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Nieuwjaarsreceptie, januari 2016.

Startdag, september 2016.

Werking
Erkenning
Centrum Kauwenberg is een organisatie voor armoedebestrijding. De werking brengt mensen
in armoede en andere mensen samen en draagt zo bij tot de bestrijding van armoede vanuit
de eigen ervaring van de mensen. In Centrum Kauwenberg komen zowel volwassenen en
kinderen in armoede samen. Ons hoofddoel is het wegwerken van sociale uitsluiting van
mensen die in armoede leven. De werking is er op gericht mensen mondiger en sterker te
maken en hen te betrekken in het verenigings- en culturele leven en de hele samenleving.
We proberen armoede ook kenbaar te maken en veranderingen in maatschappelijke
structuren teweeg te brengen.
Centrum Kauwenberg is erkend als vereniging waar armen het woord nemen. Deze
erkenning komt van de Vlaamse Overheid. Hiervoor werken we aan volgende criteria:


Armen blijven zoeken;



Dialoog en vorming;



Armen het woord geven;



Maatschappelijke structuren veranderen;



Armen verenigen zich;



Werken aan maatschappelijke emancipatie.

We creëren een ontmoetingsplaats waar armen en niet-armen op een respectvolle manier
samenkomen. Op deze manier werken we vooroordelen weg en gaan we sociale uitsluiting
tegen. Kenmerkend aan onze werking is dat we oog hebben voor de verschillende
levensdomeinen waarop armoede invloed uitoefent.

Instuif, september 2016.

Startdag, september 2016.

Basiswerking
Instuif
Elke week vinden er vier instuifmomenten plaats. Een belangrijk aspect van deze instuiven is
de laagdrempeligheid. Dit zijn momenten waarop de werking voor iedereen openstaat:
anderhalf uur lang is iedereen welkom om een kop koffie of thee te drinken en is er tijd voor
een rustige babbel met onze vaste vrijwilligers en medewerkers. Iemand met een individuele
vraag, iemand die de computer of telefoon wil gebruiken,… Voor elke vraag is er bij ons een
luisterend oor. Sommige mensen komen elke keer, sommige mensen maandelijks, maar ook
nieuwe mensen worden tijdens dit uurtje welkom geheten.

Groepen
Onze groepen vormen een onmisbare aanvulling op onze individuele ondersteuning. Door
mensen in een veilig en open klimaat te ontvangen en hen ervaringen te laten uitwisselen,
zien zij in dat ze niet alleen in de wereld staan. Ook anderen hebben het soms moeilijk en
vragen al wel eens om hulp of ondersteuning. We geven ze steun door hen met anderen in
contact te brengen en bouwen met hen een netwerk op, waarbij we elkaar opvangen en naar
elkaar luisteren. De isolatie waarin veel mensen in armoede leven, wordt in onze groepen
doorbroken. Zo vinden ze de kracht om hun situatie te veranderen. Ze worden sterker en
voelen zich beter en bouwen stap voor stap een positieve identiteit op.
Vaak is de deelname aan een van onze groepen een eerste opstapje naar het deelnemen aan
andere activiteiten binnen onze werking. Na verloop van tijd zien we dat onze leden ook de
stap wagen naar het deelnemen aan activiteiten buiten onze werking. Onze groepen vormen
onze basis voor het latere doorverwijzen naar andere organisaties, e.d..

Korte Winkelstraat 1, 2000 Antwerpen.

Basiswerking
Individuele ondersteuning
Armoede is een complex gegeven dat invloed heeft op alle levensdomeinen. Voor vele van
onze leden wordt hun leefsituatie dan ook als uitzichtloos ervaren. Het luisteren naar deze
ervaringen en gevoelens is een belangrijk deel van onze werking. Door het bieden van een
luisterend oor, het aanreiken van nieuwe perspectieven,… proberen we hen te ondersteunen
en wordt er samen naar een oplossing gezocht.
Niet enkel in individuele gesprekken wordt deze aanpak gehanteerd, ook tijdens de
verschillende groepsbijeenkomsten wordt er probleemverhelderend en –oplossend gewerkt
(bv. moeilijkheden rond de opvoeding van de kinderen worden besproken tijdens de
oudergroep en de vrouwengroepen). Daarnaast kunnen individuele problemen ook
structurele oorzaken hebben die dan ook worden aangepakt in het geheel van de werking,
waardoor men verder kijkt dan de individuele verantwoordelijkheid. Individuele begeleiding
gebeurt dus niet los van de rest van de werking en van een emanciperend groeiproces.
Een andere vorm van individuele ondersteuning zijn de huisbezoeken. Door mensen in hun
vertrouwde omgeving te leren kennen, wordt de band met Centrum Kauwenberg sterker en
durven mensen ongedwongen praten. Niet enkel in hun thuisomgeving worden de mensen
bezocht, maar ook bij ziekenhuisopname, het verblijf in een gevangenis of een instelling
wordt er aan hen gedacht.

Startdag, september 2016.

Denkgroep, mei 2016.

Inspraak en participatie
Wij vinden het vanzelfsprekend dat inspraak en participatie centraal staan in onze werking.
Mensen in armoede geven aan dat zij vaak het gevoel hebben dat ze geen inspraak hebben in
hun eigen leven, dat alles door anderen ( verplichte hulpverlening,…) wordt beslist. Een
essentieel onderdeel van het versterken van mensen, is zorgen dat zij over zichzelf kunnen
beslissen en eigen keuzes mogen maken. Wij geven de mensen die naar onze werking komen
hier volop de kans toe. Ze krijgen inspraak in het aanbod aan activiteiten, thema’s, e.a. Dit is
vaak een eerste stap in het proces dat ze doorlopen om opnieuw hun leven in eigen handen
te nemen. Je mening leren uiten is een mooie opstap naar het opkomen voor je eigen
rechten en die van anderen. Voor onze werking staat de stem van mensen in armoede
centraal, binnen en buiten de werking.
Ook hen het gevoel geven dat ze deel uitmaken van een groter geheel, is belangrijk voor het
versterkingsproces. Hen door deelname aan verschillende activiteiten uit hun isolement
halen en ze het gevoel geven dat ze niet alleen zijn, is een belangrijke stap. Participatie aan
verschillende activiteiten wordt dan ook aangemoedigd.

Denkgroep
Deze groep bestaat uit verschillende mensen die betrokken zijn in de brede waaier van
activiteiten, groepen en projecten die Centrum Kauwenberg aanbiedt. De groep komt samen
om voorstellen te bedenken en te formuleren betreffende onze werking (veranderingen,
nieuwe ideeën, het voorbereiden van activiteiten). Ze brengen niet alleen hun eigen mening
en ideeën mee in de groep, maar ook die van de anderen. Deelnemers leren met elkaar in
gesprek gaan, overleggen en tot een consensus komen.

