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Beste Dorpelvrienden
Dit jaar loopt alweer op zijn einde. Het ergste van de coronastorm met 2
volle ellendige jaren ligt achter ons. Dat is positief maar nog veel positiever
was onze Dorpelvakantie. Begin juli trokken we naar Hapert in Nederland.
We verbleven in een driesterren gastenverblijf, met super maaltijden en
rust in overvloed. Chef-koks waren Paul en Brigit en Ward. Ze lieten ons
echt genieten.
Schuin tegenover de Hofstede was een recreatiepark met tropisch zwembad en kinderboerderij. Ontspanning was er dus meer dan genoeg. De uitstap naar Rotterdam met de havenrondvaart op de Spido Cruiseboot, dat
zal ik nooit vergeten! Zo veel gezien en bijgeleerd.
Beste Dorpelvrienden, ook al is werken met en rond mensen zoals in de
Dorpel niet altijd even gemakkelijk, toch hebben Ellen en Astrid samen met
alle vrijwilligers veel gerealiseerd dit afgelopen Dorpeljaarr
Een voorbeeld. Het was het eerste jaar, in ons 33 jarig bestaan, dat er tijdens de grote vakantie ontmoetingsdagen waren, met echte culinaire keukenverrassingen door Chantal, Raf, Patrick, Dettie en Ilse. Zo was er onder
meer verse soep, er waren pannenkoeken, croque monsieurs, ijs, fruitsalade en pudding.
Een aangename verademing voor de vele bezoekers, die meestal thuis zaten en nergens naartoe konden, zeker omdat deze ontmoetingen ook samenvielen met de warmste zomerdagen ooit. Op dinsdag 19 juli was het
bijna 40 graden. Overal was er hittestress en al zeker bij mezelf. Gelukkig
konden we dus nu terecht in de Dorpel, voor lekker eten en een sociale
babbel.
Hopelijk koelt alles wat af na de grote vakantie. Dan maken we allen een
frisse start voor het nieuwe Dorpeljaar, van september 2022 tot september
2023, met de jaarlijkse openingsbrunch op 6 september! Houd jullie allen
goed. En tot dan. Richard
Richard

Dank u wel Gregoor
Truckx
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Dorpelvakantie 2022
Wat een fantastische en echte super-de-luxe reis.
Alleen mogelijk door de Dorpel.
De eerste dag zijn we naar de Efteling geweest en ’s avonds was er een barbecue met een groot assortiment groentjes en veel keuze van vlees.
De volgende dag was het de bedoeling om te gaan zwemmen, maar omdat
de inkom redelijk duur was, besloten we dit een dag uit te stellen. Ik
mocht op drie kindjes oppassen, Liv en Bill en Bryan, echte schatjes. Bryan
nam af en toe Bill en Liv mee en dan bleven ze te lang weg en konden we
gaan zoeken, ook al bleven we ze altijd in het oog houden. Het was zeer
vermoeiend, maar toch super plezant!
De dag erop hebben we een tocht naar Rotterdam gemaakt. Daar mochten
we op een super-de-luxe cruise boot met drie verdiepingen voor een rondvaart in de haven!
En de laatste dag werd afgesloten met een dagje Planckendael . Hoe plezant ook, ik was toen echt moe.
Het eten op de thuisbasis was echt heel lekker. Driemaal per dag verwende
het koksteam Paul en Birgit en de Ward ons. Zo was er chili con carne, waterzooi met gekookte patatjes en ook gebakken patatjes met erwtjes en
worteltjes en gehaktbrood En ‘s morgens eitjes met gebakken spek en wentelteefjes en zeer veel keuze aan beleg en veel soorten gebraad. Altijd onbeschrijflijk lekker!

Wat een luxe mensen…een onvergetelijke Dorpelvakantie 2022!
Greetje!
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BBQ
Ook onze jaarlijkse BBQ mocht niet ontbreken. Onze vrijwilligers maakten
er een echt feest van en maar liefst 100 bezoekers, groot en klein, vierden
mee.
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Brunch
Op dinsdag 6 september was er onze jaarlijkse brunch. Die brunch is meteen ook de start van het nieuwe werkjaar. De vrijwilligers verwelkomden
de bezoekers heel hartelijk. En de bezoekers zagen meteen dat de Ontmoeting ook wat herschikt was. De Ontmoeting is nu weer gewoon open en alle
groepen starten opnieuw op. En ja, de brunch was heel uitgebreid en echt
lekker. Op naar een succesvol nieuw werkjaar.

