PERSBERICHT
17 oktober 2011

Het OCMW ondersteunt mee de strijd
tegen armoede bij kinderen en jongeren
De werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober zet
zich dit jaar speciaal in op de strijd tegen ARMOEDE BIJ
KINDEREN EN JONGEREN! Want meer dan 1 op 6 van de
kinderen en jongeren in België leeft in armoede!
Iedereen mee…
Als aanzet naar de Werelddag verzet tegen armoede organiseerden
dertien Grimbergse organisaties in het Cultuurcentrum op 10 oktober
een thema-avond over armoede. De avond startte met een debat. De
panelleden armoededeskundige Jacques Van der borght, OCMWvoorzitter Trui Olbrechts en algemeen directeur PZ Sint Alexius
Godfried Van Beuren zorgden voor heel wat interactie vanuit de zaal.
De avond voorzag verder in de film Winter’s Bone en een breed
ontmoetingsmoment. Met deze infoavond kon Grimbergen heel wat
personen betrekken bij het belang van de strijd tegen armoede en
sociale uitsluiting.
Het OCMW van Grimbergen strijdt mee.
In onze dagelijkse werking neemt het OCMW verschillende
maatregelen om ervoor te zorgen dat gezinnen over een toereikend
inkomen beschikken dat hen in staat stelt om waardig te leven. Want
de welvaart en het welzijn van kinderen en jongeren, hun vermogen
om de wereld aan te kunnen, is in grote mate afhankelijk van de
gezinscontext waarin deze kinderen en jongeren opgroeien.
Bij het toekennen van het leefloon bekijkt het OCMW ook de
mogelijkheden naar het zoeken van werk, het volgen van een
gepaste opleiding om mensen op weg te zetten. Vorig jaar ontvingen
249 gezinnen een leefloon in onze gemeente. Voor sommige gezinnen
is het leefloon onvoldoende om menswaardig te kunnen leven. Het
OCMW voorziet in bepaalde gevallen bijkomende steun. Vorig jaar
steunden we eveneens 218 gezinnen met bijkomende middelen.
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Extra inspanningen voor tewerkstelling
“Ons OCMW doet extra inspanningen om met mensen te zoeken naar
een aangepaste tewerkstelling”, beklemtoont OCMW-voorzitter Trui
Olbrechts. Het vinden van werk is vaak een groot probleem voor
personen die bij het OCMW komen voor financiële hulp. Vooral voor
mensen met een lage scholing, personen met weinig werkervaring of
anderstaligen, is het vinden van werk op de reguliere arbeidsmarkt
niet eenvoudig.
Het OCMW van Grimbergen zet daarom in op arbeidstrajectbegeleiding en sociale tewerkstelling. De personen krijgen tijdens
deze tewerkstelling intensieve begeleiding om de nodige
vaardigheden te verwerven zodat ze nadien meer mogelijkheden
hebben om door te stromen naar het gewone arbeidscircuit. Het
OCMW sloot vorig jaar met 30 personen zo’n tewerkstellingsovereenkomst af.

Ook zijn er steeds meer mensen die met een hoge schuldenlast kampen.
Het OCMW stelt twee maatschappelijk werkers ter beschikking die de
gezinnen begeleiden en ondersteunen via schuldbemiddeling en
budgetbeheer.
Aandacht voor sociale activiteiten
Maar armoede kan ook sociale uitsluiting betekenen, omdat er gesnoeid
moet worden in zaken die het leven boeiend en aangenaam maken zoals
vrije tijdsactiviteiten, sport, cultuur… Vooral voor kinderen en jongeren
vormt dit een extra discriminatie. Om die uitsluiting te beperken
voorziet de federale overheid een subsidie om tussen te komen in de
kosten verbonden aan socio-culturele participatie. Het OCMW stimuleert
klanten en hun kinderen om deel te nemen aan diverse sociale
activiteiten bijvoorbeeld door het betalen van lidgelden voor
sportactiviteiten, voor vakantiekampen, inschrijvingsgeld voor de
muziekacademie,…. Ook organiseerde het OCMW in Grimbergen enkele
gezamenlijke activiteiten voor de kinderen zoals o.a. een
kindvriendelijke uitstap, speelpleinwerking.
Ook in Grimbergen kampen er nog steeds personen en gezinnen
met armoede. Op 17 oktober op de werelddag van Verzet tegen
armoede, hangt ook het OCMW van Grimbergen de geknoopte
witte lakens uit als symbool van onze strijd tegen armoede.
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