
  

 

 
Maandelijkse nieuwsbrief David Larmuseau – December 2016 
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1. Nieuwjaarsbrief  
2. Kinneke Baba investeringsfonds 

3. Kinderdagverblijf wordt onderdeel van Huis van het Kind.  ‘Zonnestraal vernieuwd’.  

_______________________________________________________________________________________________________ 

David Larmuseau geeft zijn persoonlijke kijk op de gebeurtenissen van de voorbije weken in zijn blog 
Tiebreak.  Hierbij gevoegd vindt u de blogberichten van de maand december 2016. 
 
Nr. 29: Rondetafel. De twee sessies van de Rondetafelconferentie over kinderarmoede in het Koetshuis 
van de Abdij waren een groot succes.. http://www.davidlarmuseau.com/single-
post/2016/12/05/Rondetafel. 
Nr. 30: Extra troef. Vorige week werd ons vernieuwde kinderdagverblijf Zonnestraal ingehuldigd..  
http://www.davidlarmuseau.com/single-post/2016/12/21/Extra-troef 
 
Alle tiebreaks kan u lezen op mijn website www.davidlarmuseau.com/homepage. 

 
1. Nieuwjaarsbrief.  

 
Beste vrienden, 
 
We worden dezer dagen overspoeld met jaaroverzichten. Die brengen op overdonderende wijze 2016 in 
beeld: zonder twijfel het meest bewogen jaar van het voorbije decennium.  
In het jaar werd het ‘leven met terreur’ een onderdeel van ons dagelijkse leven. De aanslagen in  Brussel 
op 22 maart staan nog altijd in eenieders geheugen gegrift. Er komt maar geen einde aan. Denk maar aan 
de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn enkele dagen terug.  
Maar de jaaroverzichten zijn gekruid met nog veel meer slecht nieuws. Denk maar aan die 
verschrikkelijke oorlog in Syrië en de horror tijdens slag om Aleppo die maar voortduurt.  

http://www.davidlarmuseau.com/single-post/2016/12/05/Rondetafel
http://www.davidlarmuseau.com/single-post/2016/12/05/Rondetafel
http://www.davidlarmuseau.com/single-post/2016/12/21/Extra-troef
http://www.davidlarmuseau.com/homepage


In de westerse wereld dreigt de Brexit een genadeslag toe te brengen aan de Europese Unie. En in de 
Verenigde Staten was er de onverwachte verkiezing van de malafide populist Donald Trump tot 
president. 
Je zou moedeloos worden van al die negatieve berichtgeving.  
Sla de krant open of kijk op tv. Altijd weer komt het slechte nieuws op de eerste plaats. Want ‘goed 
nieuws, is geen nieuws’, is een ijzeren wet in de media.  
Maar is alles wat er gebeurt dan ook slecht?  
Ik denk het niet. Er gebeuren zoveel goede dingen, maar die komen weinig of niet onder de aandacht. 
Want volgens diezelfde ijzeren wet ‘verkoopt dat niet’.  
Zo hebben wij in 2016 in ons OCMW, zeer veel goede dingen gerealiseerd waarvan ik met trots mag 
zeggen dat die het leven van de mensen in de onderbuik van de samenleving een stuk beter en 
aangenamer maken. 
Ik denk in de eerste plaats aan onze niet aflatende strijd tegen de kinderarmoede. Op dat punt werd 
het voorbije jaar letterlijk bergen werk verzet. 
 
