
  

 

 
Maandelijkse nieuwsbrief David Larmuseau – November 2016 

INHOUD 

1. Pilootproject Kinneke Baba.  – ‘Gezinswoningen voor kansarmen’.  
2. Rondetafelconferentie Kinderarmoede krijgt vervolg in 2017. ‘Waslijst van 

voorstellen maximaal uitvoeren’.  

_______________________________________________________________________________________________________ 

David Larmuseau geeft zijn persoonlijke kijk op de gebeurtenissen van de voorbije week in zijn blog 
Tiebreak.  Hierbij gevoegd vindt u de blogberichten van de maand november 2016. 
Nr. 27: Lokaal Netwerk Mantelzorg. De voorbije weken vonden twee bijeenkomsten plaats van het Lokaal 
Netwerk Mantelzorg Geraardsbergen (http://www.davidlarmuseau.com/single-post/2016/11/16/Lokaal-
Netwerk-Mantelzorg).   
Nr. 28: Het project ‘Kinneke Baba’. Vorige week werd opnieuw een grote stap vooruit gezet in de strijd 
tegen de kinderarmoede (http://www.davidlarmuseau.com/single-post/2016/11/21/Het-project-Kinneke-
Baba). 
Alle tiebreaks kan u lezen op mijn website www.davidlarmuseau.com/homepage. 

 
1. Pilootproject Kinneke Baba. – ‘Gezinswoningen voor kansarmen’.  

 
Het project Kinneke Baba van het OCMW van Geraardsbergen gaat woningen van kansarme 
gezinnen in het stadscentrum van Geraardsbergen renoveren. De uitvoering gebeurt in 
samenwerking met de dienst Wonen van de stad, het Sociaal Verhuurkantoor en het CAW.  

 
Woonkwaliteit verbeteren 
‘De woonkwaliteit, of het gebrek daaraan, is een achillespees van het vraagstuk van de kinderarmoede in 
Geraardsbergen’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. De OCMW-raad van woensdag ll. heeft een 
project goedgekeurd dat die kwaliteit wil verbeteren. Deze woningen situeren zich op het grondgebied van 
het stadscentrum van Geraardsbergen en de straten en wijken van de naburige gemeenten die daarmee 
morfologisch zijn vergroeid.  Het project is genoemd naar de Geraardsbergse kindreus Kinneke Baba. 

http://www.davidlarmuseau.com/single-post/2016/11/16/Lokaal-Netwerk-Mantelzorg
http://www.davidlarmuseau.com/single-post/2016/11/16/Lokaal-Netwerk-Mantelzorg
http://www.davidlarmuseau.com/single-post/2016/11/21/Het-project-Kinneke-Baba
http://www.davidlarmuseau.com/single-post/2016/11/21/Het-project-Kinneke-Baba
http://www.davidlarmuseau.com/homepage


Bijkomende opdracht voor SVK 
Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) is al sinds 2011 actief in Geraardsbergen. De organisatie verhuurt 48 
wooneenheden. Die reguliere werking blijft onverminderd verder lopen. Daarnaast wordt een nieuw initiatief 
opgestart. Een bijkomende werknemer gaat in samenwerking met de Dienst Wonen van de stad de 
woonmarkt in Geraardsbergen actief bewerken met het oog op in huur nemen van minimaal tien – het 
streefcijfer is vijftien – gezinswoningen met minimum drie slaapkamers voor kansarmen. De eigenaars of 
investeerders zullen worden aangezet om woningen te kopen, die te renoveren en ze vervolgens te verhuren 
aan het SVK.   
‘Die aanpak levert een win-win op’, weet Larmuseau. ‘De verhuurders krijgen de zekerheid dat zij hun 
woningen zonder enge beslommering kunnen verhuren op de middellange termijn. Het voordeel van de 
huurder is dat een sociaal tarief wordt toegekend bij de verhuur.’  
 