6

Schoolspullen voor iedereen

In september zwaaiden we alle kinderen uit aan de schoolpoort. Een
nieuw avontuur kon starten.
De schoolbanken waren goed gevuld maar niet elke boekentas en brooddoos zat vol. Als Dorpel kregen we steun door vele inzamelacties en konden we schoolspullen voor iedereen verzamelen. Ook lege brooddozen
werden opgespeurd en werden gevuld.
Iedereen die nog op zoek is naar schoolspullen mag zeker binnenspringen. Ook als je nog materiaal wil binnenbrengen ben je zeker welkom!
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Bezoek jij ook regelmatig
onze Facebookpagina?

https://www.facebook.com/dedorpel
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Aan voetbalclub SKS Herentals
Eind juni kregen wij een onverwacht maar leuk telefoontje van de Gerrit,
voorzitter van voetbalclub SKS Herentals. Hij stelde ons de vraag of we kinderen blij konden maken met een voetbal. Ons antwoord was volmondig ja.
En zo geschiedde, dezelfde middag stond Gerrit met +/- 20 voetballen voor
onze deur. Merci!

Griffith op bezoek
Eind juni ontvingen wij het Care-Team van
Griffith bij ons in De Dorpel. Griffith is al
jaren een trouwe sponsor en het was aangenaam de medewerkers te leren kennen.
Ze brachten kruiden mee uit hun eigen
assortiment die wij voor onze BBQ de volgende dag, goed konden gebruiken!

Wil jij ons ook steunen?
Dat kan, met een gift (met fiscaal voordeel) op het
rekeningnummer van
De Dorpel vzw :
BE64 0011 9552 0552
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Waarom kom jij graag naar De Dorpel?
Dat was de vraag die ik heb voorgelegd aan vele bezoekers, gedurende de laatste
twee weken voor de vakantie. En dit is het resultaat van mijn rondvraag:


Voor het eten, dat meestal heel lekker is



Om te genieten van het eten



Uit gewoonte, weten dat je ergens naartoe kan



Soms kom je iemand tegen die je al lang kent



Mogelijkheid om eens een uitstapje te doen



Ik kan zo mijn budget onder controle houden, daardoor zelfs iets sparen



Om thuis eens weg te zijn



Om niet alleen te zitten thuis



Uit noodzaak (eten)



Voor het gezelschap



Om mensen te ontmoeten



Meedoen met activiteiten



Voor de gezelligheid



Lekker eten en goedkoop



Drank is goedkoper



Plezant groepje, om plezier te maken



Om mensen te plagen (lach)



Voor het contact



Voor de hobby



Voor de goede bediening



Om ook eens naar de shop te gaan



Om energie kwijt te raken, en positieve energie op te doen



Voor de babbel
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Wat zou ik doen zonder De Dorpel (alleenstaande / gepensioneerd / handicap)

Deze redenen werden meermaals genoemd:
- om niet alleen te zijn
- voor het gezelschap, contact
- voor de gezelligheid
- lekker eten en goedkoop, ook drank goedkoop
- regelmatig activiteiten

Misschien herken je jezelf hier ook wel in. Of misschien ontdek je wel nieuwe redenen die ook op jou van toepassing zijn, maar waarvan je je niet bewust was.
Bedankt voor jullie medewerking.

Eric
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Kinderwerking zomer
Tijdens de maanden juli en augustus was het elke woensdag en vrijdagnamiddag kinderwerking.
Potten bakken, fruitsatés maken, speelbus, verhalenweverij en nog veel
meer….
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Wel en Wee
We nemen afscheid van
Maria Hendricks
Toen ze nog bij ons kwam eten, zag ze er altijd goed uit: mooi gekleed en gekapt!
Ze werkte nog in haar hofke en was altijd klaar voor een babbeltje. Tijdens de
corronaperiode is ze in het rusthuis beland en daar overleden op 98 jaar.
Jordi Driesen (bezoeker) heeft veel te vroeg afscheid moeten nemen van zijn
moeder. Rita Thurenhout. We wensen hem en de familie veel sterkte toe!
Op 25 juli overleed Eddy Van Houtven van de lees- en schrijfgroepen, een trouwe
bezoeker en vriend van velen!
We moesten ook afscheid nemen van Lucienne Heivers op 1 augustus, jarenlange
trouwe bezoekster in de oude en nieuwe Dorpel.

