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INHOUD 

1. Besluiten Rondetafelconferentie in praktijk omgezet. Zeven nieuwe acties in strijd 

tegen kinderarmoede.  

2. Renovatie De Maretak begonnen. 60 assistentiewoningen worden gerenoveerd. 

3. Museum opent in 2018 zijn deuren. Nieuw leven in 1.000 jaar oud Hunnegem 

4. Jaarlijks eetfestijn David Larmuseau op 31 maart 2017, 1 april 2017 en 2 april 

2017 in zaal Die Crone te Idegem ten voordele van het Kinderkankerfonds. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

David Larmuseau geeft zijn persoonlijke kijk op de gebeurtenissen van de voorbije weken in zijn blog 
Tiebreak.  Hierbij gevoegd vindt u de blogberichten van de maand januari 2017 en februari 2017. 
 
Nr. 31.: Broos en breekbaar. Lees meer:  http://www.davidlarmuseau.com/single-post/2017/01/23/Broos-
en-Breekbaar 
Nr. 32.: André Van Heuverswyn. Lees meer:  http://www.davidlarmuseau.com/single-
post/2017/01/23/Adrien-Van-Heuverswyn 
Nr. 33.: Maatregelen. Lees meer:  http://www.davidlarmuseau.com/single-post/2017/02/16/Maatregelen 
 
Alle tiebreaks kan u lezen op mijn website www.davidlarmuseau.com/homepage. 

 

1. Besluiten Rondetafelconferentie in praktijk omgezet. Zeven nieuwe acties in 

strijd tegen de kinderarmoede. 

De OCMW-raad heeft zeven nieuwe acties goedgekeurd in de strijd tegen de kinderarmoede. ‘Dat 
zijn concrete toepassingen van de Rondetafelconferentie’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. 
‘Het is mijn vaste overtuiging dat die hefbomen worden om dat vraagstuk bij de wortel aan te 
pakken.’ 
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Het OCMW organiseerde op 24 en 29 november 2016 een massaal bijgewoonde Rondetafelconferentie over 
het vraagstuk van de stijgende kinderarmoede. Op basis van de conclusies keurde de OCMW-raad zeven 
nieuwe acties. Dat gebeurde na een grondige interne bespreking en in overleg met het Huis van het Kind en 
het Jeugdwelzijnsoverleg.  
 
Grote noden 
Elk jaar worden in Geraardsbergen tussen vijftig en zestig kinderen geboren in armoede. En zowat duizend 
kinderen, die jonger zijn dan achttien, leven onder de armoederisicodrempel. De helft daarvan woont in het 
stadscentrum. Zij wonen vaak in onaangepaste woningen, kampen vaak met gezondheidsproblemen. Een 
groot aantal groeit ook op in eenoudergezinnen.  
De strijd tegen de kinderarmoede is vanaf 2013 de hoofdprioriteit in het OCMW-beleid. Maar wegens de 
toename worden zeven bijkomende maatregelen genomen. 
 
Ondersteuning kwetsbare gezinnen 
Een eerste reeks maatregelen ondersteunt de gezinnen die in armoede leven. Vooreerst wordt een 
brugfiguur via de huisbezoeken van Kind en Gezin ingezet bij de ondersteuning van jonge gezinnen.  
Verder steekt het buddyproject of SAM-project van wal. Dat staat in voor de coaching van de vrijwilligers die 
de gezinnen bijstaan. Hun werking is gericht op het spelen met de kinderen en het samen gebruiken van het 
vrijetijdsaanbod. Op vraag van de leden van de conferentie wordt een armoederegisseur aangesteld.   
 
Onderwijs 
Een tweede pijler richt zich naar de ondersteuning van kwetsbare kinderen in het onderwijs. Dat speelt 
immers een sleutelrol bij hun opvoeding.  
 
Het OCMW staat in voor de materiële ondersteuning van de scholen via het aanbieden van materiaal voor de 
zorg. Verder wordt een bedrag van € 50.000 uitgetrokken voor een tussenkomst in de schoolkosten. Dat zal 
gebeuren door een uitbreiding van de huidige regeling via de vrijetijdspas en nog een aantal te bespreken 
acties.  
 
Toegankelijke gezondheidszorg 
Verder gebeurt een ondersteuning van de uitbreiding van het aantal plaatsen in de kinderopvang die zich 
specifiek richten naar kwetsbare gezinnen. En last but not least wordt € 30.000 uitgetrokken voor een meer 
toegankelijke gezondheidszorg voor kansarmen door de uitbouw van een wijkgezondheidscentrum.  
 
De besluiten van de conferentie worden op dinsdag 28 februari om 20 u uitvoerig toegelicht in het Huis van 
het Kind zoals dit in november 2016 was afgesproken. Naar aanleiding van het eenjarig bestaan van het Huis 
van  het Kind worden alle deelnemers een drankje aangeboden. 

 
 



2. Renovatie De Maretak begonnen. 60 assistentiewoningen worden 

gerenoveerd. 

‘De zestig oudste assistentiewoningen van het OCMW aan de Groteweg worden grondig 
gerenoveerd’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘De eerste flat is opnieuw in gebruik 
genomen. 
 

In de jaren 1980 was Geraardsbergen een van de eerste steden waar serviceflats of assistentiewoningen 
werden gebouwd. Dat was een van de grote verwezenlijkingen van dokter Adrien Van Heuverswyn, de 
pionier van het OCMW.  
 