Startdag
Ook de startdag is ondertussen een echte traditie geworden op Centrum Kauwenberg. Sinds
2004 trekken we met alle geïnteresseerden naar een rustige plek in het groen, om daar met
iedereen na te denken over onze werking. Deze dag wordt voorbereid door de denkgroep.
Dit jaar dachten we na over verschillende thema’s die in het najaar van 2016 en het voorjaar
2017 aan bod zouden komen. Integrale jeugdhulp, e-inclusie, maar ook werking gerelateerde
onderwerpen zoals het huishoudelijk reglement en het betrekken of toeleiden van nieuwe
gezinnen werden besproken. In de namiddag hielden we een schattenjacht met opdrachten
gelinkt aan de dagelijkse werking. Het was weer een geslaagde dag!

Oudergroep op woensdagnamiddag, mei en oktober 2016.

Ouders en kinderen werken aan Dag van verzet, juni 2016.

Gezin
Algemeen
Centraal

Vertegenwoordiging
IROJ, Adviesraad opvoedingsondersteuning,…

Oudergroep
Elke woensdagnamiddag vindt de oudergroep plaats. Deze ervaringsgroep bestaat uit ouders
waarvan de kinderen tijdens de bijeenkomsten deelnemen aan de wekelijkse Kinderclub.
Tijdens de oudergroep op woensdagnamiddag komt het onderwerp ‘kinderen’ en ‘gezin’
herhaaldelijk terug. De nood om ervaringen te delen met de andere ouders is vaak groot en
ze maken dan ook veelvuldig gebruik van deze wekelijkse samenkomst om de voorbije week
te bespreken. Hierbij worden tips en good practices gedeeld, maar worden de ouders ook
ontschuldigd. Pas wanneer mensen in generatiearmoede zich ergens veilig voelen, een
ontmoetingsplaats hebben waar ze gewoon mogen ‘zijn’ zonder zich telkens te moeten
verantwoorden, zullen zij ook openstaan voor enige vorm van opvoedingsondersteuning. Dit
is dan ook wat Centrum Kauwenberg vooropstelt; er wordt getracht een ruimte te creëren
van vertrouwen, veiligheid en gastvrijheid, waar niet veroordeeld wordt.

Gezinsuitstap Zilvermeer, augustus 2016.

Heibrand , mei 2016.

Gezin
Gezinsondersteuning
Opvoedingsondersteuning maakt deel uit van een breder concept, dat gezinsondersteuning
wordt genoemd. Bij gezinsondersteuning wordt er gefocust op meerdere domeinen van het
gezinsfunctioneren, zoals financiën, huishouden, partnerrelaties, arbeid, maar ook verzorging
en opvoeding. Opvoedingsondersteuning is dus een onderdeel van de totale
gezinsondersteuning.
In Centrum Kauwenberg komen verschillende types van gezinssituaties regelmatig aan bod.
Mensen in armoede willen een betere toekomst voor hun kinderen. De opvoeding van hun
kinderen is vaak hun ‘groot project’. Bij deze opdracht kunnen de ouders wel wat extra
ondersteuning gebruiken omwille van een gebrek aan goede voorbeelden en eigen
kwetsuren vanuit hun kindertijd. Net daarom worden er op Centrum Kauwenberg
verschillende projecten georganiseerd rond de verschillende aspecten van opvoeding.
Opvoedingsondersteuning in Centrum Kauwenberg vertrekt vanuit de mogelijkheden van de
ouders en kinderen zelf om te werken aan hun opvoedingsmoeilijkheden. Ze hebben
namelijk de mogelijkheden in zich, maar hebben steun en hulp nodig om dit ook tot uiting te
brengen. Omdat voor veel moeilijkheden de oorzaak ligt bij hun kansarme situatie en dus
structurele oorzaken heeft, is een louter individuele probleemoplossende benadering binnen
de hulpverlening vaak ontoereikend. Dit verklaart waarom gezinnen met een
opvoedingscrisis of –nood naast hun intensieve individuele begeleiding ook hun plekje
vinden in Centrum Kauwenberg. Hier worden (opvoedings-)moeilijkheden aangepakt in het
geheel van de werking, waardoor de individuele schuld overstegen wordt. Via een
emanciperend groepsproces vinden mensen in groep zelf de kracht om iets aan hun situatie
te veranderen.
Door ouders te ondersteunen bij opvoedingsvragen, wordt er getracht de zelfstandigheid en
vaardigheden rond het opvoedingsproces te versterken. Zo worden de ouders meer
weerbaar voor eventuele problemen in de toekomst. Uiteindelijk is het streefdoel om de
opvoedingsmogelijkheden en kansen van gezinnen uit te breiden, en (zwaardere) problemen
te voorkomen.
In 2015 maakten we een overzicht van alle gezinsondersteuning op Kauwenberg van 1972
tot 2015. Dit bundelden we in een dossier, Samen Sterk, digitaal gratis te verkrijgen via onze
website of op papier voor €15. Dit kan u steeds bestellen via info@kauwenberg.be

Sinterklaasfeest, november 2016.
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Reuzenstoet, september 2016.

Gezin
Gezinsactiviteiten
Zoals hiervoor reeds vermeld werd, is Centrum Kauwenberg een gezinswerking waar
iedereen welkom is. Onze open deur zorgt voor een ontspannen en veilige sfeer, waarbij we
iedereen een kans geven om deel te nemen aan onze verschillende ontspanningsactiviteiten.
Zo hebben we ons jaarlijks Sinterklaasfeest, een nieuwjaarsreceptie, onze familiedag
Heibrand, maar gaan we ook wel eens op uitstap naar de zoo,… Deze momenten van
ontspanning zijn belangrijk voor onze gezinnen, aangezien er in hun levensomstandigheden
weinig ontspannende zaken aanwezig zijn. Door onze samenwerking met het Steunpunt
Vakantieparticipatie geven we onze gezinnen de mogelijkheid om er samen eens op uit te
trekken.

Heibrand
Een aantal tradities hebben we ook in 2016 verdergezet. Onze jaarlijkse ledendag op
Pinkstermaandag is daar een voorbeeld van. Met z’n allen, oftewel drie bussen vol met
enthousiaste gezinnen, trokken we naar domein Heinbrand in Oostmalle. Daar stond ons een
dag vol leuke activiteiten te wachten. In de voormiddag werd er gespeeld, geknutseld,
gesport en gewandeld en in de namiddag was er een Vlaamse kermis, tombola én een rit met
de paardenkoets. Ook kwam het Ministerie ter Fantasiebevordering ons vergezellen op deze
leuke dag en mat ons allerlei gekke kapsels aan in hun Gek Kapsalon. Het was een
fantastische dag waar iedereen van genoten heeft!

Reuzenstoet
Voor de tweede keer liepen we samen met Het Bos mee in de Reuzenstoet van Borgerhout.
In de zomervakantie werd er al hard gewerkt door onze gezinnen, maar ook door de mensen
van het opvangcentrum Linkeroever van Het Rode Kruis. Op 17 september was het dan
eindelijk zo ver! Vol trots liepen we met onze hooiwagen mee in de stoep. Het weer was ons
goedgezind, we hadden een talrijke opkomst en iedereen genoot van het fantastische
resultaat!

