
  

 

 
Maandelijkse nieuwsbrief David Larmuseau – april 2015 
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2.   “Geboortebos” op 26 april 2015 – meer dan 200 aanwezigen bij het planten van de 

geboorteboom in de tuin van de site de Maretak en de Populier. 

3.  Kick off van “Huis van het Kind” in Geraardsbergen op 30 april 2015. 

4.   “Kraamkaravaan” komt langs in Geraardsbergen. 

5.  Aankondigingen – Goed om weten. 
_____________________________________________________________________ 

1. Eetfestijn OCMW-voorzitter en Schepen van Sociale Zaken en Welzijn David Larmuseau op 10 en 11 

april 2015 – bedanking! 

 

Sfeerfoto’s:  

                                                   
 

Van harte dank aan alle eters op mijn eetfestijn en ook hartelijk dank aan de medewerkers  

voor hun inzet tijdens deze dagen. 

 
De winnaar van de gratis tombola werd de familie Demil – Vanderkelen uit Geraardsbergen. Zij 

mochten de mand met streekproducten in ontvangst nemen. 



2. Geboortebos op 26 april 2015 – meer dan 200 aanwezigen bij het planten van de geboorteboom in de 

tuin van de site de Maretak en de Populier. 

200 aanwezigen op inhuldiging geboorteboom 
‘Kinderen laten opgroeien in voorspoed en geluk’ 

De geboorteboom en een gedenkplaat met de namen van de kinderen die in 2014 in Geraardsbergen werden 

geboren, werd zondag ingehuldigd in de tuin van De Maretak. Ondanks het gure weer was de opkomst 

massaal. ”het is onze wens dat alle kinderen mogen opgroeien in voorspoed en geluk”, benadrukte OCMW-

voorzitter David Larmuseau.  

Het was zondag een gezellige bedoening in en rond de tuin van de Maretak. De ruim 200 belangstellenden 

werden opgewacht door een muziekband die voor een gezellige sfeer zorgde. En alle kinderen kregen een 

gieter en schop vanuit Huis van het Kind. Zij hielpen ook mee bij het planten van de geboorteboom en 

bloemenweide.  

 

Aanknopen bij eeuwenoude traditie 

Het OCMW en de Gezinsraad beslisten vorig jaar om een geboortebos aan te leggen. In sommige steden en 

gemeenten wordt voor elk kind een nieuwe boom aangeplant. Maar wij hebben bewust gekozen voor een 

symbolische aanpak. ‘Niet het aantal bomen telt, dan wel de symboliek die achter dat gebeuren schuilgaat’, 

vertelt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Wij knopen opnieuw aan bij een aloude traditie. Onze Keltische 

voorvaderen plantten bij de geboorte van elk nieuw kind ook een boom. Meer dan tweeduizend jaar terug 

geloofden zij dat de kinderziel en de boomgeesten nauw met elkaar verbonden waren. De Kelten waren er heilig 

van overtuigd dat wanneer de boom goed groeide, ook het kind gezond en gelukkig zou leven. Ook vandaag 

staat het planten van een boom symbool voor voorspoed en geluk. Ons geboortebos symboliseert dat ieder 

mens mag opgroeien in een gezonde en groene wereld.’ Naast de geboorteboom staan op een gedenkplaat de 

namen van de in 2014 nieuw geboren inwoners van Geraardsbergen. 

Band smeden tussen jong en oud 

Door de aanleg van dat bos in de tuin van de assistentiewoningen van De Maretak en het woonzorgcentrum De 

Populier, wil men ook een band smeden tussen de pas geboren kinderen en onze senioren die hier in een 

zorgzame omgeving hun oude dag doorbrengen. “Vanuit het OCMW stimuleren wij initiatieven die ouderen en 

jongeren samenbrengen’, vervolgde Larmuseau.” 

Zwarte pupelo 

De boom die werd aangeplant, is een ‘zwarte pupelo’. Hij staat bekend als een van de mooiste parkbomen 

omdat zijn bladeren in de herfst prachtig helder rood, oranje of geel kleuren. De pupelo kan tot tien meter hoog 

groeien en … duizend jaar oud worden. ‘Ik denk dus dat hij mij gaat overleven’, glimlachte de OCMW-voorzitter. 



