
  

 

 
Maandelijkse nieuwsbrief David Larmuseau – september 2015 

INHOUD 

1. Nieuwe dienstverlening vanaf 1 oktober. ‘Sociaal Huis komt gratis thuis’. 

2. Strijd tegen de armoede in Geraardsbergen wordt opgevoerd. ‘Ervaringsdeskundigen 

gaan hiaten opsporen’. 

3. Werking krijgt concreet vorm. ‘Stuurgroep Huis van het Kind samengesteld’. 

4. 30 jaar animatie woonzorgcentrum De Populier. ‘Filmpje op Youtube “De Valies”’ 

5. Aankondigingen: Internationale dag van de geestelijke gezondheidszorg 10/10/2015 

________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Nieuwe dienstverlening vanaf 1 oktober.  

 

‘Sociaal Huis komt gratis thuis’  
 
Twintig sociale diensten zijn gehuisvest in het Sociaal Huis. ‘Omdat die dienstverlening moeilijk 
toegankelijk is voor minder mobiele mensen uit de deelgemeenten, komt vanaf 1 oktober een 
maatschappelijke assistente aan huis’, verduidelijkt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Iedereen kan een 
beroep doen op deze gratis dienstverlening. Een telefoon of e-mail volstaat.’ 
 

Het sociaal huis van Geraardsbergen groepeert meer dan twintig diensten. Die zijn gehuisvest op de vierde 
verdieping van van het OCMW in de Kattestraat 27. Daar kun je bij meer dan twintig diensten terecht voor 
vragen over tewerkstelling, pensioen, een tegemoetkoming voor personen met een handicap, juridisch 
advies, ambulante drughulpverlening voor jongeren enzovoort. 
 
‘We weten dat de zelfredzaamheid bejaarden en andere moeilijk bereikbare doelgroepen in de 
deelgemeenten beperkt is’, vertelt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘De context is herkenbaar. Hun 
leeftijdsgenoten zijn overleden. De kinderen wonen niet meer in de omgeving en de buren kennen ze niet. 
Wel leven velen met tal van vragen. En het is belangrijk om die te horen. Want de antwoorden zijn vaak 
bepalend of die mensen kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Maar wegens hun beperkte 
mobiliteit geraken veel senioren niet meer in het Sociaal Huis.’ 



Om die leemte in te vullen, is vanaf 1 oktober een nieuwe dienst opgestart. Het Sociaal Huis komt bij de 
mensen thuis. Na een telefoon of een e-mail komt een maatschappelijke assistente op bezoek. Wanneer de 
vraag niet onmiddellijk kan worden beantwoord, gebeurt op korte termijn een terugkoppeling met de juiste 
informatie.  
 
‘Een telefoon of een e-mail volstaan om te worden geholpen’, legt Larmuseau uit. ‘Die dienstverlening is 
gratis. En in de opstartfase vinden de huisbezoeken plaats op dinsdagvoormiddag en donderdagnamiddag.’ 
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Praktisch 

Sociaal Huis aan Huis 

Telefoon 0800 16 2 16 

E-mail: info@sociaalhuisgeraardsbergen.be 

 

 

2. Strijd tegen de armoede in Geraardsbergen wordt opgevoerd.  

 

‘Ervaringsdeskundigen gaan hiaten opsporen’.  
 
‘Ervaringsdeskundigen van vzw De Link gaan nauw samenwerken met tien organisaties die actief zijn 
binnen het Jeugdwelzijnsoverleg in Geraardsbergen’, zegt voorzitter David Larmuseau. ‘Zij gaan de hiaten 
op het terrein opsporen. Daardoor kunnen we de strijd tegen de armoede en de sociale uitsluiting nog 
beter aanpakken.’ 
 
Expertise nodig 
De strijd tegen de kinderarmoede is de eerste prioriteit in het Meerjarenplan 2014-19 van het OCMW van 
Geraardsbergen. ‘De besprekingen in het Jeugdwelzijnsoverleg en het Lokaal Overlegplatform Onderwijs 
(LOP) alsook de studiedag van het Huis van het Kind maakten keer op keer duidelijk dat er grote nood is aan 
het inzetten van ervaringsdeskundigen‘, legt OCMW-voorzitter David Larmuseau uit.  
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Die expertise is voorhanden binnen het Team voor Advies en Ondersteuning (TAO), een deelwerking van vzw 
De Link. Het OCMW heeft een akkoord gesloten met deze organisatie voor het inschakelen van opgeleide 
ervaringsdeskundigen. 
 
Hiaten opsporen 
‘Het doel is om tot een grotere bewustwording te komen aan de binnenkant van de kinderarmoede’, 
verduidelijkt de OCMW-voorzitter. ‘Zowel bij de tien organisaties die zijn betrokken bij de werking van het 
Jeugdwelzijnsoverleg, als bij hun medewerkers.’ 
De opgeleide ervaringsdeskundigen van De Link gaan zich verdiepen in de werking van de Geraardsbergse 
organisaties door het volgen van vergaderingen, het voeren van gesprekken en het doorlichten van 
procedures en documenten.  
 
‘Dit moet leiden tot een helder overzicht van de werking op het terrein en het detecteren van de hiaten. Alle 
informatie wordt teruggekoppeld naar het Jeugdwelzijnsoverleg met het oog op verdere concrete acties. 
Door die aanpak pakken we het vraagstuk van de kinderarmoede ten gronde aan’, besluit Larmuseau. 

