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De foto’s op de voor– en achterpagina zijn getrokken op onze startdag. (september 2018), een dag
waarop we met de mensen de werking evalueren.

Wij danken alle sponsors, vrijwilligers en partners die in 2018 betrokken waren bij
de werking. Bedankt voor jullie steun.

Voorwoord

Beste Lezer,
Aan de muur van de gang naast de grote zaal in Centrum Kauwenberg hangt een fotokader
met tientallen portretten van overleden mannen en vrouwen die ooit deelgenomen hebben
aan de werking. Die portretten zijn verstilde getuigen van hun levensgeschiedenis, een
geschiedenis van armoede en uitsluiting, maar ook van hoop en moed. Opvallend is de
relatief jonge leeftijd waarop velen overleden zijn. Extreme armoede begint al voor de
geboorte en zorgt voor een voortijdig levenseinde.
Hoe een samenleving omgaat met leven en dood zegt veel over de humaniteit ervan. Vanaf
het begin van de werking worden de overledenen jaarlijks rond Allerzielen herdacht in een
kleine gedachtenisviering. Hun namen worden een voor een voorgelezen en iedereen krijgt
de kans om iets te zeggen. Het is een eenvoudig, maar veelzeggend gebeuren.
Op het gelijkvloers zijn er nog vele foto’s van gezinnen, alleenstaanden en kinderen die een
beeld geven van de werking . Wie Centrum Kauwenberg bezoekt, komt binnen langs een
kleine deur in een grote poort. In de gang daarachter hangen beschilderde tegels die
weergeven wat Kauwenberg betekent voor de makers.
Omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden hebben wij de laatste jaren bewust gekozen
voor een beknopt werkingsverslag met foto’s ter ondersteuning van de tekst.

Veel leesplezier,

Namens Centrum Kauwenberg
J. Philips, voorzitter

Startdag, september 2018.

De Recordbrekers, augustus 2018.

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 als
kinderen in armoede samen. We willen sociale uitsluiting van mensen die in armoede leven
samen met hen wegwerken. 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 de werking is dat we oog hebben voor de verschillende
levensdomeinen waarop armoede invloed uitoefent.

Gezinsuitstap Park Spoor Noord, juni 2018.

Vriendenkring, 2018.

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 de vaste vrijwilligers en medewerkers. Iemand met een individuele
vraag, iemand die de computer of telefoon wil gebruiken,… Voor elke vraag is er een
luisterend oor. Sommige mensen komen elke keer, sommige mensen maandelijks, maar ook
nieuwe mensen worden tijdens dit uurtje welkom geheten.

Groepen
De groepen vormen een onmisbare aanvulling op de 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 de 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 de groepen een eerste opstapje naar het deelnemen aan
andere activiteiten binnen de werking. Na verloop van tijd zien we dat de leden ook de stap
wagen naar het deelnemen aan activiteiten buiten de werking. De groepen vormen de 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
de leden wordt hun leefsituatie dan ook als uitzichtloos ervaren. Het luisteren naar deze
ervaringen en gevoelens is een belangrijk deel van de werking. Door het bieden van een
luisterend oor, het aanreiken van nieuwe perspectieven,… proberen we hen te
ondersteunen.
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.

Denkgroep, november 2018.

Gastles Universiteit Antwerpen, maart 2018.

Inspraak en participatie
Wij vinden het vanzelfsprekend dat inspraak en participatie centraal staan in de 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 de 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 de 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 de werking (veranderingen,
nieuwe ideeën, het voorbereiden van activiteiten en het bedenken van projecten). 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.

Vorming en sensibilisering
Samen met de mensen van Kauwenberg geven we geregeld informatie en vorming.
Onderwerpen zijn dan armoede en de werking en hierbij gaan we met andere mensen in
dialoog over verschillende thema’s rond armoede en uitsluiting. Mensen brengen ook
geregeld een getuigenis over hun leven. We bereiden deze samenkomsten dan ook voor met
de mensen in Kauwenberg.

Één tegen allen, startdag september 2018.

Startdag, september 2018.

Inspraak en participatie
Startdag
In september (na de vakantie) wordt iedereen van Kauwenberg door de denkgroep
uitgenodigd om het voorbije half jaar te evalueren en mee te plannen voor de volgende
maanden en het volgende jaar. Het is ook een manier om mensen te ontmoeten die je nog
niet kent. Met de denkgroep plannen en bespreken we het programma van deze dag.
Dit jaar werden de verschillende projecten en groepen voorgesteld. Het doel was om een
zicht te krijgen over de hele werking, want niet iedereen zit in dezelfde groep. De vraag is
hoe kunnen we zorgen voor meer inspraak zowel in de projecten als in de dagelijkse werking
van Kauwenberg. En hoe gaan we in dialoog met beleid over thema’s waar we aan werken
(de digitale kloof, gezin,…) Het waren boeiende gesprekken in de verschillende groepen.
Daarnaast is dit een dag waar jong en oud elkaar ontmoeten. Dit jaar waren de jongeren van
Centrum Kauwenberg erbij met hun recordpoging voor het langste frietpakje (10 meter). Zij
zorgden deze editie voor een heerlijk feestmaal. De startdag wordt steeds afgesloten met
een gezamenlijk spel in de namiddag.

