
  

 

 
Maandelijkse nieuwsbrief David Larmuseau – mei 2016 

INHOUD 

1. CAW helpt 21 personen sociaal activeren. – ‘Zinvolle dagbesteding vaak hoogst 
haalbare’. 

2. Bijkomende ondersteuning voor basisscholen vanaf 1 september. – ‘Taalcoach 
promoot Nederlands’. 

3. Gezinsdag 29 mei 2016. 
4. Rookstop. Werelddag zonder tabak – 31 mei 2016 – 19 uur – De Spiraal 
5. Inlopen van nieuw pad aan de Maretak o.l.v. Rebus op 12 juni 2016 – 11 uur. 
6. Dag van de Mantelzorg 19 juni 2016 
7. 8ste Grote Prijs Zandbergen 1 juli 2016 

_______________________________________________________________________________________________________ 

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 mei. 
 
Nr. 9: Matiz. In de sport liggen vreugde en verdriet soms dicht bij elkaar. Daags na de dood van wielrenner 
Matiz Vander Poorten, promoveerde SK Zandbergen voor het eerst in haar geschiedenis naar derde 
provinciale. 
 Nr. 10: Verdubbeling.  Van 76 naar 148. Het aantal gezinnen dat in Geraardsbergen een beroep doet op 
de voedselbedeling is het voorbije jaar bijna verdubbeld.  
Nr. 11: Pinksteren. Zaterdagavond om 20 uur genoot ik in de Dekenale Kerk Sint-Bartholomeus met volle 
teugen van het derde concert in de Anneessensreeks. 
 
De Tiebreaks kan u lezen op mijn website www.davidlarmuseau.com/homepage. 
 

 
 

http://www.davidlarmuseau.com/homepage


1. CAW helpt 21 personen sociaal activeren. – Zinvolle dagbesteding vaak 
hoogst haalbare’. 

 
Het CAW begeleidt kwetsbare personen op de weg naar zelfstandig leven. ‘Enkelen konden 
doorstromen naar een job. Maar wegens de complexe problemen waarmee zij kampen, is een 
zinvolle dagbesteding vaak het hoogst haalbare’. Wel helpt die de mensen opnieuw hun draai te 
vinden in de samenleving. 
De OCMW-raad keurde het jaarverslag 2015 van het project Begeleid wonen – sociale activering 
van het CAW goed. De organisatie krijgt een begeleider gesubsidieerd. Die ondersteunt mensen 
bij hun zelfstandig functioneren.  

 
Grote verscheidenheid 
Tien van de 21 personen die werden opgevolgd, verblijven in het project Begeleid wonen van het CAW. 
De overige werden doorverwezen door ambulante diensten, het OCMW, de familie of zetten zelf die stap.  
Alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd. En inzake inkomen is de verscheidenheid groot. Een 
kwart is gepensioneerd en een kwart staat op mutualiteit. Anderen werken, krijgen een leefloon, 
stempelgeld of een uitkering voor invaliditeit.  
 
Complexe problemen 
‘De moeilijkheden waarmee die mensen worden geconfronteerd zijn veelvoudig’, want het onevenwicht 
tussen hun draagkracht en draaglast is groot.’ 
Alle deelnemers kampen met persoonlijke problemen op het vlak van onder andere de hygiëne en 
minderbegaafdheid. En de meesten hebben moeilijkheden inzake huisvesting of op financieel gebied. 
Relationele problemen komen vaak voor. Veertig procent kampt met psychische problemen en dertig 
procent met gezondheidsproblemen.  
Bij deze doelgroep is hun oplossingsvermogen zeer beperkt. Mensen ontdekken uit zichzelf niet de 
manier om de moeilijkheden waarmee ze worden geconfronteerd op te lossen. Daarom is hun sociale 
reactivering door het CAW van het grootste belang.  
 
Begeleiding op maat 
Het CAW geeft een begeleiding op maat. Die omvat een brede waaier van activiteiten, waaronder 
crisisinterventie en het bemiddelen bij conflicten. Groot belang krijgt het geven van structuur door het 
aanleren van huishoudelijke vaardigheden, het onderhouden van hun woning en de aandacht voor de 
persoonlijke hygiëne. En bij de administratieve, psychosociale en financiële begeleiding werkt het CAW 
samen met diverse diensten die in de regio. 
Drie personen werden toegeleid naar werk en vijf naar een zinvolle dagbesteding. Daarbij werd 
samengewerkt met ’t Steksken, Stop Armoede en Reddy Teddy. ‘Wel is zo’n dagbesteding de eerste stap 
in de richting van het finale doel: dat mensen opnieuw hun draai vinden in de samenleving‘.  ‘Maar de 
praktijk leert dat dit een langzaam proces is.’  
 

 
 
 
 
 
 



2. Bijkomende ondersteuning voor basisscholen vanaf 1 september. – 
‘Taalcoach promoot Nederlands’. 

 
Het OCMW van Geraardsbergen gaat een taalcoach aanwerven. ‘Die ondersteunt de scholen bij  
het werken met anderstalige of taalzwakke kinderen en hun ouders’, zeggen OCMW-voorzitter 
David Larmuseau en schepen van onderwijs Fernand van Trimpont in een gezamenlijke 
mededeling. ‘Want op het terrein bestaat een grote nood aan de ontwikkeling van het 
Nederlands.’ 
 