 

 

3. Werking krijgt concreet vorm.  

 

‘Stuurgroep Huis van het Kind samengesteld’ 
 

De stuurgroep die de werking van het Huis van het Kind zal bepalen, is samengesteld. Daarin zetelen naast 
vertegenwoordigers van het onderwijs ook Kind en Gezin, de thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander, Uit de 
Marge en de Gezinsbond. ‘Die organisaties hebben niet alleen de expertise in huis, maar zijn ook 
vertrouwd met de plaatselijke situatie’, verduidelijkt OCMW-voorzitter David Larmuseau. 
 

Strijd tegen kinderarmoede 
Het OCMW neemt de handschoen op in de strijd tegen de kinderarmoede. Die bedraagt in Geraardsbergen 
vijftien procent en in het stadscentrum veertig procent. Het doel is dat alle kinderen gelijk aan de start komen 
in de eerste kleuterklas. Want vandaag hebben veel kinderen op dat moment al een bijna onoverbrugbare 
achterstand opgelopen.  
 
Om de werking van de vele organisaties, professionelen en vrijwilligers die zich inzetten voor gezinnen met 
kinderen in armoede te coördineren, werd het Huis van het Kind opgericht.  
Er komt een aanbod voor alle gezinnen met de aanwezigheid van het consultatiebureau van Kind en Gezin en 
de spelotheek. Daarnaast komen er ontmoetingsmomenten, vorming, opvoedingsondersteuning en 
groepswerking. En voor de kansarme gezinnen wordt voorzien in gezinsbegeleiding, huisbezoeken, 
cliëntoverleg, gezondheidszorg, de derdebetalersregeling en een perinataal aanbod in de spelotheek.  
 
Alle neuzen in dezelfde richting 
Na de erkenning van het Huis van het Kind door Kind en Gezin, is de oprichting van een stuurgroep de 
volgende stap.  
‘Die vervult een sleutelrol’, verduidelijkt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘De stuurgroep gaat immers de 
werking aansturen. Alleen wanneer we met zijn alleen aan “hetzelfde zeel trekken”, en alle “neuzen in 
dezelfde richting wijzen”, zullen we erin slagen om onze doelstelling te bereiken. 
 



Lokale expertise 
De OCMW-raad van 9 september keurde de samenstelling van de stuurgroep goed.  
Daarin zetelen vertegenwoordigers van het Vrij Onderwijs, het Gemeenschapsonderwijs, Kind en Gezin, de 
thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander, Uit de Marge en de Gezinsbond.  
‘Die hebben niet alleen de expertise in huis, maar zijn ook vertrouwd met de plaatselijke situatie’, besluit 
OCMW-voorzitter David Larmuseau. 
 
       

4. 30 jaar animatie woonzorgcentrum De Populier. 

 

‘Filmpje op Youtube “De Valies’ 
 

De collega’s van animatie woonzorgcentrum De Populier hebben deelgenomen aan een wedstrijd in het 
kader van 30 jaar animatie in woonzorgcentra. 
 
Uit 220 inzendingen zijn zij bij de laatste 3 uitverkorenen !! 
 
In  het kader hiervan werd een filmpje gemaakt. Het komt erop aan dit filmpje zoveel mogelijk te ‘liken’ en te 
‘delen’.  
 
Een oproep werd op de facebookpagina van Woonzorgcentra OCMW Geraardsbergen gelanceerd. Op deze 
pagina vind men alle info terug. 
 
Je kan ook rechtstreeks naar het filmpje op Youtube gaan: https://www.youtube.com/watch?v=2H-5Tf91GJw 
Hier kan je uiteraard ook het filmpje  ‘liken’ en ‘delen’.  
 
Wilt uw binnen uw familie en kennissenkring een oproep lanceren? Alvast bedankt hiervoor! 
 
 

5. Aankondiging: Internationale dag voor de geestelijke gezondheid 

 

‘Film: Dialogue avec mon jardinier’ 
 
Iedereen wordt uitgenodigd voor een gratis avondje cinema, met een gepaste film. Op deze manier willen 
we geestelijke gezondheid onder de aandacht brengen en bespreekbaar maken voor een breed publiek. 
 
Een woordje uitleg over de film 
Een succesvolle schrijver uit Parijs (Daniel Auteuil), de vijftig net gepasseerd, trekt naar het huis van zijn pas 
overleden ouders op het platteland om tot zichzelf te komen en de drukke stad te ontvluchten. Zijn vrouw wil 
van hem scheiden en hij wil zich bezinnen op welke manier hij daarmee om moet gaan. Ook is hij van plan het 
huis en de moestuin van zijn ouders weer in alle glorie te herstellen. Hij doet een oproepje bij de plaatselijke 
Tabac voor een tuinman en bij toeval reageert een oude vriend, Leo. De twee doen wat vrienden doen 
wanneer ze elkaar lang niet gezien hebben: ze halen herinneringen uit het verleden op en vertellen elkaar 
over hun levens. Al direct wordt de toon gezet voor de hele film, er wordt vooral veel gepraat.. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2H-5Tf91GJw


 

Trailer 
Bekijk gerust op Youtube de trailer van deze film op https://www.youtube.com/watch?v=A03Rc4Wf-7w 
 
Iedereen van harte welkom in de Kunstacademie op zaterdag 10 oktober 2015.  
Start 19u30 met een welkomstwoord. 19u40: toelichting film. 20u00: start film.  
 
Veel kijkgenot! 
 
 

 
 
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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