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Tiebreak. 

De tiebreaks die reeds werden gepubliceerd kan men vinden op de onderstaande link:  
http://www.davidlarmuseau.com/tiebreak 

 

1. Nieuwe toepassing Rondetafelconferentie Kinderarmoede. Brugfiguren ondersteunen kwetsbare gezinnen. 

Het OCMW heeft twee brugfiguren aangeworven voor jonge kwetsbare gezinnen. Hun werking verloopt via Kind en Gezin. ‘Door 
preventief te werken, kunnen we de vragen sneller opvangen waardoor de zorg lichter en meer betaalbaar wordt’, zegt voorzitter 
David Larmuseau. ‘In dat proces staat het gezin centraal.’ Hij kondigt een Vervolgconferentie aan van de Rondetafel Kinderarmoede 
op 8 maart 2018. 
 
Kind en Gezin toegangspoort 
De meeste zwangere vrouwen in Geraardsbergen gaan op consult bij Kind en Gezin. Van zodra die dienst oordeelt dat er extra 
maatschappelijke, sociale ondersteuning nodig is, wordt – wanneer het gezin daarmee instemt – bij het volgende huisbezoek een 
brugfiguur ingeschakeld. Dat zijn neutrale en onbevooroordeelde personen die gehouden zijn aan het beroepsgeheim.  
 
Ondersteunende rol 
Bij de behandeling van de noden wordt eerst het bestaande netwerk in kaart gebracht. Daarbij komen de diverse aspecten aan 
bod:  de financiële toestand,  de situatie op school,  de gezondheid,  de relatie,  de opvoeding,  het werk en de vrije tijd. Vervolgens 
worden de meest acute probleem aangepakt  met aandacht voor wat het gezin belangrijk vindt. De brugfiguren geven 
ondersteuning, maar het zijn de gezinnen zelf die het moeten waarmaken.  
 
Individuele aanpak 
De situatie is in elk gezin verschillend. De aanpak bij de achttien gezinnen die vandaag worden ondersteund, is dan ook anders. Nu 
eens gaat het over het zoeken van vrije plaatsen in de kinderopvang of een betere huisvesting. Dan weer is de brugfiguur aanwezig 
bij het zorgoverleg of staat hij in voor het organiseren daarvan of wordt de brug gelegd naar andere diensten zoals het Huis van het 
Kind, het OCMW, het CAW, de mutualiteit of het wijkcentrum. En nog een andere keer wordt gewerkt aan het verbeteren van de 
relatie tussen de hulpverlener en het gezin.  

http://www.davidlarmuseau.com/tiebreak


Gezinnen sterker maken 
‘De frequentie van de contacten hangt af van het gezin zelf en hun situatie’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Sommigen 
hebben veel nood aan ondersteuning, terwijl dat bij anderen veel minder het geval is. Het uitgangspunt is wat het gezin zelf wil. 
Huisbezoeken zijn noodzakelijk, maar de gezinnen worden gestimuleerd om zelf initiatieven te nemen. Het is de bedoeling om de 
gezinnen sterker te maken.’ 
Zelfs wanneer de meeste moeilijkheden van de baan zijn, blijft de brugfiguur aanwezig. Want het onderhouden van de 
vertrouwensband is belangrijk.  
 
Vervolgconferentie Kinderarmoede 
De aanwerving van twee brugfiguren is de zoveelste concrete toepassing van de besluiten van de Rondetafelconferentie 
Kinderarmoede die in november 2016 plaats vond.  
‘Wij plannen een Vervolgconferentie op 8 maart 2018’, besluit de OCMW-voorzitter. ‘Naast een evaluatie van het gevoerde beleid 
gaan wij in overleg met alle partners op het terrein de bakens uitzetten voor de toekomstige aanpak. Want de structurele aanpak 
van de kinderarmoede is onze blijvende zorg.’  (zie verder: volgend artikel). 