Bewegingsschool, oktober 2016.

Bewegingsschool, november 2016.

Projecten met het gezin
Bewegingsschool
De voorbije jaren had Kauwenberg wekelijks een speelinstuif, waar ouders terecht konden
met hun jonge kindjes (tot 3 jaar) voor een ontspannen speelmoment. Tijdens de momenten
waarop we met ouders en kinderen aan de slag gingen, merkten we op dat de kinderen nood
hebben aan stimulering op vlak van taal en motoriek. Meerdere kinderen ervaren hier
moeilijkheden bij; de ouders gaven aan deze bezorgdheid te delen. Samen met de ouders
werd hierom beslist een bewegingsschool op te starten. Let's Move! is een bewegingsschool
voor kinderen van 1,5 tot 7 jaar oud. Tweewekelijks komen we samen om op speelse wijze
onszelf en onze omgeving te leren kennen. Hierbij hebben we extra oog voor de taal- en
motorische ontwikkeling van de kinderen. Niet alle kinderen starten op gelijke voet aan hun
schoolloopbaan. Om de kans op een gelijke start voor alle kinderen te vergroten, zijn we dan
ook met deze bewegingsschool begonnen. Alle kinderen en hun ouders verdienen een
eerlijke kans op een positieve levensloop en om dit te bewerkstelligen zetten we ons dan ook
optimaal in voor deze gezinnen.
Hoewel er reeds verschillende bewegingsscholen bestaan en met succes ouders en kinderen
samen laten bewegen, hebben wij – Centrum Kauwenberg – er specifiek voor gekozen om de
mensen naar onze werking komen hier (voorlopig) niet naar door te verwijzen. Dit alles heeft
te maken met de kwetsuren die deze mensen hebben opgelopen. De onzekerheid van
mensen in armoede zorgt er voor dat zij een enorme stress ervaren als zij naar een
onbekende organisatie met onbekende werkers moeten. “Wat gaan ze daar van mij denken?
Dat heeft toch geen zin, ze gaan mij daar toch scheef bekijken!” zijn enkele van de zaken die
ze aangeven te voelen als zij naar andere organisaties worden doorverwezen.
In 2016 gingen we een samenwerking aan met Universiteit Antwerpen, richting
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Gedurende 4 maanden kwamen er drie
studenten mee bewegen op zaterdag in het kader van een masterproef. Ze kwamen
uittesten welke impact onze bewegingsschool heeft op de motorische en socio-emotionele
ontwikkeling van kinderen in armoede. Deze masterproef wordt in het voorjaar 2017
uitgegeven en wij zijn alvast benieuwd naar het resultaat.

Brief aan mijn kind, 2016.

Projecten met het gezin
Brief aan mijn kind
Samen met theatergezelschap Maelstrom werkten we mee aan het theaterproject ‘Brief aan
mijn kind’. Hierbij schreven de ouders een brief aan hun toekomstige kind. Wat wens jij je
kinderen toe? Wat vind jij belangrijk dat ze meenemen naar hun latere leven?... waren
enkele richtvragen waar ze met hun brieven op antwoordden. Er schreven vier mama’s een
brief. Later werden deze brieven mee verwerkt in een voorstelling.
Op 9 december gingen we met de ouders kijken naar het eindresultaat. Ze vonden het een
pakkende voorstelling, met veel emoties en herkenning. Een deel van de brief van één van
onze ouders werd tijdens de voorstelling voorgelezen. Nadien kreeg onze werking ook alle
brieven opgestuurd. Wij vonden het de moeite waard om deze brieven vol liefde te lezen.

Brief aan mijn kind, december 2016.

Ouderklap, november 2016.

Ouderklap, november 2016.

Projecten met het gezin
Ouderklap
Ouderklap bracht in november 2016 oudergroepen samen om een dialoog tussen ouders
onderling en met andere opvoedingsverantwoordelijken aan te gaan. Ouders die een andere
taal spreken, ouders van verschillende etniciteit, ouders die leven in generatiearmoede, …
met een beetje meer of een beetje minder kansen: het zijn allemaal ouders. Ze ondervinden
dezelfde moeilijkheden, staan voor dezelfde struikelblokken en hebben dezelfde droom op
een mooie toekomst voor hun kinderen en jongeren. In de groep komen de collectieve
noden naar boven.
Tijdens Ouderklap formuleerden de ouders volgende voorstellen:


Ouders willen meer veilige fietspaden. En kinderen en jongeren moeten meer inzicht
in het verkeer krijgen. Dat willen ze oefenen samen met andere ouders.



Ouders willen veiliger speeltuinen, zodat ze hun kinderen vrij kunnen laten spelen.
Zodat ze minder achter een scherm zitten. Ze willen ook weten wat het jeugdwerk en
de sportverenigingen doen en wie de jeugdbegeleiders zijn. Meer
ouderbetrokkenheid, daar zetten ze zich graag voor in.



Ouders willen actiever zijn met hun oudergroep. Door in groep samen te werken zijn
ze creatiever, krijgen ze meer ideeën en hebben ze meer goesting om zaken aan te
pakken. Geef hen ruimte en de nodige steun en dan nemen ze samen initiatieven.



Ouders willen meer diversiteit in hun oudergroep. Zo leren ze de verschillende
culturele gebruiken kennen en leren ze elkaar vertrouwen. Als iemand helpt met de
taal dan komt het goed.

Veel van hun kinderen geraken niet goed mee in het onderwijs. Hoe kunnen zij ze dan
opvoeden tot een volwaardige burger in dit land? De school moet kinderen voorbereiden op
het leven, maar er is al veel uitsluiting in de scholen. Als er tegen kinderen gezegd wordt: ”Je
gaat er niet komen”, dan verliezen ze hun motivatie. De ouders willen een cocktail van
thema’s maken en hun stem laten horen. Ideeën uitwisselen is interessant, maar er moet ook
iets mee gebeuren.

Kahoot!

Webpunten.

E-inclusie
E—inclusie
Een minderheid van 10 tot 15% van de Vlamingen gebruikt nog geen internet. Wie wel
internetgebruiker is, beschikt niet altijd over de vaardigheden om gericht informatie te
zoeken, te vinden, te lezen, te begrijpen, te selecteren en te vertalen naar de eigen
behoeften.
De term e-inclusie wordt momenteel heel vaak gebruikt. Inclusie is een proces waarbij men
de bestaande drempels van uitsluiting tegengaat of neutraliseert, waardoor individuen
opnieuw kunnen participeren in de maatschappij. Het optimaal participeren aan de
gedigitaliseerde samenleving noemen we e-inclusie.
Op het moment dat optimale e-inclusie nog niet bereikt is , spreken we van een digitale
kloof. Deze digitale kloof verwijst naar de afstand tussen mensen met en mensen zonder
toegang tot de actuele informatie- en communicatietechnologieën.
In de literatuur koppelt men de problematiek van de digitale kloof vaak aan kwetsbare
groepen: mensen in armoede, personen met een handicap, bepaalde etnisch-culturele
minderheden, bejaarden, enzovoort. Dat zijn inderdaad doelgroepen waar internet minder
intensief en minder effectief wordt gebruikt.
Hoe om te gaan met de digitale kloof is een kopzorg van honderden beleidsmensen en
communicatiemedewerkers. Die bezorgdheid groeit meer en meer nu overheidsinstellingen
in binnen- en buitenland vaker kiezen voor een verregaande digitalisering van
dienstverlening en communicatie. De drang naar digitalisering heeft evenveel te maken met
besparingswoede als met klantvriendelijke dienstverlening. Maar het ene matcht niet altijd
met het andere.