Aantal vreemdelingen stabiel 
Een recente studie toont aan dat het aantal vreemdelingen in Geraardsbergen stabiel blijft, daar waar in 
de naburige steden de stijging zich doorzet. ‘Aan de basis van die ontwikkeling ligt een aantal factoren’, 
weet OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Maar ze wordt mede in de hand gewerkt door ons streng 
activeringsbeleid.’  
‘Toch betekent dit niet dat alle problemen van de baan zijn’, vult schepen van onderwijs Fernand Van 
Trimpont aan. ‘Taal is een eerste stap naar integratie. Het is cruciaal dat anderstalige kinderen alle 
kansen krijgen om op jonge leeftijd Nederlands te leren. Het is een randvoorwaarde voor een 
succesvolle schoolcarrière. En we willen tegelijkertijd inzetten op Nederlandstalige kinderen die een 
taalachterstand hebben.’ 
 

Verhogen van deskundigheid 
Een oplossing biedt de taalcoach die het OCMW in het kader van de strijd tegen de kinderarmoede vanaf 
1 september gaat aanwerven binnen het Huis van het Kind.  
Waarover gaat het? Die nieuw aan te werven persoon werkt een vraaggestuurd aanbod uit voor alle 
scholen. Het is de bedoeling dat zowel directies, als leerkrachten, zorgcoördinators en SES-leerkrachten 
meer inzicht krijgen en ondersteund worden in de manier waarop ze kinderen met taalproblemen in 
hun klas kunnen opvangen en begeleiden. Essentieel is dus het verhogen van de deskundigheid zodat de 
taalmoeilijkheden bij kinderen aan de wortel worden aangepakt. 
De taalcoach heeft een uitgebreide materialenbank die gratis ter beschikking zal staan van de scholen. 
Verder zal hij of zij gratis workshops aanbieden aan alle basisscholen. 
 
Werking opgevolgd door stuurgroep 
De werking van dit nagelnieuwe initiatief zal worden opgevolgd door een stuurgroep met 
vertegenwoordigers van de onderwijskoepels, het lokaal onderwijsplatform, de dienst Samenleving van 
de stad en het Huis van het Kind.  
 
De aanwerving vindt plaats op korte termijn. Het is de bedoeling dat de taalcoach op 1 september, bij het 
begin van het nieuwe schooljaar, effectief in dienst treedt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

3. Gezinsdag 29 mei 2016.  
 

Gezinsdag met als hoogtepunt het snijden en het eten van de gezinstaart en de gratis tombola. 
Terug een voltreffer. Enkele sfeerfoto’s hieronder. 
  
 

 

 
 
 
 



4. 31 mei 2016 – Stoppen met roken! ? Infosessie op 31/05/2016 – 19 u – De 
Spiraal, Geraardsbergen 

 
Op deze “Werelddag zonder tabak’ staan wij stil bij de gevaren van tabak. Er zal opnieuw een tabakoloog 
aanwezig zijn die je tips & tricks geeft die je helpen om te stoppen met roken. Iedereen van harte 
welkom in De Spiraal, Zakkaai 29, om 19 uur op dinsdag 31 mei 2016.  
 

 
 
 

5. Inlopen van nieuw pad aan de Maretak o.l.v. Rebus op 12 juni 2016 – 11 uur. 
 
Op 12 juni 2016 om 11 uur wordt het nieuw pad (meer dan 1 kilometer)  aan de Maretak, o.l.v. Rebus 
(organisatie Geraardsbergen Recreatief, Buiten, Sporten), ingelopen.  Leve dit mooi Maretakpak en hop 
naar een volledige ‘openlucht sporthal’ voor jou en iedereen. Dan is de slogan ‘Geraardsbergen beweegt’ 
een werkelijkheid! 

 
 

 
 



6. Dag van de Mantelzorg 19 juni 2016, De Spiraal 14 uur. 

 

 

 

 

 



 

7. 8ste Grote Prijs Zandbergen op 1 juli 2016 georganiseerd door David 
Larmuseau in samenwerking met AC Geraardsbergen. 

 

 
 

Inschrijving: Café Denderhof, Zandbergenplein 14 te Zandbergen. 
19u30: parcours voor kinderen tot en met 7 jaar: 300 m 
19u40: parcours voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar: 800 m 
20u00: vernieuwd parcours: 3km – 6 km – 12 km. 
Voorinschrijving: 3 € op rekeningnummer 833-5283402-70 met vermelding: “8ste Grote Prijs + naam 
familie”. Inschrijving de dag zelf: 4 € aan de kassa. 
Voor iedere deelnemer is een prijs voorzien! 
Inlichtingen: david_larmuseau@hotmail.com - (0486/544 285),  johan.premereur@skynet.be 
(0477/700 179) en marieclairevidts@gmail.com. 

 
*** 

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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