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1. Overeenkomst met De Katrol vzw versterkt werking Huis van het Kind.  Integrale 

gezinsondersteuning in strijd tegen kinderarmoede.    

Het Huis van het Kind werkt samen met De Katrol vzw (http://www.dekatrol.org/) voor het aanbieden van 
een integrale ondersteuning aan gezinnen in armoede. ‘Deze aanpak versterkt onze werking in de breedte en 
de diepte’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. 
 
Rondetafelconferentie kinderarmoede 
In toepassing van de Rondetafelconferentie over kinderarmoede zet het OCMW sterk in op de begeleiding van 
gezinnen. De buddy die zij krijgen toegewezen – dat is een vrijwilliger of een student – wordt begeleid vanuit het Huis 
van het Kind. Afhankelijk van de specifieke noden verzekeren de buddy’s een korte of langdurige begeleiding. Hun 
belangrijkste opdracht is de creatie van positieve gezinsmomenten. 
 
Expertise gebruiken 
Voor de bijkomende inhoudelijke ondersteuning van gezinnen was het Huis van het Kind nog op zoek naar een externe 
partner. Na een vergelijking van de werking van diverse diensten werd geopteerd voor de aanpak van De Katrol vzw uit 
Oostende. ‘Wij gaan de kennis van dat expertisecentrum integreren binnen onze werking’, legt OCMW-voorzitter David 
Larmuseau uit.  
 
 

http://www.dekatrol.org/


Integrale ondersteuning 
De meerwaarde in de aanpak van De Katrol vzw ligt erin dat het hele gezin bij de werking wordt betrokken. Op die 
manier wordt een integrale gezinsondersteuning aangeboden. Wanneer de ouders willen dat hun kinderen het beter 
hebben dan zijzelf en een diploma als het middel zien om dat doel te verwezenlijken, wordt via de insteek huiswerk 
gewerkt.  
 
Complementair 
‘Dit project gaat niet over hulpverlening, maar over een bijkomende ondersteuning’, beklemtoont Larmuseau. ‘Omdat 
die benadering complementair met wat wij nu al doen, wordt onze werking in de breedte en de diepte versterkt.’ 
 

 

*** 

2. Project “Kom maar Binnen”.  

Met "Kom maar binnen" wil het OCMW het sociaal isolement verlagen en de zelfredzaamheid verhogen. Het 
project wordt na Viane nu ook opgestart in Grimminge, in samenwerking met onder meer de dorpsraad en de 
ziekenzorgvereniging Samana. 

"Met 'Kom maar binnen' wil het OCMW Geraardsbergen het sociaal isolement verlagen en de zelfredzaamheid 
verhogen. Dat kan door de dienstverlening dichter bij de burger te brengen. En we willen de sociale cohesie in buurten 
versterken" klinkt het. "We richten ons naar ouderen en kwetsbare groepen in de landelijke gemeenten. We streven 
om de sociale contacten in de buurten te versterken en om personen langer thuis te laten wonen binnen hun 
vertrouwde omgeving." 

"In Viane heeft het project reeds succes. Daar kwamen er vragen naar onder meer het recht op een mantelzorgpremie 
en hoe deze aan te vragen, idem voor een parkeerkaart en wat met het recht op een verwarmingstoelage? Enkele 
personen vroegen ook een bezoekje van een vrijwilliger aan." 

Het project gaat nu ook van start in Grimminge. "Alle inwoners zullen een affiche en briefkaart ontvangen. Door de 
affiches zichtbaar te maken aan de venster roepen we buurtbewoners op elkaar uit te nodigen voor een bezoekje, een 
koffiemoment, een vriendelijk gebaar. Wij hopen dat buren elkaar op deze manier beter leren kennen en op termijn 



beroep op elkaar durven doen, om wat vaker bij elkaar langs te gaan, om elkaar te steunen en te helpen waar nodig." 

Daarnaast wordt er samen met de affiche een "Kom maar binnen"-briefkaart bedeeld. Daar kan de bewoner een 
(hulp)vraag op noteren. Dit kan zowel sociaal, financieel als buurtgerelateerd zijn. Op de achterkant van de kaart 
kunnen degenen die dat wensen zich aanmelden als vrijwilliger voor het project. 

Voor vragen of meer info kan men terecht bij Fientje Wauters, 0491/92.79.33, 
fientje.wauters@ocmwgeraardsbergen.be 

 

 

*** 

3. Kroon op het werk van jarenlange renovatie. Schilderwerken Denderoord worden 

voltooid. 

