dienst kan op eigen initiatief mensen doorverwijzen naar de sociale kruidenier.

Klanten kunnen door de sociale kruidenier doorverwezen worden naar een bevoegde
dienst met de vraag naar een financieel onderzoek.

De hulpverlener kan kiezen voor een eenmalige crisisbon of een langere doorverwijzing naar een sociale kruidenier (max 6 maanden).

Elke 6 maanden wordt er een nieuw financieel onderzoek en doorverwijsbrief
gevraagd van een bevoegde dienst. Deze dienst beslist dan of verdere toegang tot
de sociale kruidenier noodzakelijk is.
De klant kan zich met een doorverwijzingbrief laten inschrijven tijdens de openingsuren
van de sociale dienst, waar er altijd iemand aanwezig zal zijn om nieuwe klanten in te
schrijven. Er wordt bij een inschrijving een duidelijke uitleg gegeven over de werking van
de sociale kruidenier.
Openingsuren sociale dienst
Openingsuren sociale kruidenier:
Dinsdag en donderdag: 14u – 16u
Dinsdag en donderdag: 14u – 16u
Vrijdag:
9u30 – 12u
Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij
Tine De Vos - tine.devos@vzwsivi.be - 0493/19 00 60

Personeelskwesties
Sommige onder jullie hebben het al vernomen: Tine en Ann nemen de coördinerende taken
van Odette over. Dit betekent dat er een herschikking van taken is. En opdat jullie het bos
nog door de bomen kunnen zien, geven we hieronder een kort overzicht van de verschillende taken en contactgegevens.
Ann Van Hoof
Odette Soens
Personeel en Tewerkstelling
09/ 228 56 11
0497 18 80 18
Odette.soens@vzwsivi.be
Hanne-Lies De Coninck
Projectmedewerker
Bereikbaar op:
ma - vrij: 8u30 - 16u30
09/ 229 33 30
0497/ 38 15 79
woonproject@vzwsivi.be

Coördinator:
Groepswerking en 2de handswinkel
Bereikbaar op:
ma, di, do en vrij: 9u - 17u
09/ 228 28 30
0498/ 27 91 00
ann.vanhoof@vzwsivi.be

Tine De Vos
Coördinator: sociale kruidenier en sociale dienst
Bereikbaar op:
ma: 8u30 - 12u30
di, do en vrij: 8u30 - 16u30
09/ 229 33 30
0493/ 19 00 60
Tine.devos@vzwsivi.be

Kalender februari







SIVI-team
Vlnr: Odette, Hanne-Lies,
Tine en Ann
Met steun van ...




maandag 6: praatgroep - vakantie
14 -16u in SIVI Jos Verdegemstraat 19
dinsdag 7: salonvergadering cultuur
14 -16u in SIVI Jos Verdegemstraat 19
maandag 13: praatgroep - parels!
14 -16u in SIVI Jos Verdegemstraat 19
donderdag 16: ciné privé 18u - 20u
maandag 20: GEEN PRAATGROEP!
maandag 27: praatgroep - vakantie
14 -16u in SIVI Jos Verdegemstraat 19
dinsdag 28: oudergroep „De Boei‟
13 -16u in SIVI Jos Verdegemstraat 19
dinsdag 28: themagroep CLT
19u30 in de grote zaal vh buurtcentrum
Vooruitblik naar maart:
Elke donderdagavond
(1, 8, 15, 22 en 29 maart)
zangavond van 19u30 tot 21u
in de zZmogh–fabriek!
(Engelbert Van Arenbergstraat 43

Dank je wel ...












Dank aan alle vrijwilligers van de parochie H.Hart Sint-Amandsberg
voor hun enthousiaste bijdrage bij het “driekoningen” zingen op zaterdag 7 januari 2012. Eveneens dank aan alle
bezoekers van het driekoningenfeest in de Taverne Heilig
Hart en de vrijwilligers aan de verschillende eet- en
dranktafels. De driekoningen hun gaven liggen in de
sociale kruidenier. Dank je wel voor de geldelijke bijdrage.
Dank aan de leerlingen, ouders en leerkrachten van de freinetschool
“De Vlieger” (ingang Wasstraat) voor de mooie bijdrage/opbrengst van hun atelierwerking naar aanleiding van de kerstmarkt.
Dank aan de leerlingen van de klas van meester Philippe - Gemeenteschool Landegem
voor de verkoop van speelgoed ten voordele van kansarme kinderen. Dank je wel,
meester, breng jij de boodschap over bij de kinderen.
Dank aan de vormelingen van de catechese in Beervelde voor hun bijdrage in de sociale kruidenier en het speelgoed voor de kinderen.
Dank aan de Halvemaners van het het VCLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) St.
Amandsberg voor de opbrengst van hun sober maal nav de werelddag van verzet tegen extreme armoede 2011.
Dank aan de sponsors uit Oostakker, Sint-Amandsberg voor hun regelmatige bijdrage
voor onze werking.
Dan je wel aan alle vrijwilligers en medewerkers van de 2de handskledingwinkel voor
hun inzet, enthousiasme, … bij de weggeefdag, het leeg maken, opkuisen en opnieuw
vullen en aankleden van de 2de handskledingwinkel!
Kom dat zien!
Wij hebben een gans nieuwe
collectie* kledij in onze winkel!
(* met een ruim assortiment
aan rode Valentijn - kledij!)

