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Armoede is een
puzzel die we
enkel samen
kunnen oplossen
Een nieuw jaar begint, aan het vorige komt een eind.
Maar niet aan armoede. Armoede is een verhaal van generaties, van voortdurendheid. Toch zijn onze voorzitter
Johnny De Mot en Brussels minister Sven Gatz het eens,
voorspoed schuilt om de hoek. “Het kan. Wanneer we de
schakels van onze maatschappij verbinden, arm en rijk,
organisaties en overheid. Wanneer we elkaars sterktes
erkennen en benutten.”
Hoe hebben jullie de armoede in onze hoofdstad
zien evolueren?
Johnny De Mot: Ze is
zichtbaarder geworden.
Je ziet bedelaars op alle
straathoeken, mensen
met kinderen, pasgeboren
baby’s op de stoep. En al
even erg: wat massaal
aanwezig is, worden we
gewoon. Een kruispunt
vol bedelaars is normaal,
een zonder valt op. Er is
een soort vanzelfsprekendheid gegroeid rond armoede en een verruwing van
onze geest door deze te aanvaarden.
Sven Gatz: Klopt, er is gewenning. Ook omdat de vooruitgang die wel geboekt
wordt, vaak onopgemerkt blijft. Door de voortdurende instroom van armoede
van buitenaf merk je in veel buurten niet dat er werk geleverd wordt, dat er
verandering is, dat arme gezinnen wel degelijk een opstapje krijgen naar een
beter leven. Het lijkt op stilstaand water en dat creëert jammer genoeg frustratie voor de mensen die zich inzetten op het terrein.
Johnny: Dat begrijp ik. En dan hebben we het nog niet over de groeiende groep
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mensen op de rand van armoede. Zij zijn
mijn grootste zorg. Velen komen amper
rond. Het is krabben voor een bezoekje
aan de tandarts, of de schoolrekening. En
scholing is de eerste houvast, de eerste trede
naar een beter leven. Het begint vroeg. Leren
op het potje gaan, op tijd op het potje gaan,
bepaalt of je later ook op tijd op school of je
werk zal zijn. Dat lijkt onnozel maar is het
niet. Bovendien gaat armoede over generaties. Als je erin valt, is het later aan je kinderen om eruit te geraken.

“Alleen focussen
op armoede
lost de armoede
niet op. Een dak
boven het hoofd
maakt van een
arme geen rijke”
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kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden vroeger identificeren om
hen een volwaardig schooltraject te bieden. Ook ondersteunen we onze leerkrachten in de holistische benadering van de kinderen. En dan zijn er de extra
investeringen in huisvesting. De komende weken gaan we harde noten kraken
om hiervoor de financiële zuurstof te creëren.
Johnny: Let wel, alleen focussen op armoede lost de armoede niet op. Een dak
boven het hoofd maakt van een arme geen rijke. Economische input en werkgelegenheid zijn bijvoorbeeld even belangrijk als huisvesting om mensen op
het pad naar voorspoed te houden.
Sven: In dat opzicht is het niet slecht dat bedrijven minder makkelijk de juiste
mensen vinden. Ze moeten verder kijken dan hun neus lang is en bereid zijn

Wat maakt de armoedebestrijding zo moeilijk?

om te investeren in potentieel. Ik geloof dat dit fenomeen onze sociale lift zal

Sven: Zoals ik al zei, de instroom van armoede van buitenaf is een factor.

versterken. Maar goed, dat is de optimo-realist in mij die zegt: “Het kan.” We

Brussel is het derde rijkste stadsgewest van Europa, maar toch leeft of over-

helpen wel steeds meer jonge mensen aan werk. Met behulp van stagepro-

leeft haast een derde van de mensen hier in precaire omstandigheden. Ook de

jecten helpen we jonge mensen aan een minimum aan de ervaring die door-

multiculturaliteit maakt het er niet eenvoudiger op. Maar we moeten ook de

slaggevend is tijdens sollicitaties. Zo geven we hen voet aan de grond op de

hand in eigen boezem steken. Wat bijvoorbeeld niet helpt is de versnippering

arbeidsmarkt.

