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1. Armoede verklaart lagere levensverwachting in Geraardsbergen  

 

Een inwoner van Geraardsbergen sterft gemiddeld vijf jaar vroeger dan iemand in Sint-Martens-Latem. ‘De 

verklaring ligt bij het grote aantal armen’, legt OCMW-voorzitter David Larmuseau uit. ‘We staan dan ook 

voor de uitdaging om meer dan ooit een sterk sociaal beleid te voeren.’ 

 

We worden met zijn allen elk jaar ouder. In 2014 was dat 218 dagen meer dan in 2012. Gemiddeld wordt een 
Belg 81 jaar oud. Maar een recente studie van twee universiteiten, de ULB in Brussel en de KU in Leuven, 
toont aan dat er grote verschillen bestaan wat betreft de levensverwachting naargelang de gemeente waar je 
woont. In Oost-Vlaanderen ligt die het hoogst in Sint-Martens-Latem met 84,2 jaar. Onderaan de lijst staat 
Geraardsbergen met 78,9 jaar: 75,9 jaar voor de mannen en 81,8 jaar voor de vrouwen.  
 
Mensen in armoede leven acht jaar minder lang 
Wat verklaart dat verschil van meer dan vijf jaar tussen Sint-Martens-Latem en Geraardsbergen? ‘Dat kun je 
in één woord samenvatten’, legt OCMW-voorzitter David Larmuseau uit. ‘Armoede. We staan voor een 
schijnbare tegenstelling, want ook mensen met weinig geld hebben toegang tot onze gezondheidszorg die tot 
de beste van de wereld behoort. Maar toch knaagt armoede, veel meer dan we vermoeden, aan de 
gezondheid van mensen. Iemand die zijn leven lang in armoede leeft, telt 52 gezonde levensjaren. 
Welgestelde mensen meer dan zeventig gezonde levensjaren. En mensen in armoede leven acht jaar minder 
lang dan mensen die niet in armoede leven. Elke dag stel ik vast dat veel armoede onzichtbaar blijft achter de 
gevels.’ 
 
 



Hoe komt dat? ‘Een eerste verklaring is dat mensen met een laag inkomen ongezonder eten, minder 
bewegen, vaak lijden aan obesitas  en meer roken’, legt Larmuseau uit. Wie rookt, verkort zijn leven met 4,6 
jaar, obesitas kost 5,1 levensjaren en weinig bewegen 0,9 levensjaren.  
 
‘Daarnaast bewijst recent onderzoek in de Verenigde Staten de biologische effecten van armoede’, weet de 
OCMW-voorzitter. ‘Wie in armoede opgroeit, ontwikkelt andere genen dan kinderen van welstellende 
ouders. En dat heeft veen invloed de manier waarop ons lichaam reageert op ziekte. Ziek maakt arm en arm 
maakt ook ziek. Een grote invloed heeft ook de chronische stress waarmee armen leven. Dat is een morele 
last die zwaar om dragen is. Want hoe tevreden en gelukkig we zijn, hangt mede af van wat anderen hebben. 
De mens heeft immers van nature de neiging om zich te vergelijken met anderen. Bovendien worden veel 
armen geconfronteerd met mensen die hen niet begrijpen of bestempelen als plantrekkers of profiteurs.’ 
 
Sterk sociaal beleid nodig 
‘Een studies, zoals die over de gemiddelde levensverwachting, is zeer interessant’, vervolgt Larmuseau. ‘Maar 
de hamvraag is:  wat doen we daarmee?’  De OCMW-voorzitter pleit onomwonden voor een sterk sociaal 
beleid. ‘Geraardsbergen is relatief een arme stad waarbij het OCMW vele noden moet opvangen. We staan 
voor de uitdaging om met beschikbare middelen zoveel mogelijk mensen in nood te helpen. De komende 
jaren wordt 3,5 miljoen euro bijkomende uitgetrokken. Die worden niet geïnvesteerd in structuren, personeel 
of werkingsmiddelen, maar in het lenigen van de concrete noden van de mensen.  
Daarnaast is het van groot belang blijvend te investeren in sensibilisering. Geraardsbergen organiseert 
jaarlijks tal van preventieve activiteiten in het kader van Gezonde Gemeente. Daarop zullen we blijven 
inzetten.’ 
 
Mensen kansen geven 
Ook Larmuseau weet dat de armoede niet van vandaag op morgen kan worden uitgeroeid. ‘Waar het 
aankomt, is dat we mensen voortdurend nieuwe kansen geven om een opleiding te volgen en aan het werk 
te helpen. Daardoor kunnen ze zich opwerken en wordt de armoedespiraal doorbroken. Op termijn leidt die 
aanpak tot een hogere levensverwachting. Maar dat is een werk van lange adem.’   
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2. Coördinatie voedselbedeling door CAW betekent grote stap vooruit  

 
Het CAW coördineert vanaf mei 2014 de voedselbedeling in Geraardsbergen. ‘Dat was een uitstekende 

beslissing’, argumenteert OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Want voorheen waren vijf organisaties 

actief op dat terrein. Iedereen werkt nu samen vanuit één visie. Na één jaar staan we veel verder dan 

iemand durfde te vermoeden.’  