Op 16 februari opende ons Huis van het Kind onder massale belangstelling zijn deuren. Dat is de 
nieuwe motor van die werking. Na tien maanden is ons Huis van het Kind niet meer weg te denken uit 
het aanbod voor de gezinnen. En onze Spelotheek Speelparadijs, waar kinderen speelgoed kunnen 
ontlenen, is een groot succes. 
Hoewel onze deuren open staan voor alle kinderen, ontwikkelen wij parallel een specifiek aanbod voor 
kinderen in armoede.  
Voor de werking van ons Huis van het Kind werden drie personen vrijgesteld. En bijkomend zijn twee 
mensen aangeworven. Die zijn specifiek belast met de gezinsbegeleiding.  
Een van de vele nieuwe initiatieven was de proeftuin die de integratie beoogt van laaggeletterde niet EU-
vrouwen met jonge kinderen. Dat project wordt wegens het grote succes verlengd en uitgebreid. 
Omdat de woonproblematiek een van de meest nijpende problemen is van gezinnen in armoede, werd 
het project Kinneke Baba, genoemd naar de Geraardsbergse kindreus, goedgekeurd. Dat gaat in 
samenwerking met de dienst Wonen van de stad, het Sociaal Verhuurkantoor en het CAW woningen van 
kansarme gezinnen in het stadscentrum renoveren. En daarnaast werd op de OCMW-raad van 21 
december de oprichting van een Investeringsfonds ten belope van € 500.000 goedgekeurd. Dat kent 
premies tot € 6.500 toe voor de renovatie van woningen van gezinnen die leven in armoede. Verder 
worden vanaf 1 januari de huurwaarborgen van het OCMW gekoppeld aan een conformiteitattest dat 
moet worden afgeleverd door de dienst Wonen van de stad. Geen attest betekent automatisch geen 
huurwaarborg. Dat betekent dat in de toekomst alleen nog woningen van een goede kwaliteit zullen 
kunnen worden verhuurd. 
Omdat we met zijn allen aanvoelden dat het probleem van de kinderarmoede, ondanks alle maatregelen, 
blijft toenemen heeft het OCMW-bestuur eind november een Rondetafelconferentie over dat 
onderwerp ingericht. Ook nu was de belangstelling massaal. En de uitdaging voor 2017 is om zoveel 
mogelijk van de waslijst van interessante ideeën die naar voren is gebracht, ook in praktijk om te zetten.  
Ook in het onderwijs werd voor de kinderen in armoede een initiatief genomen. Onze taalcoach heeft 
een uitgebreide materialenbank die gratis ter beschikking staat van de lagere scholen van 
Geraardsbergen. En zij geeft ook gratis workshops aan alle basisscholen. 
Nauw verwant met het vraagstuk van de kinderarmoede, is de keuze van het OCMW-bestuur om fors in 
te zetten op de activering van mensen. Wij steunen veel mensen, maar begeleiden hen in de eerste 
plaats naar werk. Dit jaar werd een afsprakennota goedgekeurd met de VDAB voor een intensieve 
samenwerking bij de bemiddeling, begeleiding en opleiding van de leefloners naar werk. 
 
 



Een andere doelgroep die ons na aan het hart ligt zijn de bejaarden.  
In 2016 besteedde het OCMW-bestuur grote aandacht aan de zorginstellingen. Door de catering vanaf 1 
maart 2016 opnieuw in eigen beheer te nemen, werd zowel de kwaliteit van de maaltijden verbeterd én 
werken we goedkoper, waardoor onze instelling break-even draaien.  
Dit jaar begon ook de renovatie van de zestig oudste assistentiewoningen van De Maretak.  
Het Mobiel Sociaal Huis komt letterlijk aan huis bij de vooral de minder mobiele personen, vooral 
bejaarden, in de deelgemeenten.  
En de Mindermobielencentrale stak vanaf 1 september 2016 van wal. Mensen met een laag inkomen 
die geen eigen wagen hebben, kunnen daarop een beroep doen voor het bijwonen van activiteiten en het 
doen van boodschappen of een bezoek aan de dokter of apotheker. 
Alles was ik heb opgesomd, is zonder uitzondering goed nieuws dat in 2016 werd gerealiseerd. Maar dat 
kwam amper in de belangstelling. Ik val helaas in herhaling. Want alles wat van onderuit de 
levenskwaliteit van de zwakke mensen in onze samenleving verbetert, heeft volgens de gangbare ijzeren 
wet weinig nieuwswaarde. 
Wat is nu de moraal van dit verhaal? 
Wie zijn ogen opent voor de realiteit van elke dag ziet rondom zich tal van goede dingen. Laten we ons 
daar aan optrekken en inspireren. En onze beeldvorming niet alleen laten bepalen door al de negativiteit 
in de media.  
Vanuit die gedachte wens ik jullie allen positieve, warme en vreugdevolle kerstdagen en een 
gelukkig en succesvol 2017 toe! 
David Larmuseau 
December 2016 