Wie het moeilijk heeft met verlies en daarover wil praten, kan altijd bellen of mailen. Maak gerust een afspraak. Bellen kan op 014 21 40 73. Mailen doe je naar
dedorpel@edpnet.be
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Goestingsdag
Wat deden een groepje van 6 vrijwilligers, Ellen en Astrid van de Dorpel op een
zonnige zaterdagmorgen om 8u in het station van Herentals? Wel ze gingen met de
trein naar Antwerpen want ze hadden zich ingeschreven voor de “Goestingdag” van
de Welzijnsschakels. Zij die nog niet ontbeten hadden, konden bij aankomst in de
Stroming hun maag vullen met lekkere koffiekoekjes en een drankje. Iedereen had
bij inschrijving 2 workshops gekozen.
In de voormiddag nam ik deel aan de workshop “Presentie in de praktijk”. Andries
Baart ontwikkelde de presentietheorie en bij hem volgde ik heel lang geleden al
eens een uiteenzetting daarover. Tijd dus om het nog eens op te frissen want een
goede basishouding als je met mensen in armoede werkt, blijft een uitdaging en is
een proces van levenslang leren. Er werd op gewezen dat liefdevolle trouw en goede zorg heel belangrijk is in de ontmoeting met gekwetste mensen. En ook al gaan
we niet altijd akkoord met wat mensen doen, het is wel belangrijk dat mensen
altijd mogen terugkomen. De tijd was te kort om er echt diep op in te gaan en ervaringen uit de wisselen.
Een lekkere soep en broodjes vulden onze maag en dan hadden we nog tijd om een
ommetje te maken in de stad. Fris konden we beginnen aan onze 2de workshop.
Voor mij was dat “Uitwisseling over noodhulp”. Meer bepaald ging het over: hoe
we binnen de vereniging omgingen met voedselondersteuning? De deelnemers
ervaarden het als een complex verhaal en dat het zijn weerslag heeft op de ontmoeting. Bovendien blijft het een moeilijke evenwichtsoefening tussen mensen
voedsel geven en hen niet afhankelijk maken. Iedereen was het erover eens dat
structurele armoedebestrijding de wezenlijke taak moet zijn van een welzijnsschakel en dat we oog moeten blijven hebben voor onze kernopdracht.
De namiddag werd afgesloten met het “Samen sterkt lied” en we vernamen dat de
Welzijnszorg Campagne 2022 in het najaar als slogan heeft “Allemaal digitaal?!”.
Een strijd voor digitale inclusie.

Het was een dag waarin we andere mensen van de welzijnsschakels in
Vlaanderen ontmoetten en we onze ervaringen konden delen. Ik kon vaststellen dat wij als Dorpel één van de weinigen zijn met een professionele
omkadering en al heel ver staan in onze werking. Een pluim voor al wie zich
hiervoor inzet. Ria
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Minister Benjamin Dalle op bezoek
Minister van Media Benjamin Dalle bracht op 16 juni een werkbezoek
aan de regionale televisie RTV. De minister ging samen met een journaliste mee op pad naar De Dorpel voor een reportage over kinderarmoede.
Ruim 10 procent van de kinderen in Herentals groeit op in een kansarm
gezin. Dat is een groot aantal. De Dorpel spreekt zeker niet over een daling, ze krijgen net meer gezinnen over de vloer die de eindjes niet meer
aan mekaar kunnen knopen. In Herentals gaf Astrid de minister een
woordje uitleg. Zij werkt in de Dorpel als projectwerker voor kinderen.
De gezinnen die we over de vloer krijgen hebben problemen op heel wat
vlakken, zei Astrid. We zien een verbreding van onze doelgroep. Meer
middenklassers vinden nu ook de weg naar onze hulpverlening. Financieel is er een evolutie aan de gang die iedereen treft. We blijven als organisatie klaarstaan om te ondersteunen waar kan. Samen willen we de
armoede de wereld uit. Zeker kinderen moeten we beschermen zodat ze
niet worden uitgesloten in de maatschappij.
Betty, vrijwilligster van De Dorpel, gaf ook een woordje uitleg in de reportage. Zelf heeft ze als ervaringsdeskundige een realistisch beeld op
de armoedeproblematiek. Elke dag opnieuw is een uitdaging om te
“overleven” met de prijzen die almaar stijgen.
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Bioboer De Kiijfelaar
Al jaar en dag kan De Dorpel rekenen op een groot assortiment
aan groenten en fruit van Bioboer De Kijfelaar uit Noorderwijk. De
Dorpel is dan ook erg dankbaar. Dankzij de gratis groenten en fruit
kunnen lekkere en gevarieerde maaltijden worden bereid.
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Samen veerkrachtig