Gezinsuitstap Planckendael, juli 2018.

Oudergroep, maart 2018.

Gezin
Algemeen
In de werking nemen veel gezinnen deel. Zij nemen een centrale plaats in de werking.

Groep Integrale jeugdhulp
Vanaf 2017 komen we maandelijks samen met een groep ouders om ervaringen uit te
wisselen rond Integrale Jeugdhulp. Dit is bij een groot aantal van de gezinnen die deelnemen
aan de werking een heel actueel thema, omdat zij kinderen hebben die (tijdelijk) geplaatst
zijn, ervaringen hebben met thuis– of contextbegeleidingen, of andere vormen van
jeugdhulpverlening. We praten over hoe zij deze “hulp” ervaren, wat ze graag veranderd
willen zien of wat er besproken wordt op het IROJ (Inter Regionaal Overleg Jeugdhulp). Deze
ervaringen worden meegenomen naar onderstaand overleg.
Centrum Kauwenberg zetelt in het ‘overleg cliëntvertegenwoordigers’ waarbinnen
suggesties, opmerkingen, en beleidsaanbevelingen rond actuele thema’s besproken worden.
Deze opmerkingen en aanbevelingen worden momenteel nog meegenomen naar het IROJ.
Deze stuurgroep is sinds maart 2014 bij de inwerkingtreding van het decreet Integrale
Jeugdhulp gevormd.

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.

De Recordbrekers, augustus 2018.

Trottinettenkoers, juni 2018.

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.

Gezinsuitstap De Nekker, augustus 2018.

Gezinsuitstap Leo’s, mei 2018.

Heibrand, mei 2018.

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 de verschillende ontspanningsactiviteiten.
Zo hebben we ons jaarlijks Sinterklaasfeest, een nieuwjaarsreceptie, de familiedag Heibrand,
maar gaan we ook wel eens op uitstap naar de zoo,… Deze momenten van ontspanning zijn
belangrijk voor de gezinnen, aangezien er in hun levensomstandigheden weinig
ontspannende zaken aanwezig zijn. Door de samenwerking met het Steunpunt
Vakantieparticipatie geven we de gezinnen de mogelijkheid om er samen eens op uit te
trekken.

Heibrand
Een aantal tradities hebben we ook in 2018 verdergezet. Onze jaarlijkse gezinsdag op
Pinkstermaandag is daar een voorbeeld van. Met z’n allen, oftewel drie bussen vol met
enthousiaste gezinnen, trokken we naar domein Heibrand 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 en een tombola. Het
was een fantastische dag waar iedereen van genoten heeft! Wij danken hiervoor dan ook
Peter Pan, die dit alles mogelijk maakt!

Gezinsdag Leo ’s
In mei trokken we met onze gezinnen en Leoclub Adamant Antwerpen naar het provinciaal
recreatiedomein Gavers in West—Vlaanderen voor een dag vol dolle pret! Klimmen op het
hoogteparcours, vlotten bouwen, springen op het springkasteel,… Het werd een leuke dag,
met als afsluiting een optreden van niemand minder dan Bart Kaël. Bedankt aan alle Leo ’s!

Daguitstappen
Tijdens de zomervakantie gingen we met onze gezinnen op twee daguitstappen: in juli
trokken we naar Planckendael en in augustus naar de Nekker. Op beide dagen hadden we
het goede weer mee, wat zorgde voor een goede sfeer en heerlijke ontspannende dagen.

Vrijetijdsloket, november 2018.

Vrijetijdsloketten
Via de Burgerbegroting van het district Antwerpen haalde STA-AN vzw middelen binnen om
bij al zijn verenigingen (voor meer info zie Samenwerkingen) enkele vrijetijdsloketten te
organiseren. Op Centrum Kauwenberg vzw vonden er twee vrijetijdsloketten plaats in 2018,
respectievelijk in mei en november. In onze werking lag bij het aanbod het accent op onze
gezinnen, omdat zij zo talrijk aanwezig zijn. Ook de andere leden van onze werking werden
echter niet vergeten, met ook voor hen een passend aanbod. We maakten van deze
vrijetijdsloketten gebruik van dit moment om andere organisaties die gezinnen bereiken, nog
eens tot bij ons op de werking te krijgen. Zo leidden we nieuwe gezinnen toe naar onze
werking en werkten we aan onze naambekendheid.

Vrijetijdsloket, november 2018.

Sinksenfoor, mei 2018.

Kinderclub, februari 2018.

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 moet elk kind een plek krijgen, zichzelf kunnen zijn, zonder
dat daarover een oordeel geveld wordt. We werken rond zelfbewustzijn (bv. wat zijn mijn
talenten?) en inspraak (bv. wat wil ik?). Dit heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen
en eigenwaarde. De kinderen voelen hierdoor dat zij zelf iets kunnen veranderen en
meetellen. We bieden ademruimte, scheppen een klimaat waarin onderling steun en kracht
kan gevonden worden en verruimen hun leefwereld.
Net zoals bij de basiswerking 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. Dit jaar konden we dankzij de
Burgerbegroting van het District Antwerpen de kinderen kennis laten maken met
uiteenlopende activiteiten aan de hand van verschillende workshops.
Door in te zetten op samenwerkingen met andere diensten (bv thuisbegeleiding, ckg’s ed.)
konden we dit jaar een heel aantal nieuwe kinderen en tieners verwelkomen!