 

Van vijf naar één 

Geraardsbergen kende tot vorig jaar vijf initiatieven die voedselhulp gaven aan kansarmen. Het Centrum voor 

Algemeen Welzijnswerk (CAW) bedeelde crisispakketten binnen het wijlcentrum De Poort en ook Stop 

Armoede, Welzijnsschakel ‘t Steksken en De Vrijwilliger zijn op dit terrein actief. Daarnaast nam het OCMW in 

februari 2014 de voedselbedeling over van vzw De Toevlucht.  

Een coördinatie van die versnipperde werking drong zich op. Het OCMW besliste om binnen en de schoot van 

het CAW van Geraardsbergen vanaf 1 mei 2014 één persoon gedurende één dag per week vrij te stellen.  

 

Naar uniforme werking in de Denderstreek 

‘Het CAW was het beste geplaatst’, vertelt OCMW-voorzitter Larmuseau. ‘Die organisatie staat immers ook in 

Aalst en in Ninove in voor de voedselbedeling. Op die manier komt op termijn een eenvormige werking tot 

stand voor heel de Denderstreek. Bovendien ziet het CAW de voedselbedeling als een vertrekpunt voor de 

verhoging van de zelfredzaamheid van kansarmen, wat volledig in de lijn ligt van de visie en de missie van het 

OCMW.’ Een derde pluspunt is dat het CAW, in tegenstelling tot het OCMW, een beroep kan doen op gratis 

goederen van de Voedselbank. 

 

Voedselhulp is tijdelijk 

‘De eerste opdracht was het samen rond de tafel brengen van alle initiatiefnemers met de bedoeling om zo 

snel mogelijk tot een eenvormige werking te komen’, weet de OCMW-voorzitter. ‘Dat is zeer vlot gelopen.’  

Alle organisaties werkten samen een gezamenlijke visienota uit en ook de toeleidingscriteria werden op 

elkaar afgestemd. Verder kwamen er praktische afspraken voor de bedeling. Een uitgangspunt is het tijdelijke 

karakter van de voedselbedeling. Na drie maanden gebeurt een evaluatie of die nog langer nodig is. De 

bedeling vindt plaats in de ontmoetingsruimte van het wijkcentrum De Poort, waar iedereen een kop koffie 

of soep krijgt aangeboden. ‘Die aanpak biedt de mogelijkheid voor het aanknopen van een gesprek met de 

vrijwilligers en de hulpverleners’, weet Larmuseau. Naar de toekomst staan de verruiming van het aanbod, 

het versterken van de ontmoetingsfunctie en de organisatie van kookworpshops op het programma. 

 

Dynamiek versterken 

‘Na één jaar staan we veel verder dan iemand durfde te vermoeden’, besluit OCMW-voorzitter David 

Larmuseau. ‘We gaan dan ook de bestaande dynamiek versterken. Want op die manier gebeurt een 

structureel goede aanpak van een van de meest heikele punten waarmee onze samenleving wordt 

geconfronteerd: de voedselhulp aan wie daar echt nood aan heeft.’ 
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3.   Leerpunt organiseert wekelijks “Jobclub” in OCMW 

 

Leefloners kunnen in het schooljaar 2015-16 op vrijdagvoormiddag terecht op het OCMW voor een 

vormingsaanbod van Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen. ‘Door te werken aan werkattitudes en het geven van 

opleidingen versterken we de positieve krachten van de deelnemers’, zegt OCMW-voorzitter David 

Larmuseau. ‘Het doel is de activering naar de arbeidsmarkt.’ 

 

Het OCMW van Geraardsbergen meer DAN OOIT werk maken van de activering van zijn leefloners. Om 

dat doel te bereiken, wordt naast de goed werkende Cel Tewerkstelling van het OCMW ook Leerpunt 

Zuid-Oost-Vlaanderen ingeschakeld.  

 

Elke vrijdagvoormiddag cursus 

De OCMW-raad van 15 juli keurde de planning goed van een bijkomend vormingsaanbod dat Leerpunt 

Zuid-Oost-Vlaanderen in het schooljaar 2015-2016 aanbiedt. Die organisatie geeft elke 

vrijdagvoormiddag les aan een aantal maatschappelijk kwetsbare groepen van het OCMW.  

Op het programma staat de cursus ‘Communicatie en Assertiviteit’ van 16 oktober tot 4 december. En 

begin 2016 zijn een cursus ‘Gezond koken & prijsbewust consumeren’ gepland, evenals een ‘Projectweek’ 

voor jongeren en de opvolging daarvan. 

 

Wekelijkse Jobclub 

Het zwaartepunt van de werking is de inrichting van een ‘Jobclub’ of een intensieve sollicitatietraining die 

voortaan wekelijks plaatsvindt in het OCMW. De deelnemers krijgen les in sollicitatietechnieken en 

worden getraind hoe ze een job kunnen opsporen. ‘Het voorbije jaar was dat aanbod te beperkt’, weet 

Larmuseau. ‘Daarom komt er een permanent aanbod, zodat de kandidaten meteen kunnen worden 

doorverwezen.’  

 

Kansen op arbeidsmarkt vergroten 

‘De cursussen van Leerpunt versterken als motor het talent, de positieve krachten en het groeipotentieel 

van de deelnemers. Daardoor vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt’, besluit voorzitter 

Larmuseau.  



 

Alle bijkomende info betreffende bovenvermelde artikelen vindt u ook terug op mijn website.  

Veel leesplezier! 

 

David Larmuseau 

 

E-mail: david_larmuseau@hotmail.com  

Telefoon : 0486/544 285  

Web: http://www.davidlarmuseau.com  

www.facebook.com/david.larmuseau 
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