Elk jaar, van 1 tot 10 oktober, staat een goede geestelijke gezondheid in de
kijker. Doel? Mentaal welbevinden en psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken. Tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid wordt
afgeteld naar 10 oktober: de internationale dag van de geestelijke gezondheid.
Dit jaar neemt ook De Dorpel deel aan het initiatief. Het is de bedoeling om
positief naar jezelf te kijken, je eigen kracht te ontdekken en elkaar te versterken.
Dit jaar staat de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid is het teken van
Kracht. We hebben allemaal de mogelijkheid om te groeien, talenten te
ontwikkelen en zelfvertrouwen op te bouwen. Het ontdekken van je krachten leidt tot grotere levenskwaliteit. Daarnaast lukt het vanuit zelfvertrouwen beter om krachtige relaties met anderen aan te gaan.
Zo maakt De Dorpel op dinsdag 4 oktober een krachtboom. Aan een boom
buiten worden allerlei positieve spreuken opgehangen.. Op woensdag 5
oktober is er de film Binnenstebuiten en op vrijdag 7 oktober is er in de
voormiddag tai chi en in de namiddag wordt een vriendschapstapijt gemaakt.
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Agenda De Dorpel
Voor onze vaste activiteiten verwijzen we graag naar onze website.
Onze Dorpelshop is nu ook open op zondag van half 2 tot 4 uur.

Oktober
Dinsdag 4 oktober: krachtboom maken
Woensdag 5 oktober: film Binnenstebuiten
Vrijdag 7 oktober: voormiddag: tai chi
namiddag: vriendschapstapijt maken
Zondag 9 oktober: line dance
November:

Zondag 13 november: bingo
Week 21 november: welnessactiviteiten en workshops
Woensdag 30 november: Sinterklaasfeest
December:
Zondag 11 december: winteruitstap

Zaterdag 17 december: kerstmarkt
Vrijdag 23 december: Kerstfeest

Kijk zeker ook op onze website. Daar vind je nog extra informatie!
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Agenda De Fakkel
(deze data zijn onder voorbehoud, hou steeds onze website in het oog)
Elke woensdagnamiddag van 14u tot 16u (behalve tijdens schoolvakanties):
kinderpraatjes voor kinderen van 4 tot 8 jaar
september
maandag 19 september om 13u30: praatcafé: aanleren woonlied
maandag 26 september om 10u: infovergadering
woensdag 29 september om 13u30: creatieve workshops in kader van 10 daagse
geestelijke gezondheid: kaartjes met veerkrachtige boodschappen maken
oktober
woensdag 5 oktober om 14u: aanleren woonlied
donderdag 6 oktober om 14u: veertochtwandeling
Vrijdag 7 oktober om 10u: verdelen van kaartjes op de markt

maandag 10 oktober om 9u30: voorbereiding fakkeltocht + aanleren woonlied
Maandag 10 oktober om 18u30: aanleren woonlied (17u30: broodmaaltijd)
maandag 17 oktober om 19u: Internationale Dag van Verzet tegen Armoede met
getuigenissen, het woonlied en aansluitend de fakkeltocht
maandag 24 oktober om 10u: infovergadering + evaluatie 17 oktober
november
maandag 14 november om 9u30: themawerking