Speelinstuif, februari 2018.

Kinderclub, februari 2018.

Kinderclub, januari 2018.

Kinderclub, oktober 2018.

Kinder – en jeugdwerking
Kinderclub
Elke woensdagnamiddag van 2018 werd er een kinderclub georganiseerd voor kinderen
tussen 2,5 en 14 jaar. De kinderen en ouders werden elke week telefonisch of via Facebook
uitgenodigd. Er werden verschillende activiteiten aangeboden op maat van de kinderen.
Deze activiteiten gingen door in Centrum Kauwenberg en op externe locaties (vb zwembad,
stadspark ed.).
We werkten telkens in vier verschillende leeftijdsgroepen; één kleutergroep (2,5-6jaar), twee
groepen kinderen in de lagere school (6-8jaar en 8-11jaar) en één tienergroep (11-14jaar). Zo
heeft iedereen zijn vertrouwde groep. Deze groepen worden begeleid door vaste
medewerkers, stagiaires en vrijwilligers.
Sinds vorig jaar heeft ieder kind een eigen belevingsboek dat hij/zij naar believen mag
versieren en mag invullen. Tekeningen, foto’s, brainstorming (wat wil ik met de kinderclub
doen, wat vind ik leuk/niet leuk,…), beloningsberichten van de begeleiders,… vullen dit
boekje doorheen het jaar. Zo kunnen ze zelf en met hun ouders terugblikken op belevenissen
in de kinderclub.

Speelbos, mei 2018.

Chocolatier in Brussel, april 2018.

Wetenschapsworkshop, oktober 2018.

Workshops
Workshops
Leefwereldverbreding is een van de doelstellingen van de kinderwerking. Dit jaar kozen we
ervoor om hieraan te werken door verschillende workshops aan te bieden. Dit project werd
mede mogelijk gemaakt door de Burgerbegroting van het District Antwerpen. Via de
workshops ontdekten de kinderen waar hun interesses en talenten liggen. Ook hun
creativiteit werd gestimuleerd. Bij alle activiteiten vinden we inspraak van de kinderen heel
belangrijk. Vooraleer we organisaties contacteerden, deden we een bevraging bij de
kinderen. Doorheen heel het jaar programmeerden we voor de kinderen van groep 3, 4 en 5
(6- tot 14-jarigen) een gevarieerd aanbod aan workshops. De kinderen waren heel
enthousiast over dit project en heel nieuwsgierig naar wat komen ging. Er werd voor dit
project met heel veel verschillende organisaties samengewerkt. Vaak was het voor deze
organisaties ook een eerste kennismaking met onze werking en kinderen. De zoektocht naar
workshops op maat van de kinderen was niet vanzelfsprekend. Toch slaagden we samen met
de partners erin de kinderen te boeien met het aanbod. Dit resulteerden in vele fijne
namiddagen.

Chocoladeworkshop, april 2018.

Workshop garnaalvissen, april 2018.

MuHKA, maart 2018.

Workshop paardrijden, oktober 2018.

Workshops

Hier een overzicht van de vele workshop die dit jaar georganiseerd werden.
Datum

Workshop

Leeftijd

15/10/2018

Workshop Technopolis

6 – 14 jaar

14-21-28/03/2018

Workshop M HKA

8 – 11 jaar

4/04/2018

Chocoladeworkshop Museum Brussel

8 – 11 jaar

4/04/2018

Chocoladeworkshop
De Kleine Chef

6 – 8 jaar

12/04/2018

Workshop Tuur de Garnaal

11 – 14 jaar

13/04/2018

Workshop Kruien met
steeknestjes

6 – 11 jaar

3-10/10/2018

Workshop Super-ik

6 – 8 jaar

10/10/2018

Paardrijden

11 – 14 jaar

29/10/2018

Workshop poppen maken

8 – 14 jaar

31/10/2018

Workshop nagels lakken

6 – 14 jaar

31/10/2018

Workshop knikkerbaan

6 – 14 jaar

31/10/2018

Wetenschapsmobiel

6 – 14 jaar

14/11/2018

Moleculair koken

8 – 14 jaar

14/11/2018

Lightpainting

6 – 8 jaar

12/12/2018

Workshop yoga

6 – 8 jaar

Speel Slim, oktober 2018.

Speel Slim, oktober 2018.

Speel slim!

Educatieve spelnamiddagen voor kleuters
Maandelijks organiseerden we een educatieve spelnamiddag voor kleuters van 2,5 tot 6 jaar.
Met een divers aanbod aan educatieve spelletjes gingen we aan de slag. Gezelschapsspelen,
voorleesboeken, hersenbrekers, puzzels, inzichtenspelletjes en spelen die de fijne motoriek
bevorderen, vormen de basis van deze leuke namiddagen. Het waren een open
spelnamiddagen waarbij we oog hebben voor de extra noden van kinderen in armoede. Met
specifieke aandacht voor het tempo, levenssituatie en mogelijkheden van het kind maakten
we er voor elke kleuter een leuke namiddag van. We stelden de spelnamiddag open voor
nieuwe gezinnen. Voor de aankoop van spelmateriaal krijgen we middelen van de
Burgerbegroting van het district Antwerpen.