Radicaal Digitaal.

Radicaal Digitaal.

E-inclusie
Radicaal Digitaal
De Vlaamse overheid heeft het Radicaal Digitaal-programma gelanceerd in 2015 en stelt ze
de digitalisering van alle publieke diensten tegen 2020 voorop. Radicaal Digitaal omvat ook
het Begeleid Digitaal-project, dat de toegankelijkheid van deze nieuwe digitale diensten voor
alle Vlaamse burgers moet verzekeren.
Ondertussen blijkt de problematiek van de digitale kloof complexer te zijn en minder
gemakkelijk af te bakenen tot specifieke hoofddoelgroepen. Heel wat Vlaamse burgers zullen
nieuwe digitale diensten niet kunnen benutten. Zelfs kansrijke groepen vinden niet altijd de
weg in het overaanbod aan online- en offlinekanalen.
Er moet daarom ingezet worden op een structurele uitwerking van het Begeleid Digitaalproject zodat er een breed gedragen Vlaams e-inclusiebeleid wordt ontwikkeld dat de
participatie van alle burgers in een digitaal Vlaanderen verzekert.
De Vlaamse overheid hoeft gelukkig niet van nul te starten. Er zijn in Vlaanderen honderden
actoren actief bezig met e-inclusie. De inventarisatie van e-inclusie-initiatieven uit 2010 en de
veldtekening Mediawijsheid afgenomen in 2012 en 2014, benadrukken de sterke focus op
informele leeromgevingen, de diversiteit in inhoudelijke leertrajecten en de doorgedreven
partnerschappen.
Zolang toegang thuis niet voor iedereen gegarandeerd is, is het cruciaal om alternatieve
plaatsen van toegang te voorzien in de vorm van publieke computerruimten. Belangrijk is dat
er de nodige en gepaste begeleiding is voor bezoekers die dit nodig hebben. Actieve
toeleiding van risicogroepen van digitale uitsluiting is noodzakelijk en dit moet in
samenwerking gebeuren met welzijnsorganisaties of publieke instanties die met deze
risicogroepen werken.

Computerles op vrijdag.

Bezoek aan een Webpunt.

E-inclusie
Digitaal in Centrum Kauwenberg: ‘Een plek voor @’
Centrum Kauwenberg tracht mensen toe te leiden naar een computerklas die tweemaal per
week georganiseerd wordt. Deze deelnemers komen uit andere verenigingen waar armen
het woord nemen in Antwerpen maar ook evengoed uit dienstenhuizen, CAW’s en OCMW’s.
Momenteel beschikken we over 10 laptops maar dit aantal wordt in het voorjaar van 2017
verdubbeld door subsidies die we via de Burgerbegroting Antwerpen hebben verkregen.
De wortels van dit computerproject gaan terug tot in 2012. Toen werd er gestart met een
project rond opvoedingsondersteuning in samenwerking met Vormingplus Antwerpen. Dit
project had als doel om het thema opvoeding meer bespreekbaar te maken in de oudergroep
op woensdagnamiddag. De deelnemers, meestal jonge ouders, konden proeven van diverse
digitale multimedia om daar dan op hun beurt creatief mee aan de slag te gaan. Dit project
prikkelde andere werkingen binnen Centrum Kauwenberg waardoor vragen rond computer,
internet en sociale media meer en meer op de voorgrond kwamen. De vraag om met
computers aan de slag te gaan, was groot. Het werd ook duidelijk dat die digitale kloof heel
zichtbaar was in Centrum Kauwenberg.
Deze computerklas werd in het begin begeleid door Vormingplus Antwerpen, daarna sloot
Dot.kom aan als partner en vanaf 2015 werden ook vrijwilligers ingezet. Momenteel werkt
deze klas autonoom en wordt begeleid door een groep van 4 vrijwilligers met aanvullend
stagiaires. Dot.kom, een organisatie die de Webpunten (buurtgericht gratis
computeraanbod) in Antwerpen beheert, blijft wel nog betrokken als partner om de nodige
ondersteuning te bieden.
Met deze lessen bereiken we momenteel een gemiddelde van een tiental deelnemers. De
basisvaardigheden worden op de computer geoefend en veel herhaling blijkt cruciaal te zijn
om mensen hun vertrouwen te winnen. We merken dat er nog steeds een grote onzekerheid
is over eigen leermogelijkheden en de snelheid waarmee de lessen worden gegeven. Dat
maakt dat een warme ontvangst, het geduld van de vrijwilligers en herhaling de
fundamenten vormen en aandachtspunten blijven opdat mensen willen deelnemen aan deze
lessen. Daarnaast vormt de laaggeletterdheid bij veel mensen ook een belangrijke drempel
om niet deel te nemen aan deze lessen, laat staan aan het gratis aanbod dat de stad
organiseert in de vorm van Webpunten.

Webpunten.

Mediawijs.

E-inclusie
Samenwerkingen
Zoals we voorheen reeds hebben aangegeven, creëert Centrum Kauwenberg met haar
computerklas een informele leeromgeving om zo dicht mogelijk trachten aan te sluiten bij de
noden van mensen die het moeilijk hebben om mee te draaien in de digitale maatschappij.
Natuurlijk is dit niet mogelijk zonder doorgedreven partnerschappen. Hieronder vindt u een
overzicht van onze partners en samenwerkingsverbanden binnen het project e-inclusie.


Stad Antwerpen en Dot.kom

De Webpunten bevinden zich op goed bereikbare, openbare plekken in de stad Antwerpen,
zoals bibliotheken, cultuurcentra en buurthuizen en Dot.kom (Posthof vzw) is een zeer
belangrijke partner in deze webpunten. Een belangrijke doelstelling van onze lessen is om
mensen te sensibiliseren en toe te leiden naar een Webpunt in hun buurt. Dot.kom biedt ons
tevens educatieve ondersteuning voor de vrijwilligers die deze lessen momenteel vorm
geven. Daarnaast blijven we ook betrokken bij overleg met het team E-inclusie van de stad
Antwerpen om onze ervaringen vanuit ons project mee te geven aan het stadsbestuur.