week 21 november: welnessactiviteiten en workshops
maandag 28 november om 10u: infovergadering
december
maandag 12 december om 9u30: themawerking
Zaterdag 17 december: kerstmarkt
Maandag 19 december om 12u: infovergadering (inclusief maaltijd) en praatcafé
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Voorwoord
De zomermaanden zitten er bijna op. Ik hoop dat ze u deugd hebben gedaan en
dat de batterijen terug zijn opgeladen.
Zelf zitten we niet stil en smeden we plannen voor het najaar. We zijn aan het
bekijken waar we op kunnen inzetten, welke accenten we willen leggen. We raden
dan ook aan om onze website nauwlettend in het oog te houden voor de concrete
uitwerking van onze projecten.
Graag geven wij u alvast een voorsmaakje van onze plannen, acties:
17 OKTOBER: internationale dag van verzet tegen armoede
Net zoals andere jaren komen we deze dag om 19u samen in cc ’t Schaliken om
aandacht voor ‘armoede, mensen in kwetsbare situatie’ te hebben. Het blijft
noodzakelijk dat deze aanhoudende problematiek op de agenda wordt gezet en
dat er stappen worden ondernomen om armoede daadwerkelijk te bestrijden
zodat we uitsluiting kunnen verbannen! Dit jaar is het thema ‘kwaliteitsvolle en
betaalbare woningen een recht voor IEDEREEN! Aan de hand van getuigenissen,
het woonlied, de fakkeltocht,… gaan we dit thema aankaarten. Iedereen is van
harte welkom!
Daarnaast helpen we de stedelijke diensten met het uitrollen van de UIT-pas en
een Rap op Stap kantoor. Tijdens de 10 daagse van geestelijke gezondheid willen
we de kracht van onze mensen in de kijker zetten om aansluitend met hen een
welzijnsproject op te starten.
En natuurlijk blijven we de dagelijkse realiteit opvolgen, zodat we steeds kort op
de bal kunnen inspelen. Zo kunnen we iedereen correct informeren of onze stem
te laten horen waar nodig.
Nathalie
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IEDEREEN HEEFT RECHT OP
EEN BETAALBARE EN KWALITEITSVOLLE WONING

Maandag 17 oktober 2022
19u: getuigenissen, zelfgemaakt woonlied
20u: fakkeltocht
21u: receptie
Waar: cc ’t Schaliken – Grote Markt 35 –Herentals
Iedereen is welkom die onze boodschap ‘meer en betere sociale woningen plus
een woonbeleid dat de kwaliteit en de betaalbaarheid van private huurwoningen
verbetert’, mee wenst uit te dragen, te horen
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Vanuit het Netwerk tegen Armoede, vertegenwoordigd door 57 verenigingen
waar armen het woord nemen, is er een Vlaamse campagne. Vzw De Fakkel is
één van deze verenigingen en ondersteunt deze campagne.
Mensen die wachten op een betaalbare, kwaliteitsvolle woning hebben genoeg
gewacht. Het is tijd voor actie en oplossingen die echt werken, op korte en lange
termijn. De doelgroep stijgt! Hier mogen we niet blind meer voor zijn. Een goede,
veilige,… woning is een BASISRECHT. Een woning moet een THUIS zijn voor elke
kind, tiener, (jong)volwassene, senior,… .