Speel Slim, oktober 2018.

Kamp, april 2018.

Kamp, april 2018.

Kinder – en jeugdwerking

Kamp
Voor ons jaarlijks kamp in de paasvakantie trokken we voor de tweede keer naar Horizon vzw
in Bredene. De locatie ligt vlakbij de duinen en de zee. De kinderen hebben er veel ruimte om
te spelen. Ook dit jaar gingen ongeveer 40 kinderen tussen de 2,5 en 14 jaar mee. De
kinderen worden tijdens het kamp net als in de kinderclub volgens leeftijd in verschillende
groepen opgedeeld. In kleine groepjes van ongeveer acht kinderen doen ze verschillende
activiteiten. Tijdens de maaltijden zit iedereen samen en is er tijd om ervaringen uitwisselen
met andere vrienden, broers of zussen. We merken dat het kamp en deze manier van
indeling heel bevorderend werkt voor de groepsdynamica en de band met de begeleiding.
Een achttal jongeren van Kauwenberg (+ 15-jarigen) gingen mee als vrijwilligers. Enkelen
hielpen mee als begeleider bij de kinderen. Anderen gingen mee als afwasploeg. Ook dit was
een geslaagde manier om de jongeren te betrekken bij de kinderwerking.

Kamp, april 2018.

Vakantiespeelinstuif, juli 2018.

Plopsaland, januari 2018.

Brussel, april 2018.

Kinder – en jeugdwerking
Schoolvakanties en daguitstappen
Deze activiteiten zijn voor de werking belangrijk. Het geeft ons de kans om met een kleine
groep op daguitstap te trekken zonder of juist met andere leeftijdsgroepen. Het geeft ons de
kans om meer individueel bezig te zijn met de kinderen en samen met hen op ontdekking te
gaan op maat van de kinderen. Het geeft de kinderen de kans om andere activiteiten te doen
die op een woensdagnamiddag niet lukken (te ver, duurt te lang,…) en ook buiten de stad
nieuwe ervaringen op te doen. Anderzijds zien we de kinderen een langere periode dan de
drie uur durende woensdagnamiddagactiviteit. Dit maakt dat we ze beter leren kennen.

De kinderen genoten de eerste jaarhelft van verschillende daguitstappen. In de kerstvakantie
gingen we met alle groepen naar Plopsaland. In de krokusvakantie stonden de Zoo en
Technopolis op het programma. In de paasvakantie trok groep 4 naar het Chocolademuseum
van Brussel om zelf chocolade te maken. We deden ook enkele daguitstappen met het hele
gezin zoals de avonturendag in de Gavers en de jaarlijkse familiedag in Heibrand.

In de grote vakantie deden we ook weer verschillende uitstappen. Met de kinderen gingen
we naar Sportopia, Bobbejaanland, het Rivierenhof en de Waterperels. Met de gezinnen
gingen we naar De Nekker en Planckendael. In de herfstvakantie stonden verschillende
workshops geprogrammeerd. De kleuters en groep 3 gingen naar de binnenspeeltuin. In de
kerstvakantie zijn we met het Vrijetijdsloket van STA-AN naar Megaspeelstad geweest.
We merken elk jaar dat in de vakanties de vraag naar activiteiten groot is.

Leo activiteit, april 2018.

Laddercompetitie, september 2018.

Kinder – en jeugdwerking
Leo club Adamant
De Leo Clubs vormen het jongeren departement van de Internationale Lions Clubs. Samen
vormen ze een unieke community die zich inzet voor liefdadigheid. Waar de Lions vooral
financieel ondersteunen, willen de Leo's juist actief een handje toesteken.

Maandelijks voorzien de Leo’s een activiteit voor de kinderen en hun ouders. De
uiteenlopende activiteiten vinden plaats in het weekend waardoor ook kinderen die er op
woensdagen niet makkelijk geraken kunnen deelnemen aan onze werking.

Leo activiteit, april 2018.

Pink Floyd, mei 2018.

Pink Floyd, mei 2018.

Pink Floyd

Op het podium van het sportpaleis
Via STA-AN zagen we de oproep van Live Nation waarbij ze opzoek waren naar tieners en
jongeren van een kansarme achtergrond om het podium te delen met Roger Waters van Pink
Floyd tijdens het bekende nummer ‘Another Brick in The Wall’.
Dit leek ons een unieke kans, een uitdaging die we met veel enthousiasme aan gingen.
Twaalf tieners en jongeren repeteerden wekenlang de tekst en de choreografie.
Op 11 en 12 mei was het zover. Tijdens twee uitverkochte shows in het Sportpaleis straalden
onze tieners en jongeren. Ze werden ontvangen als echte artiesten, droeg bij aan deze
unieke beleving. Het publiek was laaiend enthousiast. Ook Roger Waters nam tijd voor een
fijn gesprek en groepsfoto. Dit maakte deze memorabele avonden compleet.