Mediawijs

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec
vzw. Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en
creatief media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij. Onze samenwerking
met mediawijs houdt vooral overleg, netwerking en kennisdeling in. Onze ervaringen met
drempels die mensen in armoede ervaren maken deze samenwerking zeer waardevol zodat
de stem van deze doelgroep ook gehoord wordt in een structureel kader.
Zo wordt ons project/computerklas ‘een plek voor @’ als goodpractice in het boek ‘Allemaal
Digitaal?’ toegelicht. En dit in het kader van ‘betaalbare en kwaliteitsvolle toegang’.

Veilig online, oktober 2016.

E-inclusie
Samenwerkingen


Gezinsbond en Child Focus met het project ‘Veilig Online’

De Gezinsbond werkt al sinds 2007 samen met Child Focus om vorming voor ouders aan te
bieden over omgaan met de nieuwe media. De gezinsbond heeft expertise in het aanmaken
van programma’s over opvoedingsondersteuning. Maatschappelijk kwetsbare gezinnen
vallen vaak tussen de mazen van het net als het op opvoedingsinformatie aankomt. Online
maakt dit deze kinderen extra kwetsbaar. Daarom worden wij vanuit onze expertise in
Centrum Kauwenberg betrokken bij de ontwikkeling van een innovatieve videomethodiek om
mensen in armoede via vorming te bereiken. Een moeder en haar zoon hebben zo in
augustus 2016 hun bijdrage geleverd aan dit project door ervaringen met nieuwe media te
delen.



OCMW met het project ‘Budgetpraat’

In samenwerking met het OCMW Antwerpen bieden we vanaf januari 2017 een aantal
sessies online-bankieren aan. Dit maakt onderdeel uit van een cursus ‘Schuldenvrij, daar blijf
ik bij!’ die door het OCMW georganiseerd wordt.

Knutselen—altijd top! - februari 2016.

Carnaval, maart 2016.

Kinder en Jeugdwerking
Centrum Kauwenberg geeft kinderen uit arme gezinnen de kans om in groepsverband hun
eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien om zo een positieve identiteit te
ontwikkelen. In de kinderwerking moeten deze kinderen een plek krijgen, zichzelf kunnen
zijn, zonder dat daarover een oordeel geveld wordt; ze moeten zichzelf leren ontdekken om
aan te kunnen voelen dat zij zelf echt iets kunnen veranderen. We bieden ademruimte,
scheppen een klimaat waarin onderling steun en kracht kan gevonden worden en verruimen
hun leefwereld. Daarbij is het belangrijk om zoveel mogelijk verbindend te werken. Het is
namelijk zo dat kinderen in armoede vaak een beschadigd fundament hebben en daardoor
een stukje binding missen; met hechtingsfiguren, met peers, met hun omgeving en de
bredere samenleving, maar zeker ook met zichzelf en met de toekomst.
Net zoals bij de volwassenenwerking willen we hen de kans geven om elkaar te ontmoeten in
een sfeer van vertrouwen en gelijkheid. In een veilige omgeving worden aan kinderen
zinvolle vrijetijdsbestedingen aangeboden rond spel, ontspanning, ontmoeting en
participatie. Dit realiseren we vertrekkende vanuit een eigen vrijetijdsaanbod, gekoppeld aan
een thematische werking waarbij we elk jaar werken rond een bepaald thema.

Speelbos, mei 2016.

Kamp, april 2016.
Bremweide, september 2016.

Kamp, april 2016.

Ketnet, december 2016.

Kinder en Jeugdwerking
Kinderclub
Elke woensdagnamiddag van 2016 werd er een kinderclub georganiseerd voor kinderen
tussen 2,5 en 14 jaar. Er werden verschillende activiteiten aangeboden op maat van de
kinderen. Deze activiteiten gingen door in vijf verschillende leeftijdsgroepen, in Centrum
Kauwenberg en op externe locaties (vb zwembad, stadspark ed.). We vinden het belangrijk
om zo laagdrempelig mogelijk te werken. Daarom werden de kinderen en ouders elke week
telefonisch of via Facebook uitgenodigd.
Een overzicht van onze groepen:


Groep 1 is van 2,5 tot 4 jaar



Groep 2 van 4 tot 6 jaar



Groep 3 van 6 tot 8 jaar



Groep 4 van 8 tot 11 jaar



Groep 5 van 11 tot 14 jaar.

In de kinderclub wordt al verschillende jaren gewerkt met een beloningssysteem, ook in
2016. Dit wordt aangepast naargelang de groepen en hun noden. Wekelijks evalueren we
hoe de voorbije woensdag is geweest. Hierbij is het niet alleen belangrijk hoe de kinderen
zich gedragen hebben tijdens de activiteit, maar ook dat ze zelf reflecteren over hun eigen
gedrag. Kinderen leren inzien wat de impact van hun gedrag is op het groepsgebeuren, zowel
positief als negatief. De kinderwerker, stagiaires en vrijwilligers ondersteunen de kinderen
hierbij.

Kamp
Jaarlijks gaan we met de kinderclub op paaskamp, meestal naar zee. Dit jaar gingen we naar
Oostduinkerke. De kinderen van Centrum Kauwenberg vinden het belangrijk om er soms
samen op uit te kunnen trekken. Ze gaan wel op kamp met andere organisaties maar niet
met de ganse leeftijdsgroep, laat staan de gehele kinderclub. De zee geeft vele
mogelijkheden die ze in de stad niet hebben. Er is meer ruimte, veel natuur en dit kennen ze
niet echt goed. De meerdaagse wordt voorbereid door de kinderwerker, vrijwilligers,
stagiairs maar zeker ook door de kinderen. Hun mening rond activiteiten voor het kamp
wordt op voorhand bevraagd.

Daguitstap, februari 2016.

Vakantiespeelinstuif, juli 2016.

Daguitstap, november 2016.

Kinder en Jeugdwerking
Vakantiespeelinstuif
Tijdens de vakanties was er een extra aanbod voor de kinderen. Elke dinsdag tijdens de
zomervakantie organiseerden we tussen 10.00u en 17.00u een speeldag voor kinderen van 0
tot 6 jaar zonder begeleiding van hun ouders. Om deze manier konden de ouders tijdens de
(drukke) vakantieweken even de batterijen opladen, terwijl de kinderen hun energie kwijt
konden tijdens de activiteiten aangeboden door de medewerkers (speeltuin, koken,
knutselen, waterspelletjes, snoezelen,…). Tijdens het afsluitmoment (vanaf 16.00u) genoten
kinderen en ouders samen van een vieruurtje en was er de mogelijkheid om hun verhaal te
doen en samen op een gezellige manier de speeldag af te ronden. Met het mooie weer van
de voorbije zomer trokken we vaak naar de stadsparken, waar de kinderen genoten van de
speeltuin en de picknick. De kinderen keken uit naar deze wekelijks ravotdag, dat merkten
we aan de grote opkomst dit jaar!