Geen aanzuigeffect 
Dit project is bedoeld voor Geraardsbergse gezinnen met specifieke noden. Door de toepassing van het 
criterium ‘sociale binding’ in het toewijzingsreglement, dat bepaalt dat de kandidaten de voorbije zes jaar 
minstens drie jaar in Geraardsbergen moeten hebben verbleven, wordt een mogelijk aanzuigeffect 
vermeden. 
Omdat dit project de woonkwaliteit in Geraardsbergen gaat verbeteren, is schepen van Wonen Martine 
Duwyn zeer tevreden met dit initiatief.  
 
Sociale begeleiding door CAW 
De hoeksteen voor het slagen van dit project is de sociale begeleiding, aangezien de werking zich exclusief 
richt naar de begeleiding van kinderen die leven in kansarmoede. ‘De ervaring op andere plaatsen leert dat 
ook de nazorg van het grootste belang is’, besluit Larmuseau. ‘Die begeleiding wordt opgenomen door een 
maatschappelijk werker van het CAW.’ 
  
Dit pilootproject loopt voor één jaar. Bij een goed resultaat zal het project verlengd worden.  
 

 
 Foto: Ocmw-voorzitter David Larmuseau en Schepen van Wonen             Foto: Kinneke Baba, de Geraardsbergse Kindreus. 
 Martine Duwyn. 

 
 
 
 



2. Rondetafelconferentie Kinderarmoede krijgt vervolg in 2017. ‘Waslijst van 

voorstellen maximaal uitvoeren’.  

De Rondetafelconferentie Kinderarmoede is zowel inhoudelijk, als wat de belangstelling betreft, 
uitgegroeid tot een groot succes. ‘We gaan proberen om de voorstellen maximaal uit te voeren’, 
kondigde OCMW-voorzitter en schepen van armoedebestrijding David Larmuseau aan. Er komt eind 
2017 een vervolgconferentie voor een beoordeling en de bijsturing van de resultaten.  
 
Op de eerste sessie van de Rondetafelconferentie Kinderarmoede, op donderdag 24 november, was 
Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen de inspirerende gastspreker.  
 

 
  Foto: Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen, de inspirerende gastspreker op 24/11. 

 
Zie ook : http://www.uwnieuws.be/news/reportage-rondetafel-kinderarmoede-in-geraardsbergen/ 
 
 
Afgelopen dinsdag, 29 november, kon de tweede sessie andermaal rekenen op de een massale 
belangstelling. Meer dan zeventig vertegenwoordigers uit alle geledingen van de samenleving voerden in zes 
werkgroepen boeiende discussies over concrete maatregelen.  
 
Brede waaier van ideeën 
Alle aspecten van het armoedevraagstuk kwamen aan bod: zorg, wonen, onderwijs, participatie en materiële 
middelen.  
Elke werkgroep bracht in de plenaire zitting drie voorstellen naar voren. Een greep uit de brede waaier 
ideeën: de oprichting van een lokaal overlegplatform voor het Secundair Onderwijs, de aanwerving van een 
armoederegisseur, door coaching en vorming de vrijetijdspas meer ingang doen vinden in het 
verenigingsleven, de organisatie van een buddyproject voor zwangere vrouwen met vrijwilligers en studenten 
en de uitbouw van de sociale moestuin. 
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Vervolgconferentie 
‘Het is mijn overtuiging dat de vele bijkomende hefbomen die de conferentie heeft aangereikt, het inderdaad 
mogelijk maken om in de strijd tegen de kinderarmoede een versnelling hoger te schakelen’, zei David 
Larmuseau in zijn slotwoord. ‘En daardoor kunnen we dat vraagstuk bij de wortel aanpakken.’ 
Voor de OCMW-voorzitter is deze conferentie geen eindpunt, maar als het begin van een traject dat samen 
met alle deelnemers wil doorlopen. Eind 2017 komt er een volgende werksessie. ‘In volledige transparantie 
gaan we de resultaten bekijken om dan te zien welke aanvullingen of bijsturingen moeten gebeuren.’  
 
Bovenstaande info vindt u ook terug op mijn website www.davidlarmuseau.com. 
Bijkomende vragen en opmerkingen zijn steeds welkom. 
 
Veel leesplezier!  

David Larmuseau 
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