Heb jij soms ook het gevoel dat je er alleen voor staat?
dat je, doordat je weinig geld hebt, moet opboksen tegen de anderen die het zoveel
beter hebben?
dat je het moeilijk hebt je huis gezellig te houden?
dat je moet kiezen, tussen verwarming, eten, tussen naar de dokter gaan of je
schulden afbetalen, of je zelf of je kinderen eens een pleziertje gunnen...

Armoede is een onrecht!
Jij koos er niet voor om weinig geld te hebben. Toch denken anderen vaak dat het aan
jezelf ligt. Zo zijn anderen er blind voor dat jij er zo vaak alleen voor staat. Dat jij
niet eens weet waar en hoe je de juiste hulp kan vinden om (terug) mee te kunnen met
de rest…
Maar heb je al eens gehoord van WELZIJNSSCHAKELS-LEDE ?
Dat is één van de groepen mensen in je eigen buurt die je kan helpen en waar jij ook
kan bijhoren !!!

Wat kan WELZIJNSSCHAKELS-LEDE voor jou doen?
 Huisbezoeken : Werken aan vertrouwen. Vrijwilligers komen bij je langs. Ze
luisteren naar jouw problemen en helpen je samen op weg waar ze dat kunnen.
Zo leer jij heel wat bij en kan je zelf ook andere gezinnen in de groep snel de
juiste hulp aanbieden.
 Ontmoetingsmoment : Maandelijkse ontmoeting bij een gratis drankje en
koekje. Je kan er ook seizoensgroenten en fruit aankopen, tegen een lage prijs.
 Daguitstap : Er is een jaarlijkse betaalbare daguitstap voor het hele gezin.
 Feesten : Je krijgt leuke attenties rond Sint-Maarten, Pasen en Nieuwjaar.
 Werken aan rechten :
- Toegankelijk onderwijs :
Welzijnsschakels zorgt er voor dat de school gemakkelijker en goedkoper
wordt voor jouw gezin.
Gebruik van de UiTPAS : Dit is een kortingskaart waarmee je voor 1,50 euro
of 3 euro kan deelnemen aan de activiteiten en uitstappen. Voor meerdaagse
uitstappen is er een grote korting.
- Cultuur en vrije tijd :
We nemen in groep deel aan activiteiten via de UiTPAS. Zo maken we de
sociale, culturele en sportieve activiteiten ook voor jouw gezin toegankelijk.
Dit doen we in samenwerking met Erpe-Mere, Haaltert en Aalst.
 Vrijwilliger worden?
Misschien voel jij je nog meer aangesproken en kan je zelf tijd vrij maken,
voor huisbezoeken, praktische zaken, mee helpen het leven zo leefbaar
mogelijk te maken?… Dan ben je zelf van harte welkom als vrijwilliger!

 INFO?
WELZIJNSSCHAKELS-LEDE :
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