Uitstappen
Ook de daguitstappen zijn belangrijk voor de kinderwerking . Op deze momenten kunnen we
er met een kleine groep op uittrekken zonder of juist met andere leeftijdsgroepen. Op deze
momenten zijn we meer individueel bezig met de kinderen. Ook kunnen we daardoor
samen met hen op ontdekking te gaan op hun tempo. Tijdens daguitstappen kunnen we
andere activiteiten doen die op een woensdagnamiddag niet lukken (te ver, duurt te lang,…)
en zo ook buiten de stad nieuwe ervaringen opdoen. Anderzijds zien we de kinderen een
langere periode dan de drie uur durende woensdagnamiddagactiviteit. Dit maakt dat we ze
beter leren kennen.
Tijdens de daguitstappen in de krokusvakantie gingen we met verschillende groepen naar
Technopolis in Mechelen. Deze bezoeken pasten in het thema toekomst. Ook in de
paasvakantie stonden de daguitstappen in het teken van onze gekozen thema’s. Twee
groepen gingen naar een theatervoorstelling, twee andere groepen brachten een bezoek aan
een chocolatier. In de grote vakantie trokken we naar Speel-o-rama. In de herfstvakantie
stonden ’t Groenhof (een doe-mee-boerderij) en zwembad Rozebroeken op het programma.
In de kerstvakantie gingen we op uitstap naar Brussel voor een heus stadsspel.

Wetenschapper, oktober 2016.

Brandweer, februari 2016.

Schrijnwerker, november 2016.

Kinder en Jeugdwerking
Mijn toekomst
Het thema ‘toekomst’ is vanwege verschillende redenen een uitermate gepast thema om
mee aan de slag te gaan. Ten eerste is de toekomst voor onze doelgroep vaak onduidelijk, of
wordt die eentonig gekleurd door wat ze kennen uit hun gezinssituatie. Negatieve vicieuze
cirkels zorgen ten tweede soms voor het ontbreken van een echt toekomstperspectief.
Vanuit het gedachtegoed dat iedereen hier de kans moet krijgen om vanuit de ontwikkeling
van een positieve identiteit (opnieuw) in verbinding moet kunnen komen met zichzelf en de
omgeving, verdiepen we ons daarom ook in de toekomst. Een duurzame verbinding kan op
die manier tot stand gebracht worden.
De kinderen konden kennismaken met een aantal beroepen. Ze brachten een bezoek aan de
brandweer en een chocolatier. Er kwam een fotograaf op bezoek die hen leerde werken met
de camera. Zij konden ook poseren voor de camera als een echt fotomodel. We brachten een
bezoekje aan Aquatopia waar een dierenverzorger enthousiast vertelde over zijn beroep.
Tijdens de daguitstappen naar Technopolis liep er een tentoonstelling rond beroepen.
In de najaar maakten de kinderen nog kennis met nieuwe beroepen. De kinderen hadden
veel inspraak bij de keuzes van de beroepen. We brachten een bezoek aan een rust- en
verzorgingscentrum, de doe-mee-boerderij, de studio van Ketnet, de magazijnen van de
kringloopwinkels en een dierenwinkel. In Kauwenberg volgden de kinderen een workshop
schrijnwerker en hielden we een wetenschapsnamiddag. Ook ‘Digitale wolven kwam langs,
een organisatie die de kinderen de eerste stappen van het programmeren leerden.
Het was een moeilijke opdracht om voldoende beroepen te vinden. Weinig professionelen
waren bereid de kinderen op een actieve manier te laten kennismaken met hun beroep. Er
werd ook vaak op het laatste moment nog afgehaakt. Toch slaagden we erin om de kinderen
in contact te brengen met 12 interessante beroepen.
In november organiseerden we een bijeenkomst met de ouders en kinderen van groepen 4
en 5 (8-14 jarigen) rond “talenten”. Ze werd heel positief onthaald door de ouders en de
kinderen. De ouders namen de tijd om goed naar de vaardigheden en talenten van hun
kinderen te kijken en de kinderen genoten van de positieve aandacht. Naast de duidelijke
insteek van studiekeuzes, was dit ook bevorderlijk voor de positieve interactie tussen ouder
en kind.

Reuzenstoet, september 2016.

MAS, september 2016.

Kinder en Jeugdwerking
Cultuur in 2016
In 2016 zijn we het thema cultuur niet vergeten, maar hebben we veel rond het thema
toekomst gewerkt. Daardoor hebben we gekozen voor kleinere cultuurprojecten zoals onze
samenwerking met het MAS en namen we opnieuw deel aan de Reuzenstoet. Het MAS
bezochten we met de kinderen van 4-14 jaar oud. Met de jongste kinderen doken we in de
wereld van de scheepvaart. Na een interactieve rondleiding werden ze zelf aan het werk
gezet en moesten ze als ware schepenbouwers hun eigen schip creëren. De grotere kinderen
verkenden de spectaculaire wereld van de pre-Columbiaanse kunst uit Zuid-Amerika. Ze
gebruikten hun fantasie om zelf een wezen te creëren zoals de Zuid-Amerikanen uit de
tentoonstelling. De resultaten werden getoond op onze opendeurdag op 12 oktober. Een
grotere samenwerking zoals met het MSKA in 2014 zijn we niet aangegaan. Deelname aan
cultuur hoeft niet telkens een groot project te omvatten. Bezoeken aan verschillende musea,
aan Het Paleis, en andere verschillende cultuurorganisaties kwamen geregeld terug in de
planning. Zo gingen we naar een voorstelling van de Filharmonie in de Roma, het
poppentheater Jojo, een theatervoorstellingen in CC Mortsel en CC Berchem, e.a. Ook
binnen de muren van Centrum Kauwenberg, tijdens de kinderclub, zetten we ons in voor het
thema. Knutselen, verkleden, vertellen, reizen in de fantasie van de kinderen, …

Waarom we blijven gaan voor cultuur
Stress en schaamte nemen nog te vaak de plaats in van het kunnen genieten van het
cultuuraanbod. Wij willen dat opnieuw kunnen omkeren, en we hebben de beste partners
gevonden om daaraan mee te werken, namelijk de ouders en de kinderen die telkens
opnieuw, en lang niet alleen door het cultuuraanbod, gekwetst worden. Zij weten immers
het beste wat ze missen en hoe ze dat gemis beleven. Wanneer we samen met de gezinnen
werken rond cultuur, houden we rekening met bestaande drempels. We bieden aan, en gaan
samen op ontdekking, maar we respecteren ook de keuzevrijheid. Zelfs al kunnen bestaande
drempels worden weggewerkt, wil dat niet zeggen dat iedereen evenveel zal participeren.
We creëren kansen, en op basis daarvan kunnen de mensen zelf kiezen waarvan ze deel
willen uitmaken en waarvan niet.
Daarom zetten we nog lang geen punt achter de thematische werking rond cultuur. We
hebben onze gezinnen en kinderen nog zo veel meer te bieden en we zijn het hen
verschuldigd om in dat proces ook maatschappelijk-structurele drempels die sociale,
culturele en psychologische uitsluiting mogelijk (blijven) maken aan te pakken.