Pink Floyd, mei 2018.

De Recordbrekers met hun zelfgemaakte trui, april 2018.

De Recordbrekers, oktober 2018.

De jongerenwerking
De jongeren van centrum Kauwenberg
De jongerenwerking heeft tot doel de jongeren van arme gezinnen de kans te geven om in
groepsverband hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien om zo een positieve
identiteit te ontwikkelen. Om de betrokkenheid van de jongeren te stimuleren en te
vergroten begonnen we met verschillende ontspanningsactiviteiten. Die boden een
laagdrempelige toeleiding naar een evolutie van de groep en de werking. Daarna, in een later
stadium, werd vaker gezorgd voor activiteiten die ook aanspraak deden op de
verantwoordelijkheden van de jongeren. Daarbij hoort wel een belangrijke kanttekening.
Aanspraak doen op verantwoordelijkheden wil niet zeggen dat we allerlei verwachtingen
hebben naar de jongeren toe, maar dat we actief op zoek gaan naar hun krachten en
kwaliteiten. Op die manier kunnen we van daaruit hun mogelijkheden en noden verkennen
om daarmee aan de slag te gaan. We vinden het belangrijk de jongeren uit te dagen en te
stimuleren. We willen ze de ruimte en de kansen geven om te ontdekken en te ervaren.
In januari 2018 begonnen we met het project 'De Recordbrekers!'. Via de Burgerbegroting
van het district Antwerpen kregen we subsidies om een jaar lang met onze jongeren aan de
slag te gaan.

De Recordbrekers, september 2018.

Recordpoging: de hoogste pannenkoekentoren, mei 2018.

Recordpoging: een levensgrote sjoelbak, augustus 2018.

De jongerenwerking
De Recordbrekers!
Jongeren in armoede gaan gekke uitdagingen aan en proberen zoveel mogelijk records op
hun naam te zetten. Het project wordt uitgewerkt door de jongeren zelf, van idee tot
uitvoering. Hiervoor komen de jongeren tweewekelijks samen. De jongeren steken zelf de
handen uit de mouwen. Door record na record te breken leren de jongeren zowel
samenwerken als zelfstandig werken. Inzet, doorzettings- en ondernemingsvermogen waren
nodig om de uitdagingen tot een goed eind te brengen. Doorheen het proces kon je De
Recordbrekers! volgen via een Facebookpagina. Tot slot brachten we alles samen in dit eigen
Antwerp Book of Records als resultaat van het volledige proces.

In januari zijn we gestart met het brainstormen en bedenken van allerlei (on)mogelijke
records. De ideeën gingen alle kanten uit: van zo hoog mogelijk een voetbal opvangen met je
voet, de vijver in het stadspark vullen met papieren bootjes tot een levensgroot super Mario
game maken. Na deze eerste samenkomsten waarbij we allerlei uitdagingen verzonnen
moesten we ook de knoop doorhakken. De jongeren kozen zelf de invulling van het project
en kozen ervoor om vijf Antwerpse records te breken: de hoogste pannenkoekentoren, een
levensgrote sjoelbak, het langste bakje friet, het meeste papieren vliegtuigjes die simultaan
in de lucht hangen en de hoogste overnachting in openlucht.

De jongeren van Centrum Kauwenberg vzw vormen een hechte groep, waarbij samenkomen
in een veilige ontmoetingsplaats de belangrijkste motivator is. De betrokkenheid bij het
project versterkte nadat de jongeren eigen truien ontworpen. De truien zeefdrukte we in
Jeugdcentrum Vizit te Wilrijk. Het maken van deze truien had een onverwacht grote invloed
op het groepsgevoel en de betrokkenheid van het project. Ook het feit dat het project
concreter werd en we naar een duidelijk doel toe aan het werken waren, had een positief
effect op de gedragenheid van de Recordbrekers!.
Nieuwe jongeren werden ook bereikt. Dit door mond-aan-mond reclame van de jongeren
zelf maar ook door onze samenwerking met de Grote Robijn OOOC. zijn er een aantal nieuwe
jongeren opgenomen in de groep. De groep is ook steeds hechter geworden.

De Vliegerfabriek, 17 oktober 2018.

Recordpoging papieren vliegtuigjes op de Dag van Verzet Tegen Armoede.

De jongerenwerking

Vrijdag samenkomsten
Doorheen het jaar vonden er 35 samenkomsten met de jongeren plaats. Hier gingen we aan
de slag met het voorbereiden en het uitvoeren van de records. Een gezellige maaltijd en de
nodige ontspanning tussendoor werden natuurlijk niet vergeten!
Met dit project bereikten we 25 jongeren met een kerngroep van 12 jongeren die
regelmatige deelname aan alle activiteiten.

Jongerenweekend
Tijdens het weekend van 1 tem 3 juni 2018 trokken we met z’n allen naar de Ardennen. We
brachten het weekend door in het avonturenhuis van Habbekrats te Bérismenil.
Van al lachend buikspieren trainen, chillen aan een meer, samen koken, nieuwe record
plannen smeden, een kampvuur maken tot zo snel mogelijk een flan caramelleke eten! Een
weekend naar de Ardennen met De Recordbrekers! is onbeschrijfelijk en de foto's getuigen
alvast dat het geslaagd was.