Tijdens onze themawerking hebben we naar de ervaringen van mensen in deze
kwetsbare situaties geluisterd. We hebben de bezorgdheden, vragen, frustraties,
… met betrekking tot sociale woningen, huren op de private huurmarkt, renoveren van eigendom verzameld. Deze getuigenissen worden op 17 oktober gebracht. Daarnaast willen we dit thema kracht bij zetten door een nieuw, zelfgemaakt woonlied te zingen.
Zo willen we ONZE stem laten horen en de problemen nog eens aankaarten.
De komende jaren willen samen met (boven)lokale partners constructief samenwerken en oplossingen zoeken. We zijn ervan overtuigd dat de stem van mensen
die in deze situatie verkeren gehoord moet worden om tot goede, gesteunde
oplossingen te komen.
Wil je het lied aanleren en op 17 oktober mee op het podium staan zodat we
onze boodschap nog luider kunnen uitdragen, aarzel niet om te komen repeteren op 19 september om 13u30 of 5 oktober om 14u of 10 oktober om
18u30. Kan je niet op één van deze momenten aanwezig zijn, neem dan zeker contact op en we zoeken een oplossing.
Niet kunnen zingen is geen excuus, want we verwelkomen iedereen! Zoals
het spreekwoord het zegt ‘Ieder vogel zingt zoals hij/zij gebekt is. We willen
met andere woorden in ons koor zowel merels als kraaien!
Helpende handen voor de voorbereiding, verdelen van flyers of de dag zelf
zijn steeds welkom, neem dan contact op met Nathalie
(vzwdefakkel@gmail.com)
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Overleg op het kabinet van minister Zuhal Demir
Op 2 juni hadden we vanuit de werkgroep ‘energie en armoede’ een overleg op
het kabinet van minister Demir. We uitten onze bezorgdheden over het Energiearmoedeplan 2025. We zetten hier enkele van op een rij:
Mijn verbouwpremie vinden we best OK. Alleen denken wij dat ze weinig terecht zullen komen bij gezinnen met een laag inkomen omdat zij geen geld
hebben om de verbouwingen vooraf te betalen. We missen ook een grondige ondersteuning en begeleiding bij het renoveren.
Private huurders moeten aangezet worden om hun huurwoningen te verbeteren. En als ze bereid zijn om hun woning onder de marktwaarde te verhuren, zouden ze steun moeten krijgen van de overheid.
Mensen met een sociaal tarief van gas en elektriciteit kunnen een kortingsbon
aanvragen bij Fluvius (binnenkort 250 euro) als ze een diepvries of koelkast
kopen met label D. Deze zijn enorm duur, daarom hebben we gepleit voor
energielabel E of om de kortingsbon nogmaals te verhogen.
We vinden ook dat er een grondige kwalitatieve renovatie nodig is van de sociale woningen.
Met de huidige energieprijzen willen we een verplichting van haalbare afbetalingsplannen bij een energieschuld.
Het noodkrediet voor gas en elektriciteit wordt vanaf 1 juli opgetrokken tot 75
euro. Wij vroegen om het in de toekomst uit te drukken in kwh.
…
Er werd nog veel meer besproken. Het was een zinvol overleg en alle deelnemers hadden het gevoel dat er echt naar ons geluisterd werd. Maar de toekomst zal het ons leren.
Ria
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Groepsaankoop?
De voorbije jaren organiseerden wij momenten om de gegevens van uw energiefactuur in te geven bij iChoosr. Zij zijn een onafhankelijke organisator van groepsaankopen voor onder andere de goedkoopste energieleverancier. Vorig jaar had geen
enkele leverancier iets ingediend omwille van de onzeker situatie. Dit is vandaag de
dag spijtig genoeg nog steeds het geval. We weten hierdoor niet of leveranciers dit
jaar gaan intekenen. We hebben ervoor gekozen om enkele mensen in te schrijven
en het nauwlettend op te volgen. Stel dat er een groepsaankoop doorgaat, dan kunnen we in november, december nog intekenen. Op dat moment zullen we momenten inplannen om u verder te helpen. Hou de website in het oog.
Heeft u vragen, bezorgdheden (onder andere over uw eindafrekening), aarzel niet
om ons toch te contacteren. We bekijken met u wat we kunnen doen.
Goed om te weten is dat de maatregelen, die eerst geldig waren tot 30 september
2022 verlengd zijn tot eind 2022.
Er geldt een verlaging van de btw op elektriciteit van 21% naar 6%
Er geldt een verlaging van de btw op aardgas van 21% naar 6%.
De btw-verlaging voor gas komt er vanaf 1 juli 2022 ook voor appartementsgebouwen en andere gebouwen en plaatsen met collectieve verwarmingsinstallaties.
Verlenging van het tijdelijk recht op sociaal tarief
Verhoging van energiepremies
Er is een eenmalige ‘stookoliecheque’ van 225 euro (per adres) voor gebruikers van
stookolie (mazout) en propaan in bulk.
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Bedankt
Aan ondernemers voor een warm België voor de chroombooks
Als vzw stellen we vast dat het hebben van een laptop of chroombook niet zo vanzelfsprekend is als velen denken. 9% van de huishoudens beschikt niet over een
laptop, internetverbindinge omdat:
het apparaat te duur is (19%)
te hoge verbindings- en abonnements-/ telefoonkosten (17%)
gebrek aan digitale vaardigheden (39%)

De noodzaak is echter groot want er is een digitale stroomversnelling in de scholen.
Zo moeten leerlingen opzoekingen doen op het internet, powerpoint presentaties
maken,… De communicatie met ouders en leerkrachten, het opvolgen en maken van
taken,… gebeurt via platformen zoals smartschool. Voor leerlingen die leven in een
kwetsbare situatie is dit niet evident omdat er geen laptop is in het huishouden of
één voor meerdere kinderen. Hierdoor ontstaat er een grotere leerachterstand. De
vzw ondernemers voor een warm België spelen hierop in door laptops te het verzamelen, refurbishen en uit te delen. Wij hebben van hen 20 chroombooks gekre-