Grondige renovatie 
Ruim dertig jaar later worden die wooneenheden grondig gerenoveerd. De badkamer wordt uitgebroken en 
er komen een nieuw hangtoilet, een badkamermeubel en een inloopdouche. De linoleum ruimt plaats voor 
een nieuwe vloer en er komen nieuwe tegels op het terras. De keuken krijgt een nieuw werkblad, dampkap 
en kookplaat. Ten slotte wordt de flat opnieuw  geschilderd.  
‘Vanuit onze permanente betrachting om kwalitatieve residentiële zorg aan te bieden, zal dit project de 
woonkwaliteit verbeteren’, onderstreept de OCMW-voorzitter. 
 
Minimale hinder 
De werken beginnen op de derde verdieping. En de eerste gerenoveerde assistentiewoning wordt begin 
februari opnieuw in gebruik genomen. Eenmaal op kruissnelheid, wordt elke week een flat gerenoveerd. De 
werken gaan minstens anderhalf jaar duren. Daarvoor is een bedrag uitgetrokken van € 1.350.000. 
‘Een aandachtspunt is het beperken van de hinder tot een minimum’, onderstreept Larmuseau. ‘De bewoners 
verhuizen tijdelijk naar een andere flat in het gebouw.’ 
 

 
(foto: flatjes De Maretak aan de Groteweg te Geraardsbergen) 

 
 

3. Museum opent in 2018 zijn deuren. Nieuw leven in 1.000 jaar oud Hunnegem.  
 
‘Duizend jaar terug stond de wieg van Geraardsbergen in Hunnegem’, zegt David Larmuseau. ‘De 
zorggroep Eclips blaast die site nu nieuw leven in met een reeks socio-culturele activiteiten. In 2018 
opent het museum zijn deuren’ 
 
 



1.000-jarige geschiedenis 
De stoet van Krakelingen vertrekt in Hunnegem. Dat is ook logisch. Hier ligt immers de bakermat van de stad. 
Wanneer de graaf van Vlaanderen besliste om op die plek – aan de grens met Brabant en Henegouwen – een 
nieuwe stad te bouwen, bestond daar al de parochie Hunnegem. De getuige daarvan is het unieke romaanse 
kerkje uit de 11de eeuw. Eeuwenlang was Hunnegem een populair bedevaartsoord en later was daar een 
klooster gevestigd van de zusters benedictinessen. De laatste zusters verlieten Hunnegem in 2008. Onderwijs 
was een wezenlijke rol die deze site in de loop der eeuwen vervulde … en nog altijd vervult.  
 
Nieuwe socio-culturele rol 
De voorbije jaren  spaart de zorggroep Eclips kosten noch moeite om die eeuwenoude site nieuw leven in te 
blazen. ‘Ze krijgt in de eerste plaats een sociale functie’, zegt David Larmuseau. ‘Op het gelijkvloers zijn de 
thuisverzorgingsdienst, het dagopvangcentrum en de zorgshop Eclips ondergebracht. En op de eerste 
verdieping is Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen gehuisvest.  
Daarnaast hebben we grootse plannen voor de viering van 950 jaar Hunnegem in 2018. Zo komt er een 
museum dat de waardevolle kunstschatten en archieven toegankelijk maakt voor het grote publiek.  
 

 
(foto : Hunnegem, waar thuisverpleging is gevestigd en foto van kerk Hunnegem) 

 

 

4. Jaarlijks eetfestijn David Larmuseau op 31 maart 2017, 1 april 2017 en 2 april 

2017 in zaal Die Crone te Idegem ten voordele van het Kinderkankerfonds. 

 



 

Elk jaar worden er een groot aantal uiteenlopende acties georganiseerd ten voordele van het 
Kinderkankerfonds (zie https://www.kinderkankerfonds.be/agenda/), o.m. het eetfestijn van David 
Larmuseau, OCMW-voorzitter en Schepen van Sociale Zaken en Welzijn Geraardsbergen. De opbrengst 
gaat integraal naar het Kinderkankerfonds.   

                          (logo Vzw Kinderkankerfonds) 

 
Het Kinderkankerfonds geeft financiële en psychologische steun aan kinderen met kanker en hun gezinnen. 
De behandeling maakt de genezingskansen steeds hoger maar de behandeling duurt lang en gaat vaak 
gepaard met bijwerkingen allerhande. Het kind wordt hoe dan ook geconfronteerd met ongemak en pijn. 
Ouders gaan gebukt onder angst, onzekerheid en gevoelens voor onmacht. Om deze kinderen en hun ouders 
te motiveren om dit vol te houden en om de behandeling draaglijk te maken is veel extra zorg nodig.  
 
Meer info over de projecten : 
- Koester 
- Financiële steun aan patiënten en hun gezin 
- deLIEving 
- Adoweekends en adokampen 
- Ontmoetingsmoment voor ouders van overleden kinderen 
- Wetenschappelijk onderzoek 
- Nadoos  
vindt u op hun website :  https://www.kinderkankerfonds.be/home/. 
 
Deze projecten  zorgen voor een betere levenskwaliteit voor kinderen met kanker en hun gezinnen. 

 
*** 

 
Bovenstaande info vindt u ook terug op mijn website www.davidlarmuseau.com. 
Bijkomende vragen en opmerkingen zijn steeds welkom. 
 
Veel leesplezier!  

David Larmuseau 

 

E-mail: david_larmuseau@hotmail.com  

Telefoon : 0486/544 285  

Web: http://www.davidlarmuseau.com  

www.facebook.com/david.larmuseau 

Uitschrijven + (Naam invullen) 
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