Weekend weg, juni 2018.

Brainstormsessie, april 2018.

De tieners van Betonne Jeugd, Recht-Op en Centrum Kauwenberg, februari 2018.

TIENERWERKINGEN STA-AN
#WeZijnAllemaalGesjaareld
In 2018 bundelden de tienerewerkingen van Betonne Jeugd, Recht-Op en Centrum
Kauwenberg de krachten. In samenwerking met Fleur van STA.AN gingen ze doorheen het
jaar aan de slag met een project. Het project startte met het kennismaken met elkaar en de
werkingen. Van daaruit vertrokken we met op zoek te gaan naar iets gemeenschappelijks. De
jongeren brainstormden samen over verschillende thema’s. Uiteindelijk verzonnen ze
verschillende quotes die te maken hadden met armoede en het horen van jongeren hun
stem. Dit brachten we naar buiten met een sleutelhanger met de
#WeZijnAllemaalGesjaareld. Het resultaat van dit project was op Werelddag van Verzet
Tegen Armoede te bewonderen in de Roma.

#WeZijnAllemaalGesjaareld

Voorbereidende vergadering rond ontwikkeling website ‘Veilig Online’ van de Gezinsbond.

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.
Ondertussen blijkt de problematiek van de digitale kloof complexer te zijn en minder
gemakkelijk af te bakenen tot specifieke hoofddoelgroepen. Zelfs kansrijke groepen vinden
niet altijd de weg in het overaanbod aan online- en offlinekanalen.

Computerles,, 2018.

E-inclusie
Digitaal in Centrum Kauwenberg
Centrum Kauwenberg tracht mensen toe te leiden naar een computerklas die tweewekelijks
plaatsvindt. Deze deelnemers komen uit andere verenigingen waar armen het woord nemen
in Antwerpen maar ook evengoed uit dienstenhuizen, CAW’s en OCMW’s. Het project
‘Digikoffie’ dat werd goedgekeurd bij de Burgerbegroting 2017 maakte het mogelijk om deze
computerklas te optimaliseren. Zo konden een beamer, 12 tablets en 8 laptops aangekocht
worden.
Deze lessen vinden plaats op vrijdagochtend en donderdagavond en we bereiken momenteel
een tiental deelnemers. De namen voor deze lessen ‘Een plek voor @’ en ‘Digikoffie’ werden
in 2018 vaak door mekaar gebruikt. Op zich niets mis mee maar de naam ‘Een plek voor @’
omvat eigenlijk het hele digitale project in Centrum Kauwenberg. De basisvaardigheden
worden op de computer geoefend en veel herhaling blijkt cruciaal te zijn om mensen hun
vertrouwen te winnen. De naam ‘Digikoffie’ is er dan ook niet zomaar gekomen want we
weten vanuit onze expertise in het werken met kansengroepen dat een warm onthaal zeer
belangrijk is voor mensen. ‘Een klapke doen’ met een goede tas koffie is dan voor ons ook
een evidentie om van daaruit verder te gaan met een gestructureerde computerles. We
merken daarbij ook dat het sociale aspect, het doorbreken van het isolement, vaak mensen
motiveert om tot ‘Digikoffie’ te komen.
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.

De meeste deelnemers bevonden zich bij de ‘digital outcasts’, ‘hopelessy
undigital’ en ‘digital fighters’. Voor velen zou het profiel van ‘smoothly
digital’ al veel beteken en helpend zijn.

E-inclusie samenwerkingen
Het is logisch dat computerlessen alleen inrichten in een vereniging niet voldoende is om aan
e-inclusie te werken. We staan met de computerklas van Centrum Kauwenberg dan ook in
verbinding met een netwerk van partners.

Grote samenkomst over de toekomst van e-inclusie binnen STA-AN
We maken deel uit van het stedelijk netwerk STA-AN. De verbindingen met de andere
verenigingen waar armen het woord nemen in Antwerpen is van groot belang en
tegelijkertijd evident. Het concept ‘grote samenkomst’ is typisch binnen STA-AN. Mensen in
armoede van de verschillende verenigingen waar armen het woord nemen gaan in dialoog
met mekaar, partnerorganisaties en het stedelijk beleid.
Binnen het kader van een visieontwikkeling rond E-inclusie binnen STA-AN heeft Centrum
Kauwenberg samen met de andere verenigingen, de stad Antwerpen en partners 2
bijeenkomsten georganiseerd rond dit thema. De eerste vond plaats op 22 juni en deze was
in de eerste plaats bedoeld voor de vaste werkers binnen de verenigingen van STA-AN. Het
was een soort voortraject of voorbereiding voor een grote samenkomst die op 27 september
zou plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst werd er in verschillende groepen kritisch
nagedacht over het werven en bieden van kansen over digitalisering. Daarnaast kwam het
structurele luik ook aan bod en werd het aanbod van en naar de stad toe onder de loep
genomen.
Op 27 september vond dan de eigenlijke grote samenkomst rond E-inclusie plaats. Er werd
gewerkt met 10 mediaprofielen die ontwikkeld werden voor middenveldorganisaties en
beleidsactoren die willen werken aan mediacompetenties. Deze 10 mediaprofielen werden
voorgesteld aan de hand van dieren die bepaalde kenmerken bevatten. Deelnemers konden
zichzelf herkennen in een profiel dat het meeste aansloot bij zijn of haar digitaal
mediagebruik. Van daaruit werd dan verder bekeken en besproken welke noden deelnemers
hadden omtrent digitaal mediagebruik. Ingaan op deze mediaprofielen zou ons te ver leiden
en daarom verwijzen we graag door naar volgende site: www.mediaprofiel.be .