Opendeurdag, oktober 2016.

Opendeurdag, oktober 2016.

Opendeurdag
Oktober was een maand vol hoogtepunten! Onze opendeurdag op 12 oktober, de
internationale dag van verzet tegen extreme armoede en uitsluiting op 13 oktober en het
binnenhalen van ons circusproject en Digikoffie op 16 oktober. We werkten hard en dat heeft
zijn vruchten afgeworpen. Er kwamen maar liefst meer dan honderd geïnteresseerden langs
op deze woensdagnamiddag. Net als twee jaar geleden stelden we heel onze werking voor:
de kinderwerking, de verschillende groepen, ons project e-inclusie, en zó veel meer!
Iedereen was vrij om deel te nemen aan de verschillende workshops: bewegen in de
jongerenzaal, tandpasta maken, naaien,… Daarnaast hadden we een heuse
fototentoonstelling gemaakt in de kelder van de UA in de Lange Sint-Annastraat. Wij willen
iedereen bedanken die mee heeft gezorgd voor het succes van deze dag.

Opendeurdag, oktober 2016.

Dag van verzet, oktober 2016.

Dag van verzet oktober 2016.

Dag van verzet 17/10
De dag na onze opendeurdag was het alweer tijd voor een mooi hoogtepunt. Met alle
verenigingen van STA-AN (zie Samenwerkingen) kwamen we samen op het Mechelseplein
om het onrecht op de huidige woonmarkt te bestrijden. We lieten onze stem horen –
letterlijk, want we zongen het woonlied van een Gentse vereniging – en maakten ons
standpunt inzake de Antwerpse woonproblematiek duidelijk. Dit deden we aan de hand van
onze prachtige tentoonstelling, de we met heel STA-AN creëerden. Hierbij werden we
geholpen door het Ministerie ter Fantasiebevordering. Deze tentoonstelling kreeg ook na 13
oktober nog een plaats in Antwerpen, want ze reisde rond in verschillende culturele centra,
hogescholen en stedelijke bibliotheken.
Neem zeker een kijkje op www.STA-AN.be als je wil weten waar onze reizende
tentoonstelling zich momenteel bevindt.

Dag van verzet, oktober 2016.

Burgerbegroting, februari 2016.

Burgerbegroting 2016
16 oktober was een spannende dag voor onze werking. Reeds in maart 2016 dienden we bij
de Burgerbegroting twee projecten in. Het circusproject Circus K! en het project Digikoffie,
gericht op meer sociaal contact en bestrijding van de digitale kloof. Op 16 oktober moeste
we de projecten gaan verdedigen tegenover alle andere deelnemers. Dit was geen pretje,
want iedereen wilde natuurlijk zijn project binnenhalen. Met veel moed begonnen we aan
onze strijd en tegen alle verwachtingen in, kregen we de subsidies voor beide projecten!

Volg zeker onze website www.centrumkauwenberg.be om te kijken hoe we deze projecten in
2017 gaan verwezenlijken. Wij hebben er alvast ontzettend veel zin in.

Burgerbegroting, oktober 2016.

Verslag Dementie en Armoede, november 2016.

Dementie
Aan de hand van 7 bijeenkomsten met de focusgroep ‘armoede en dementie’, waaraan we
met mensen uit PSC Open Huis, Centrum Kauwenberg en Recht Op deelnamen werd het
voorbije jaar een rapport opgemaakt over de band tussen armoede en dementie en de
daaraan gekoppelde gevolgen voor de mantelzorg en de hulpverlening. Dit rapport richt zich
ook naar artsen en wetenschappelijke onderzoekers, diensten en organisaties, het hele
maatschappelijke veld.
Op 16 april 2016 organiseerden we met de stuurgroep een ronde tafelbijeenkomst met
artsen en wetenschappers om dit rapport voor te stellen en hierover wetenschappelijke
feedback te krijgen.
Op 13 september kwamen we met de focusgroep samen op een ‘terugkomdag’, waarin we
het rapport kritisch nalazen en aanpasten waar nodig.
Op 29 november 2016 hielden we een symposium waarin het eindrapport werd voorgesteld
en inbreng werd gegeven door vertegenwoordigers vanuit de koepelverenigingen van GZA,
Zorgbedrijf Antwerpen, enkele artsen, een kabinetsmedewerker van de minister.
Vanuit de stuurgroep dementie en armoede maakten we de afspraak dat we vanuit de
verenigingen een inbreng willen blijven doen op vormingsmomenten, door Orion
georganiseerd.
Ook nemen we met een aantal mensen in armoede verder deel aan de Praatcafés dementie,
waar in het verleden werd vastgesteld dat slechts weinig mensen uit de verenigingen de weg
vinden naar deze bijeenkomsten.

Orion.

Steunpunt
Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werkt
momenteel rond het thema burgerschap, in de domeinen huisvesting en gezin. Eind 2017 zal
het daarover zijn negende tweejaarlijks Verslag publiceren, met analyses en aanbevelingen
die voortvloeien uit het overleg met mensen in armoede en betrokken actoren.
Met drie vrouwen van Kauwenberg nemen we deel aan de besprekingen. Het zijn boeiende
en soms zware vergaderingen in twee talen.
Tijdens de eerste bijeenkomst werd besproken wat het betekent een burger te zijn en wat
we daarvoor nodig hebben. Er werden dan verbanden gelegd met de domeinen huisvesting
en gezin. Iedereen wordt als burger geboren. In de praktijk klopt dit echter niet en moeten er
voorwaarden vervuld zijn opdat iemand zijn burgerschap kan uitoefenen en als burger
erkend wordt. Het doel van het overleg is dus de voorwaarden te bepalen opdat iedereen
zijn burgerschap kan uitoefenen. En dit in twee domeinen - huisvesting en gezin, dus als
huurder/eigenaar en als ouder – en op het kruispunt van deze domeinen. Dit wordt in 2017
veder gezet.