Tot slot werden de aanwezigen uitgenodigd op een goedverzorgde receptie. 

Sfeerfoto’s geboortebos :  

 

 

 

3. Kick off van “Huis van het Kind” in Geraardsbergen op 30 april 2015. 

Kick off van “Huis van het Kind “in Geraardsbergen 

Massale belangstelling voor studiedag 

 

In Geraardsbergen vond onder massale belangstelling de kick-off plaats van het Huis van het Kind dat is erkend 

door Kind en Gezin. Over de concrete invulling werd nagedacht in vier werkgroepen. ‘De resultaten worden nu 

verwerkt en op korte termijn gebeurt een terugkoppeling naar de hele groep’, deelt OCMW-voorzitter David 

Larmuseau mede. 

De studiedag Kind in Geraardsbergen lokte op 30 april meer dan zeventig vertegenwoordigers van 

welzijnsdiensten en het onderwijs. De aanleiding was de ‘kick off’ van het Huis van het Kind dat weldra zijn 

deuren opent in zaal de Plage, een annex van het woonzorgcentrum De Populier aan de Groteweg. ‘Vanwaar 

de grote belangstelling van het OCMW-bestuur voor kinderen’, vroeg OCMW-voorzitter David Larmuseau zich 



in de inleiding af. ‘Het is de harde realiteit die ons daartoe dwingt. De kinderarmoede bedraagt in 

Geraardsbergen vijftien procent – een verdubbeling in vijf jaar – en in het stadscentrum liefst veertig procent. 

Die cijfers kunnen geen enkel weldenkend mens onberoerd laten. Vandaag zetten vele organisaties, 

professionelen en vrijwilligers zich al in voor gezinnen met kinderen in armoede. Maar waar het aan mangelt is 

een bundeling van al die initiatieven en een gecoördineerde aanpak op het niveau van de stad.’  

Voor het OCMW is de aanpak van de kinderarmoede dan ook een topprioriteit. En de lat wordt zeer hoog 

gelegd. Het is immers de ambitie om alle kinderen gelijk aan de start te krijgen wanneer ze naar de eerste 

kleuterklas gaan. ‘Want vandaag hebben veel kinderen op dat moment al een bijna onoverbrugbare achterstand 

opgelopen. En dat willen we ten allen prijze vermijden’, onderstreepte Larmuseau. Hij nodigde alle aanwezigen 

uit om mee werk te makn van de concrete uitvoering. ‘Het is onze bedoeling om samen te werken ‘met alle 

mensen van goede wil’. Want een nieuw op te richten stuurgroep, waarbij u als partner betrokken kan worden, 

zal de werking van ons Huis van het Kind opvolgen.’ 

Vervolgens nam de gastspreker, de Gentse professor Michel Vandenbroeck het woord. Hij schetste het 

maatschappelijke en pedagogische kader rond opvoeden in onze super-gediversifieerde samenleving en het 

leren omgaan met meervoudige identiteiten.  

Ten slotte werd in vier werkgroepen ten gronde gedebatteerd over de concrete invulling van het Huis van het 

Kind in Geraardsbergen. Dat gebeurde vanuit vier invalshoeken: ‘Partnerschap van het Huis van het Kind vorm 

geven’, ‘Perinataal zorgtraject ontwikkelen’, ‘werking opstarten volgens progressief universalisme’ en ten slotte 

‘Locatie uitbouwen met ontmoetingsruimte en spelotheek’.  

‘De deelnemers hebben zeer actief nagedacht over de verwachtingen en mogelijkheden van een Huis van het 

Kind’, besluit voorzitter Larmuseau. ‘Onze medewerkers zullen al die gegevens verwerken en willen daarover 

snel terugkoppelen naar de hele groep.’ 

Sfeerfoto studiedag: 

 



4.   “Kraamkaravaan” komt langs in Geraardsbergen. 
 