 
*** 

2. Vervolgconferentie Kinderarmoede – Donderdag 8 maart om 20 uur – Zaal De Plage, De Populier, Groteweg 

25 B.  

Op 8 maart vindt de Vervolgconferentie Kinderarmoede plaats. ‘Op de Rondetafel van november 2016 werden heel wat voorstellen 
gelanceerd’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Onder de leiding van het Huis van het Kind zijn heel wat van die voorstellen 
in praktijk gebracht. Naast de opmaak van een stand van zaken blikken wij samen vooruit naar de toekomst.’ 
 
Loodzware hypotheek 
De kinderarmoede is wellicht de grootste maatschappelijke uitdaging in Geraardsbergen. In het centrum wordt een op de twee 
kinderen in armoede geboren. Die ontwikkeling legt een zware hypotheek op de toekomstige generaties. 
Vanaf 2013 is de strijd tegen de kinderarmoede de topprioriteit in het Meerjarenplan 2014-19 van het OCMW. De ambitieuze 
doelstelling is dat alle kinderen gelijk aan de start komen wanneer zij naar het eerste leerjaar gaan. Maar omdat de kinderarmoede 
blijft toenemen werd in november 2016 een Rondetafel ingericht. Gastspreker was kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen, 
waarna in vijf werkgroepen tal van concrete voorstellen werden uitgewerkt. 
 
Gecoördineerde actie 
Vanuit de Stuurgroep van het Huis van het Kind, dat de werking rond de kinderarmoede coördineert, werd op basis van al de 
geformuleerde ideeën een actieplan uitgewerkt. De voorbij 14 maanden werd op tal van terreinen vorm gegeven aan concrete 
initiatieven.  
‘Het is nu de tijd voor een grondige evaluatie’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Wij gaan die maken met iedereen die 
heeft meegewerkt aan de Rondetafel. Naast een overzicht van de stand van zaken willen wij ook samen verder kijken naar de 
toekomst. Voor 2018 liggen de budgetten vast, maar de info en voorstellen die worden aangereikt zijn uiterst nuttige info voor de 
bestuurders die na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober de dienst gaan uitmaken.’ 



Breed draagvlak 
De Vervolgconferentie staat open voor iedereen die begaan is met het vraagstuk van de kinderarmoede: bestuurders, professionals 
en belangstellenden. ‘De Rondetafel heeft ons geleerd dat die aanpak zeer goed werkt’, besluit Larmuseau. ‘Wij hopen ook nu op 
een massale respons.’  
 

 
 

PRAKTISCH 
Vervolgconferentie Kinderarmoede 
Donderdag 8 maart om 20.00 uur. Zaal De Plage – in Woonzorgcentrum De Populier, Groteweg 25 B. Inkom gratis. Uw 
aanwezigheid kan u nog melden op :  huisvanhetkind@geraardsbergen.be.  

 

*** 

3. Jaarlijks eetfestijn David Larmuseau op 13 – 14 & 15 april 2018 in Zaal Die Crone te Idegem – Opbrengst ten 

voordele van Vzw Kinderkankerfonds. 

Iedereen van harte welkom op mijn jaarlijks eetfestijn dat terug doorgaat op vrijdag 13 april 2018 vanaf 17 uur tot 21 uur, op 

zaterdag 14 april 2018 vanaf 17 uur tot 21 uur en op zondag 15 april vanaf 11u30 tot 14u30 in Zaal Die Crone (aan de kerk van 

Idegem), Idegemplein, te Idegem (Geraardsbergen).  

Net zoals de vorige jaren zal de opbrengst integraal naar de VZW Kinderkankerfonds gaan.  (www.kinderkankerfonds.be). 

De flyer valt eerstdaags in de bus! 

Kaarten kan u reeds bekomen op volgend e-mailadres : david_larmuseau@hotmail.com en/of gsm.nr. : 0472/488.209. 
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Alvast bedankt bij voorbaat voor de steun! 

 

 

*** 
 
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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