STA-AN

STA-AN

Samenwerkingen
STA-AN
Onder impuls van de stad Antwerpen organiseren in 1997 vier “armenorganisaties” zich in
het Antwerps Platform Generatiearmen (APGA), waarin elke vereniging werkt rond een
bepaald thema: gezinsondersteuning en vrijetijdsbesteding (Centrum Kauwenberg),
communicatie met de burger (Open Huis – PSC), OCMW en jeugdhulpverlening (Recht-op) en
tewerkstelling (WOTEPA, Woon- en Tewerkstellingsprogramma Antwerpen). Van bij de
aanvang werkt APGA op een emancipatorische manier met generatiearmen. De opdracht van
APGA bestaat vooral uit activiteiten die eigen zijn aan een platform: Samenwerking en
uitwisseling van ervaringen en expertise tussen de verenigingen bevorderen, de dialoog
tussen de verenigingen en de overheid ondersteunen en andere
vertegenwoordigingsactiviteiten.
In 2003 zette Wotepa haar werking als verenging waar armen het woord nemen stop. Haar
activiteiten werden in ruime mate overgenomen door Recht-op.
Een wijzigende context, een bredere invulling van het begrip samenwerking evenals een
wijziging in de rol van de netwerkorganisatie leidde in 2014 tot de oprichting van STA-AN
(Samen Tegen Armoede -Antwerps Netwerk) door:


Centrum Kauwenberg



PSC – Open Huis



Recht-op



Betonne Jeugd



Filet Divers

Voor meer info surf naar www.sta-an.be

Netwerk tegen Armoede

Samenwerkingen
NTA
In het Netwerk tegen Armoede werken 59 verenigingen waar mensen in armoede het woord
nemen, in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale
uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal. Zij
nemen er op alle niveaus het woord. Deze verenigingen kunnen voor ondersteuning van hun
werking beroep doen op het team van het Netwerk tegen Armoede. Ook de onderlinge
uitwisseling van ervaringen, visies, succesverhalen en leerprocessen tussen de verenigingen
is een belangrijke opdracht voor het Netwerk. Op basis van de ervaringen en de meningen
van de mensen maken de verenigingen en het Netwerk dossiers op en stappen daarmee naar
de overheid, de betrokken diensten, het brede middenveld en de publieke opinie. Ook op
juridisch vlak ondernemen wij acties. Dit alles met het oog op armoedebestrijding! Het
Netwerk tegen Armoede werkt ook aan de verbetering van de beeldvorming rond mensen in
armoede en het wegwerken van vooroordelen.
Centrum Kauwenberg is nauw betrokken bij de werking van het Netwerk tegen armoede.
Centrum Kauwenberg lag mee aan de oorsprong van het Armoededecreet. Bevordering van
de samenwerking en van de dynamiek tussen de verschillende verenigingen vinden we
uiterst belangrijk. We nemen dan ook graag engagement op binnen het Dagelijks Bestuur en
de Raad van Bestuur.
De formule van de forumvergadering, die mensen in Antwerpen ook heel goed kennen
vanuit de grote samenkomsten, blijven een rijke bron van informatie die gedeeld wordt door
vele mensen in Vlaanderen. Mensen in armoede vinden het bij ons heel belangrijk om
mensen uit andere steden te ontmoeten en ervaringen te delen. De vraag om meer
informele uitwisselingen te hebben met mensen uit andere gemeenten wordt heel vaak
gesteld op denkdagen.
Voor meer info surf naar www.netwerktegenarmoede.be

USAB

Samenwerkingen
USAB
USAB, de Universitaire Stichting Armoedebestrijding, in 1991 opgericht vanuit de toenmalige
UFSIA , later opgenomen in de Universiteit Antwerpen, is een samenwerkingsverband tussen
de UA en een aantal partners in de armoedebestrijding, waaronder Centrum Kauwenberg.
Als Centrum Kauwenberg maken we deel uit van het Dagelijks Bestuur en van de Raad van
Bestuur.
De USAB heeft een huisvestingsluik: vier huizen, als appartementen ingericht, zijn
beschikbaar voor mensen in armoede die bereikt worden in Centrum Kauwenberg en in
WOTEPA ( Woon- en Tewerkstellingsprogramma Antwerpen). Dit rekening houdend met
lange wachtlijsten voor een sociale woning en met hoge prijzen op de privé-huurmarkt- op
een betaalbare manier menswaardig kunnen wonen.
In een sensibiliseringsluik worden studenten uitgenodigd om vrijwilligerswerk te doen in
werkingen van armoedebestrijding en papers of studieopdrachten m.b.t. armoede te maken.
De inhoud wordt bepaald door de noden van de partners binnen USAB. Zo werkten
studenten met enkelen rond de communicatie en de website van Centrum Kauwenberg. Ze
werden daarbij ook begeleid door een personeelslid van Centrum Kauwenberg. Jaarlijks
stellen de studenten hun projecten voor in een slotevenement, door USAB georganiseerd. In
2016 werden er geen studieopdrachten opgenomen in onze werking.
Het academisch luik betrekt naast studenten ook het academisch personeel. Een
academische werkgroep werkte een Netwerkevent uit, waar de universitaire wereld
( administratief en academisch personeel, studenten), de partners, middenveldorganisaties
en de verschillende actoren in de armoedebestrijding elkaar ontmoetten en een inbreng
deden.

Voor meer info surf naar www.usab.be

Volksuniversiteit, april 2016 .

Samenwerkingen
ATD
Het voorbije werkjaar werd de formule van de volksuniversiteit herdacht. Enerzijds werd er
gekozen voor bijeenkomsten op zaterdag in plaats van op dinsdag te laten doorgaan.
Anderzijds zorgden we voor kinderactiviteiten om de deelname van gezinnen te bevorderen.
De bijeenkomsten van de volksuniversiteit gaan ook niet langer maandelijks door, maar een
viertal keer per kalenderjaar. De voorbereiding gebeurt binnen de deelnemende plaatselijke
groepen, maar ook brengen mensen een persoonlijke voorbereiding in. In Kauwenberg valt
deze voorbereiding tijdens de instuif, waardoor er meer mensen nadenken rond het thema
dan enkel zij die meegaan naar de volksuniversiteit. Naargelang het thema worden partners
uitgenodigd om mee te denken en in gesprek te gaan met de deelnemers van de
volksuniversiteit. Ook wordt tijdens de Volksuniversiteit telkens een creatieve workshop
voorzien.

Voor meer info surf naar www.atd-vierdewereld.be

Vorming netwerk tegen armoede, december 2016.

Vorming netwerk tegen armoede, december 2016.

Vormingen
Algemeen
Als vereniging waar armen het woord nemen, is het onze taak om de samenleving te
informeren en sensibiliseren rond leven in armoede en de gevolgen daarvan. Dit doen wij op
verschillende manieren: enerzijds het organiseren van momenten waarbij mensen in
armoede en mensen niet in armoede elkaar ontmoeten en er een wederzijds begrip ontstaat
voor elkaar. Daarnaast gaan we ook vaak vorming geven bij groepen die professioneel met
mensen in armoede in aanraking komen. Dit kan leerkrachten betreffen, maar ook
onthaalmedewerkers van de stad, verzorgenden in een crèche,… Ook studenten van de
hogeschool krijgen van ons vaak een vorming. Zo proberen we het wij-zijverhaal te
doorbreken en mensen te informeren.

3—daagse Vorming Netwerk tegen Armoede

Algemene informatie

Naam:

Centrum Kauwenberg vzw

Maatschappelijke zetel:

Korte Winkelstraat 1, 2000 Antwerpen

Algemeen telefoonnummer:

03/232 72 96

Algemeen mailadres:

info@kauwenberg.be

Website:

www.centrumkauwenberg.be

Rekeningnummer:

BE32 7895 4899 9002

Ondernemingsnummer:

0418821650

Met de steun van…