Kraamkaravaan komt langs in Geraardsbergen 

Ondersteuning voor jonge gezinnen tijdens en na de zwangerschap 

 

‘Er komt een perinataal zorgtraject in Geraardsbergen’, kondigt OCMW-voorzitter David Larmuseau aan. ‘Jonge 

gezinnen krijgen daardoor voor en na de geboorte meer ondersteuning, vooral gezinnen in armoede zullen 

hierdoor geholpen worden . Het Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamkaravaan uit Gent en het Huis van het 

Kind in Geraardsbergen gaan dit project leiden.  

In het centrum van Geraardsbergen wordt veertig procent van de kinderen geboren in kansarme gezinnen. Ook 

blijft het aantal éénoudergezinnen sterk stijgen. Met de steun van de Koning Boudewijnstichting wordt een 

nieuw project opgestart voor perinatale zorg. ‘Dit betekent dat gezinnen die leven in armoede in de periode voor 

en na de geboorte een bijkomende ondersteuning krijgen’, legt OCMW-voorzitter David Larmuseau uit. 

 

Werking gecentraliseerd 

Omdat die ondersteuning vandaag erg versnipperd is, bestaat de eerste opdracht erin om alle partners rond de 

tafel te brengen. Er wordt een overzichtsdocument opgemaakt met de initiatieven die zwangere vrouwen en 

jonge  gezinnen kunnen helpen.  Handig voor gezinnen , maar in het bijzonder voor de  hulpverlening. De 

werking wordt gecentraliseerd in het Huis van het Kind dat in de steigers staat.  

 

Voor elke vrouw wordt een persoonlijk zorgtraject ontwikkelt dat ook kan voorzien in materiële steun: 

zwangerschapskledij en babykleding, zuigflessen of een wieg. Verder komen er spreekuren met een 

gynaecoloog, een vroedvrouw en de consultaties door Kind en Gezin. Een ‘opvolgboekje’ zal alle informatie 

bevatten en kan ook door alle partners  worden gebruikt.  

 

Wekelijks is voorzien in de organisatie van een ‘mamacafé’ dat aanstaande en jonge moeders samenbrengt en 

waarbij ook info wordt gegeven. Ten slotte wordt ook de gezinsbegeleiding aan huis uitgebreid.  

 

Kraamkaravaan 

Bij de praktische uitvoering wordt samengewerkt met het Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamkaravaan. Dat 

initiatief van de Vlaamse overheid met zetel te Gent beschikt over de nodige expertise en objectiviteit en 

garandeert ook de opvolging op medisch en niet-medisch vlak. De OCMW-raad van 16 april keurde de 

samenwerkingsovereenkomst goed.  

 

‘Deze samenwerking bij de uitbouw van een betere perinatale gezinsondersteuning is een hoeksteen om ons 



actieplan tegen de kinderarmoede te verwezenlijken,’ weet voorzitter Larmuseau. ‘Wij willen immers dat alle 

peuters gelijk aan de start komen wanneer ze naar de eerste kleuterklas gaan. En de eerste stap daartoe moet 

nog tijdens de zwangerschap worden gezet.’ 

 

 

 

 

5.  Aankondigingen – Goed om weten. 
 

31 mei 2015 : Gezinsdag 

 

Om alle gezinnen de mogelijkheid te bieden om zich te ontspannen en een leuke dag te beleven, wordt dit jaar 

opnieuw de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de gratis gezinsdag in De Gavers.  Iedereen van harte 

welkom!. Inschrijven kan reeds op samenleving@geraardsbergen.be. 

 

 

 

 

mailto:samenleving@geraardsbergen.be


 

23 juni 2015 : Dag van Mantelzorg 

 

 

 
 

3 juli 2015 : 7de Grote Prijs Zandbergen (jogging) 

 

Op 3 juli 2015 vindt opnieuw de Grote Prijs Zandbergen plaats. De folder zal in de volgende 

nieuwsbrief te zien zijn. Op mijn website www.davidlarmuseau.com vindt u reeds meer info. 

 

Indien u betreffende bovenstaande artikelen ook meer info wenst te vernemen dan kan u gerust 

eveneens een kijkje nemen op mijn website. 

 

E-mail: david_larmuseau@hotmail.com  

Telefoon : 0486/544 285  

Web: http://www.davidlarmuseau.com  

www.facebook.com/david.larmuseau 

Uitschrijven 
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