‘De voltooiing van de schilderwerken in het woonzorgcentrum Denderoord is de kroon op het werk van de 
volledige renovatie van deze site’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Wij blijven zonder een verhoging 
van de ligdagprijzen een volwaardige zorg aanbieden die kwalitatief hoogstaand, toegankelijk en betaalbaar 
is.’ 
 
Infrastructuur in orde 
De voorbije jaren heeft het OCMW fors geïnvesteerd in haar zorginstellingen. De zestig oudste assistentiewoningen in 
De Maretak zijn volledig gerenoveerd. En de laatste fase in de renovatie van het woonzorgcentrum Denderoord wordt 
voltooid. Het kostenplaatje van de investeringen, met inbegrip van het nieuwe noodoproepsysteem en de 
branddetectiecentrale, bedraagt ruim drie miljoen euro. ‘Daarmee staat het Denderoord beter in orde’, zegt David 
Larmuseau. 
 
Kwalitatieve zorg 
Er vond een grote  renovatie plaats. Die begon enkele jaren geleden met vernieuwing van de tweede verdieping. 
Vervolgens kwam er een nieuwe keuken, een nieuw dak, nieuwe vloeren en werd het gebouw ook binnenin 
herschilderd. ‘Onze bewoners verdienen een aangepaste accommodatie’, vervolgt de OCMW-voorzitter. ‘Met 

mailto:fientje.wauters@ocmwgeraardsbergen.be


uitzondering van de indexstijgingen zijn voor de bewoners de voorbije zes jaar geen prijsstijgingen doorgevoerd. Wel 
zijn door een betere organisatie, het maximaliseren van de subsidies en het eigen beheer nemen van de catering deze 
instellingen financieel gezond gemaakt. De zorginstellingen kosten de belastingbetaler geen eurocent.’ 
 
Geen verhoging dagprijzen 
Larmuseau ambieert om blijvend een kwalitatief hoogstaande zorg aan te bieden die toegankelijk is én betaalbaar voor 
een grote groep van de Geraardsbergse senioren en die volledig wordt georganiseerd vanuit het OCMW of de stad. 
‘Een verhoging van de dagprijzen is helemaal niet aan de orde’, besluit hij. 
 

 
 

 
(foto’s: vernieuwd Denderoord) 

*** 



 

4. Nabeschouwingen Dag van de Mantelzorger op 24 juni 2018. 

Op zondag 24 juni 2018 was de Dag van de Mantelzorg. Om deze mensen eens extra te verwennen 
organiseerde men op zondag 24 juni 2018 in de Spiraal in Geraardsbergen een gezellige namiddag waar men 
van 14u tot 16u terecht kon voor een koffie met een lekker stukje taart en live muziek van de groep Alamaris. 
 

sfeerfoto Dag van de Mantelzorger (foto MfM) 

Optreden Alamaris in de Spiraal 

 

 

*** 
 

 

 

 



 

 

5. Nabeschouwingen 10de Grote Prijs Zandbergen – 29 juni 2018. 

Op vrijdag 29 juni 2018 vond in Zandbergen (Geraardsbergen) de 10de editie plaats van de Grote Prijs 
Zandbergen in samenwerking met Eclipstv en ACG Atletiekclub Geraardsbergen. Ongeveer 180 deelnemers 
trotseerden de warmte.  
 
Start en aankomst was aan café Denderhof.  
Afstanden waren: 300 m - 800 m - 3 km - 6 km - 12 km.  
Voor iedere deelnemer was een prijs voorzien.  
 
Hierna vindt u een nabeschouwing (startschot), foto’s en de uitslag. 
 
https://www.facebook.com/david.larmuseau/videos/1818368091556724/?l=6240045216597214858 
 
https://www.facebook.com/pg/RadiomfmVlaanderen/photos/?tab=album&album_id=830677780464348 
 
Uitslag van de 3km bij de heren: 1) Ruben D'Hondt 2) Glenn Philips 3) Randy Desmeth Bruier. Bij de dames 1) Elise Frère 
2) Shari Van Lierde 3) Gita Fierens.  
 
Uitslag van de 6km bij de heren: 1) Wim Blaton 2) Lenhard Vanhoorn 3) Davy Vanderroost en bij de dames 1) Cathy 
Marginet 2) Ilse Van de Pontseele 3) Liese De Vuyst.  
 
Uitslag van de 12km bij de heren: 1) Jens Van De Maele 2) Koen Van Den Houte 3) Mario Penne.  
 
Bij de dames: 1) Cindy Mignon 2) Lisbeth Van Lierde 3) Caroline De Mol. (KV) 
 
 

*** 
 
 

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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