 
 

Mijn familie en ikzelf wensen eenieder een positief, warm en vreugdevol kerstfeest en een gelukkig en 
gezond 2017! 

  
*** 

 
 
 
 
 



2. Aanpak van kinderarmoede. – ‘500.000 euro voor Kinneke Baba - 

Investeringsfonds  

In het kader van de strijd tegen de kinderarmoede wil het investeringsfonds Kinneke Baba van het 
OCMW van Geraardsbergen de woonkwaliteit van de gezinnen die leven in armoede verbeteren. ‘De 
eigenaars kunnen een financiële  ondersteuning  bekomen van € 2.500 tot maximaal € 6.500’, zegt 
OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Dat investeringsfonds wordt gespijsd met een bedrag van € 
500.000.’ 

Woonkwaliteit verbeteren 
De hoeksteen van de kinderarmoede in Geraardsbergen is de slechte woonkwaliteit. Het OCMW wil daar 
verandering in brengen met het project Kinneke Baba, dat is genoemd naar de Geraardsbergse kindreus. 
Het eerste luik werd goedgekeurd op de OCMW-raad van november. Het doel is om woningen van 
kansarme gezinnen in het stadscentrum van Geraardsbergen te verbeteren en die dan voor minstens 
negen jaar te verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen. Het CAW staat in voor de 
sociale begeleiding van de huurders. Voor dit project, dat loopt in samenwerking met de dienst Wonen 
van de stad, is een bedrag van 120.000 euro vrijgemaakt. 

Investeringsfonds 
Daarbovenop heeft de OCMW-raad van 21 december de oprichting van het Kinneke Baba 
Investeringsfonds ten belope van € 500.000 goedgekeurd. Er worden premies toegekend om de 
woonkwaliteit te verbeteren van de gezinnen die leven in armoede.  Het gaat over woningen in het 
stadscentrum van Geraardsbergen en de wijken van de naburige gemeenten die morfologisch met het 
stadscentrum zijn vergroeid.  
Dat investeringsfonds is gekoppeld aan het conformiteitattest van de Dienst Wonen van de stad, 
waarover elke huurwoning vanaf 1 januari 2017 moet beschikken. 
‘De premies worden toegekend voor de grondige renovatie van de gezinswoningen’, verduidelijkt 
OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Daarbij komen de kwaliteit, de veiligheid, het comfort en de 
duurzaamheid in aanmerking: de minimale vereisten van de Vlaamse wooncode. Die aanpassingswerken 
moeten resulteren in energiezuinige en kwaliteitsvolle woningen.’  
 
Woningen voor mensen met een beperkt inkomen 
Alle eigenaars van een gezinswoningen van minimaal 20 jaar oud kunnen een aanvraag indienen. Wel is 
het kadastraal inkomen begrensd en moet de huidige of de toekomstige bewoner over een beperkt 
inkomen beschikken en inwonende kinderen hebben die jonger zijn dan achttien jaar.  
De normen, die zijn vastgelegd in een subsidiereglement, bepalen onder andere dat de woningen 
minstens twee slaapkamers moeten hebben.  
 