Webpunten.

E-inclusie samenwerkingen
Lerend netwerk E-inclusie van de stad Antwerpen
Wij merken als middenveldorganisatie dat mensen die in kansarmoede leven niet aan hun
rechten toekomen sinds er gekozen wordt voor de digitale strategie op gebied van stedelijke
dienstverlening. Mensen hebben recht op basisdienstverlening. Op dit moment werkt het
systeem uitsluitend en dit is nefast voor de burgers in de stad Antwerpen.
Digibeten zijn mensen die door één of enkele redenen nooit in staat zullen zijn online te
werken. Digitaal werken is niet verankerd in hun leefwereld. De e-dienstverlening is voor hen
geen dienstverlening maar een reden om niet te kunnen aansluiten bij de samenleving.
Samen met Samenlevingsopbouw Antwerpen, Open School, Atlas, Dot.kom, IMEC,
Vormingplus, Gezinsbond en Elegast nemen wij deel aan het structureel lerend netwerk Einclusie van de stad Antwerpen. Met dit overleg worden noden, knelpunten en goede
praktijken rond E-inclusie samen gebracht.

Posthof en de Webpunten binnen de stad Antwerpen
Een Webpunt is een publieke computerruimte, ingebed in kansarme wijken in Antwerpen,
waar gratis toegang, begeleiding en vormingen op maat worden aangeboden om de
zelfredzaamheid van Antwerpse burgers in de digitale wereld te vergroten.
Zoals we hierboven al hebben aangegeven blijft dit initiatief van de stad Antwerpen nog
steeds te hoogdrempelig voor een grote groep mensen. Een kleine groep van mensen die wij
bereiken met de computerlessen gaven dit tijdens een dialoogmoment met de stad
Antwerpen al aan. Toch is het van zeer groot belang dat wij in overleg blijven met Posthof
om te kijken hoe we de drempels naar deze webpunten kunnen verkleinen.

Mediawijs.

Website ‘Veilig Online’ van de Gezinsbond.

E-inclusie samenwerkingen
Mediawijs
Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec
vzw. Mediawijs helpt de inwonders van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en
creatief media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij. Wij nemen vanuit
Centrum Kauwenberg deel aan overlegmomenten tussen en met het Vlaamse
mediawijsheidsveld.
Zo werken wij momenteel ook mee aan de uitwerking van de subsite ‘digitale
basiscompetenties’ en brengen wij het cliëntenperspectief van mensen die armoede leven
binnen in dit overleg.
In het boek ‘Allemaal Digitaal?’ van Ilse Mariën en Sara Van Damme hebben wij ook een
bijdrage geleverd aan bouwblok 5 met de titel ‘betaalbare en kwaliteitsvolle toegang’. Daar
wordt de computerklas van Centrum Kauwenberg als ‘goodpractice’ voorgesteld.

Gezinsbond en Childfocus
Wij zetelen in de stuurgroep van de totstandkoming van de site ‘Veilig Online’ van de
Gezinsbond. Daarnaast heeft de gezinsbond de oudergroep 2 keer bevraagd naar hun
mening over de site. Tevens zal op de toekomstige site ook een getuigenis te zien zijn van
een moeder uit de oudergroep en haar zoon over het gebruik van sociale media.
‘Budgetpraat’ en ‘schuldenvrij, daar blijf ik bij’.

De samenwerking met BudgetInZicht is ook gelinkt aan 2 projecten van het OCMW
Antwerpen. Nml. ‘budgetpraat’ en ‘schuldenvrij, daar blijf ik bij’. Zo werden er tijdens deze
sessies workshops online bankieren gegeven. Daarnaast is de sociale insteek van deze
projecten heel belangrijk. Mensen praten in groep over hun ervaringen met schulden.
Herkenning en erkenning spelen hierbij een belangrijke rol en de link met onze wekelijkse
lessen is dan ook heel duidelijk.

Burgerbegroting 2018
Projecten 2019
21 oktober was een spannende dag voor de werking. Reeds in juni 2018 dienden we bij de
Burgerbegroting twee projecten in. Het jongerenproject Vrijdag Vrije Dag en Iedereen
Handig, een project om laagdrempelige ontmoetingsmomenten te organiseren en onze
instuiven nieuw leven in te blazen. Op 21 oktober moesten 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 beiden projecten! Lees je graag wat meer info
over de projecten, bekijk dan zeker onderstaande link!
Volg zeker ook onze website www.kauwenberg.be om te kijken hoe we deze projecten in
2019 gaan verwezenlijken. Wij hebben er alvast ontzettend veel zin in.
Voor meer info over de Burgerbegroting, surf naar https://participatieplatform.be/fff/
organisaties/burgerbegroting/home

Voorbereiding Burgerbegroting, maart 2018.