gen die we mogen uitdelen aan gezinnen die zich in deze situatie bevinden. Hierdoor krijgen deze kinderen meer kansen!
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Aan Caro, Berna, Margot en Meron (leerlingen van Sint-Calasanz Instituut te
Nijlen) voor het project ‘kinderpraatjes’ te steunen
Caro, Berna, Margot en Meron hadden voor hun opdracht in kader van een actie
van de Lions Herentals als goed doel ‘de kinderpraatjes’ uitgekozen. Ze zijn een
aantal keer langsgeweest om onze werking te leren kennen. Zo legden onze vrijwilligers Tilly en Martine uit dat ze elke woensdagnamiddag met kinderen uit
kansarme gezinnen en anderstalige kinderen samenkomen. Tijdens deze namiddag proberen ze op een speelse manier hun taal te verbeteren.. Op basis van hun
ervaring tijdens zo’n namiddag en met de informatie hebben ze een mooie presentatie gemaakt. Hiermee hebben ze de finale van de Lions Herentals gehaald.
Daarnaast hebben ze nog snoepjes verkocht om geld in te zamelen voor de kinderpraatjes. Dikke merci en Proficiat!
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Uitstappen
Stormloop
Op zaterdag 21 mei maakten we met een aantal mensen een wandeling in kader
van Stormloop. We zijn bijeengekomen bij de Fakkel en daarna zijn we vertrokken
naar Moktamee. Het werd een heel interessante wandeling. Er was veel te zien.
We gingen van kunstwerk naar kunstwerk. Van de moktame zijn we naar de Sint
Waldetruduskerk gegaan. Daar waren er veel schilderijen, allemaal heel interessant. Daarna zijn we naar de markt gegaan. Hoe ze dat maken weet ik niet, maar
het waren allemaal kruiwagens in de lucht op een ijzeren stelsel. De kruiwagens
werden omgekapt met water om beurten. Nadien zijn we naar het park gegaan en
daar was er ook een mooi kunstwerk in een container. Echt de moeite om te zien.
Van het park zijn we naar de kapel geweest in de school van de voorzienigheid. We
hebben er iets gedronken en wie zin had kon er smoutebollen eten. Ik was zo moe
dat ik vroeger dan de anderen naar huis ben gegaan.
Greet
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Ontmoetingsdag
Op 12 mei hebben we met 5 deelgenomen aan de ontmoetingsdag van het netwerk tegen armoede. We zijn naar de dierentuin in Antwerpen geweest. Als we
daar aankwamen werden we vriendelijk onthaald en kon ik met de rolstoel mee.
Nathalie heeft me geduwd. Het was een mooie dag. We hebben ook de apen gezien. De olifanten mijn vriendjes en vogels, vissen, zeehonden, tijgers,… Het was
goed en we hebben op het einde nog iets gedronken. Daarna zijn we terug vertrokken naar de trein. Dat was zwaar voor mij, maar we zijn thuis geraakt. Bedankt voor de fijne dag

Marina
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Hidrodoe
Na verschillende gesprekken over WATER en vooral onze rekening, hoe weten
we dat we een waterlek hebben, hoe kunnen we zelf iets doen om minder te
gebruiken,… na al dit denkwerk konden we een bezoek brengen aan HIDRODOE
in het bos, Haanheuvel , achter de schaatsbaan in Herentals.
Enkele gezinnen waren geweest met de vrijkaart, maar wij gingen mee met de
kinderen van kinderpraatjes en onze kleinkinderen
Ze konden experimenteren en iedereen kon proeven van gezond water.
We kennen water in bevroren toestand: gletsjers en ijsblokjes, dat kan smelten
en we kunnen het koken en dan hebben we stoom en waterdamp.
In de filmzaal is de 4 D film over de waterdruppel Spetter, drip en drup , wat beleeft die allemaal en het besef dat we respect moeten hebben voor de natuur en
onze afval sorteren en niet zomaar in de beek gooien.
Van grondwater oppompen, precies een boor die het water tot boven bracht,
waterpistolen richten op kunstplanten, een voetbalspelletje, al fietsend water
opwarmen, energie winnen: kracht van de natuur; eigenschappen zoals hout
drijft en een zwaar voorwerp zal dieper in het water gaan: Wet van Archimedes:
de opwaartse kracht die een lichaam in een vloeistof ondervindt is even groot als
het gewicht van de verplaatste vloeistof .
Water geeft leven: aan ons, aan de vissen en andere dieren en planten. De watertuin is buiten, onder een grote paraplu lopen, maar er was wat wind en zo
werden we af en toe nat.
Bedankt voor deze leerrijke dag.
Aymeric, Jeffrén en bomma Josée
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