Premies tussen € 2.500 en € 6.500 
De premie bedraagt maximaal vijftig procent van de totale kostprijs van de uitgevoerde werken volgens 
de factuur van de aannemer. De standaard toelage is maximaal € 2 500 per woning.  Wanneer deze 
woning wordt doorverhuurd aan het Sociaal Verhuurkantoor voor een periode van minimaal negen jaar 
wordt het maximale premiebedrag verhoogd naar € 5.000.  Omdat het de bedoeling is om via deze 
maatregel vooral ruime woningen te renoveren die zijn bestemd voor grote gezinnen, wordt een 
bijkomende premie toegekend tot maximaal € 1.500 voor grote woningen met vijf slaapkamers.  

 



Renovatiecontract 
Wie een aanvraag wil indienen, maakt een afspraak bij de medewerker van het OCMW voor een 
informatiegesprek. Na het opstellen van het dossier wordt een renovatiecontract afgesloten waarna een 
aannemer de werken uitvoert. Na afloop worden de bewijsstukken overgemaakt met een 
conformiteitattest en een bewijs van domiciliëring van een gezin dat aan de voorwaarden voldoet. De 
uitbetaling gebeurt binnen de vier maanden na ontvangst van de facturen en de bewijsstukken. 

Praktisch 
De premie kan tijdens een eerste proefperiode worden aangevraagd voor de periode tussen 1 januari 
2017 en 31 december 2017. De werken worden uitgevoerd door een aannemer, voor 31 december 2018.  
‘In het najaar van 2017 wordt beslist of het project wordt voortgezet’, besluit David Larmuseau. ‘Het 
maximale investeringsbudget van het OCMW bedraagt € 500.000.’  

 

   Foto: Kinneke Baba, de Geraardsbergse kindreus naar wie het investeringsfonds is genoemd. 

 

*** 
 

3. Kinderdagverblijf wordt onderdeel van Huis van het Kind. - ‘Zonnestraal 

vernieuwd’.   

De vernieuwde kinderdagverblijf Zonnestraal van het OCMW is uitgebreid met een tuin en terras. 
‘Door de inschakeling binnen het Huis van het Kind beschikken we over een extra troef voor de 
opvang van acute noden’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. 
 

Kwaliteit verbeteren 
Het OCMW-bestuur heeft de voorbije jaren fors geïnvesteerd in het kinderdagverblijf. ‘Naast werken in 
het kader van de brandbeveiliging gebeurde de aanleg van een evacuatieweg, een tuin en een terras’, 
zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Op die manier werd de infrastructuur aangepast aan de 
eigentijdse behoeften.’ 
De vloerbekleding van de leefgroepen is vernieuwd en er werd nieuw speelgoed voor de kinderen 
aangekocht. Met de grote buggy voor zes kinderen kunnen de werknemers bij goed weer wandelen gaan 



 

wandelen in de tuin van assistentiewoningen van De Maretak waardoor een natuurlijke band tot stand 
komt tussen de kinderen en senioren. 
 
‘Die investeringen verbeteren de kwaliteit van de opvang’, is Larmuseau overtuigd. ‘Daardoor kunnen 
we de basisfilosofie van onze werking, met name de persoonlijke benadering van ieder kind, nog sterker 
dan voorheen vorm geven.’ 
 
Inschakeling in het Huis van het Kind 
De werking van het kinderdagverblijf wordt gekoppeld aan het Huis van het Kind dat in februari 2016 
zijn deuren heeft geopend. Dat ontplooit een ongeziene dynamiek en is nu al niet meer weg te denken in 
het aanbod voor kinderen in de stad.  
 
Het belangrijkste kenmerk van het Huis van het Kind is de zeer lage toegangsdrempel waardoor we 
bijna alle kinderen ook bereiken. ‘Met ons kinderdagverblijf beschikken we over een extra troef voor de 
opvang van acute noden’, besluit de OCMW-voorzitter. ‘En die mogen we niet uit handen geven.’  
 

 
Foto: Vernieuwd kinderdagverblijf Zonnestraal 

 

 
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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