STA-AN

STA-AN

Samenwerkingen
Algemeen
Binnen de werking hebben we enerzijds een aantal algemene samenwerkingsverbanden,
alsook een aantal samenwerkingen die verbonden zijn aan een project. Zo telt ons project einclusie verschillende waardevolle partners. Deze vindt u steeds bij het desbetreffende
project.

STA-AN
STA-AN, samen tegen armoede—Antwerps netwerk, is een samenwerking tussen Antwerpse
verenigingen waar armen het woord nemen. Volgende verenigingen zijn aangesloten bij dit
netwerk:
- Centrum Kauwenberg
- PSC— Open Huis
- Recht-op
- Betonne Jeugd
- Filet Divers
- Arm in Arm
STA-AN ondersteunt deze verenigingen met het oog op de duurzame realisatie van de
rechten van de mens. STA-AN streeft ernaar het draagvlak en de slagkracht te vergroten via
samenwerkingen met partners in de armoedebestrijding. Het netwerk STA-AN streeft de
verwezenlijking van deze missie na door:
- De activiteiten van de verenigingen te ondersteunen.
- De activiteiten van de verenigingen en gelijkaardige organisaties te organiseren.
- Overleg en ervaringsuitwisseling tussen verenigingen en gelijkaardige organisaties te
organiseren.
- Gemeenschappelijke initiatieven met de verenigingen en gelijkaardige organisaties te
Bevorderen.
- Te functioneren als autonome en kritische gesprekspartner met de overheid.

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

Netwerk tegen Armoede

Startdag Netwerk tegen Armoede, januari 2018.

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 zij 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. Het
lag mee aan de oorsprong van het Armoededecreet. Bevordering van de samenwerking en
van de dynamiek tussen de verschillende verenigingen vinden ze uiterst belangrijk. .
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.
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

Reis naar het internationaal centrum Méry-sur-Oise, juli 2018.

Samenwerkingen
ATD
In de volksuniversiteit wordt over verschillende thema’s in dialoog gegaan. Mensen spreken
vanuit hun ervaringen en krijgen de kans om hun mening te zeggen. Naar gelang het thema
worden ook partners en andere mensen uitgenodigd om in gesprek te gaan of mee te
denken met mensen met langdurige armoede-ervaring. Tijdens de volksuniversiteit komen
we samen met verschillende groepen van ATD vierde wereldbeweging. De voorbereiding van
de volksuniversiteit gebeurt in Kauwenberg.
Het voorbije jaar kwamen we samen rond de volgende thema’s:
- Recht op werk/vrijwilligerswerk/zoektocht naar werk.
- Eenzaamheid
- Gezin
Het thema gezin staat ook in onze werking centraal. Tijdens de Volksuniversiteit bespraken
we volgende vragen: Welke moeilijkheden ondervind je om als gezin samen te leven? Is
opvoeden van kinderen anders dan vroeger? Welke veranderingen zie je? Maak je je
daardoor soms zorgen? Voor je eigen kinderen of kleinkinderen of kinderen van anderen?

Er zijn ook enkele mensen van onze vereniging mee naar Frankrijk geweest
ontdekkingsreis naar het internationaal centrum in Méry – sur – Oise.

Voor meer info surf naar http://atd-vierdewereld.be/
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Samenwerkingen
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale
uitsluiting.
Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
evalueert de effectiviteit van de grondrechten van de personen die in moeilijke socioeconomische omstandigheden leven: recht op een degelijke huisvesting, recht op energie, recht
op de bescherming van het gezinsleven, recht op sociale bescherming, recht op de bescherming
van de gezondheid,...
Het organiseert hiervoor overleg tussen de verenigingen waar armen het woord voeren, de
OCMW's, de sociale partners, de beroepskrachten van de verschillende sectoren, de
administraties, ... Op basis van deze werkzaamheden formuleert het aanbevelingen ten aanzien
van de beleidsverantwoordelijken van ons land teneinde de voorwaarden tot uitoefening van de
grondrechten te herstellen. Deze aanbevelingen vormen het voorwerp van debat in alle
regeringen en parlementen alsook in de adviesorganen.
Het 10de tweejaarlijkse Verslag 2018-2019 heeft als thema : ‘Duurzaamheid en armoede'.
Duurzaamheid gaat niet alleen over ecologische kwesties, maar heeft ook betrekking op heel
wat aspecten van respect voor de menselijke waardigheid. Het concept 'Duurzaamheid' – en de
17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde Naties hebben geformuleerd om
tegen 2030 te evolueren naar een duurzame wereld – dienen hierbij als kader.
Wat betekent dit concreet voor de kwetsbaarste mensen? Met 4 mensen van Centrum
Kauwenberg volgen we deze vergadering met onze inbreng over de verschillende thema’s en
gaan we in dialoog met andere verenigingen en partners.

Voor meer info, surf naar www.armoedebestrijding.be

Met de steun van...