van de Brusselse structuren. Armen worden nog vaak van het kastje naar de
Johnny: Pas op, het is niet alleen aan de

muur gestuurd.

overheid. Als pastoor verwacht ik het ook
Toch doen we veel om de eendracht tussen onze organisaties te stimuleren. De

niet van de hemel. Even noodzakelijk is het

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is gegroeid en staat dichter bij

beroepen op de eigen verantwoordelijk-

het Gewest. We meten meer en weten meer. Deze knowhow moet de centrale

heid van de mensen in armoede. Daarmee

aansturing versterken, bijvoorbeeld van de OCMW’s. De complementariteit

bedoel ik niet ‘eigen schuld, dikke bult’

tussen privé en openbare initiatieven is dan weer iets anders. Centralisering

maar wel dat ook zij hun verantwoordelijk-

en schaalvergroting zijn niet slecht, maar armoedebestrijding gebeurt ook op

heid nemen door de kansen te grijpen die

individueel en wijkniveau.

ze krijgen. We kunnen armoede verhelpen
maar niet als één iemand in de schakel zijn

“Pas op, het is
niet alleen aan
de overheid. Als
pastoor verwacht
ik het ook niet
van de hemel.”

Johnny: Inderdaad. Centrale aansturing is nodig,

verantwoordelijkheid niet neemt.

maar op een lokaler niveau moet er ontdubbeld kun-

“Door de voortdurende
instroom van armoede
van buitenaf merk je
in veel buurten niet
dat er werk geleverd
wordt, dat arme
gezinnen wel degelijk
een opstapje krijgen
naar een beter leven”

nen worden om instanties autonomer te laten wer-

Johnny, hoe blik je terug op het 2019 van De

ken. Sommige organisaties hebben nu alles, behalve

Overmolen?

slagkracht. Armoede is een totaalbegrip, een puzzel

Johnny: Tevreden. Onze projecten vergen

waarvan de stukken te ver uit elkaar zijn gelegd.

veel maar we kunnen stellen dat overal

Gezondheid ligt hier, scholing daar, tewerkstelling

sterk werk geleverd werd. De belangrijkste

en huisvesting dan weer elders. Ik droom van een

mijlpaal is dat we erin geslaagd zijn om de

‘heden-toekomstloket’, een plek die de puzzelstukken

raad van bestuur meer dan te verdubbelen én te verjongen. De volgende ge-

samenbrengt. Een plek waar hulpbehoevenden zich

neratie is aan boord, wat onze inworteling en continuïteit op langere termijn

niet moeten aandienen maar waar ze onthaald wor-

verzekert.

den, waar niet alleen hun woon-, werk-, of gezondheidsproblemen worden aangepakt maar waar ze in

Die toekomst voor De Overmolen kan ik vatten in twee woorden: Verbinding,

hun totaliteit worden benaderd.

le relais. Ik hoop de puzzelstukken die voor ons belangrijk zijn nog beter in elkaar te passen: de overheid, onze lokale partners, het lokaal dienstencentrum

Minister, welke stappen heeft de Brusselse regering het afgelopen jaar onder-

Cosmos vzw, het Kuregemproject, de OCMW’s, de samenwerkingsverbanden

nomen?

en niet het minst de contacten met de economische wereld. Daar draait het

Sven: We hebben een nieuw kinderbijslagstelsel ingevoerd dat 40 euro meer

om. Niet alleen voor De Overmolen maar ook voor de armoedebestrijding in

moet opleveren voor 60 tot 70% van de gezinnen om zo kinderarmoede in

het algemeen. We moeten blijven ijveren om alle schakels van onze maat-

de kiem te smoren. Daarnaast investeren we extra in onderwijs, niet alleen

schappij, arm en rijk, overheid en organisaties, te verbinden en hun sterktes

in nieuwe scholen maar ook in de pedagogische omkadering. We willen de

en krachten te erkennen en benutten.
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Projecten in BXL
BRUSSEL

Job@uBuntu

BRENGT DE JUISTE JOB NAAR DE JUISTE MENSEN

DOEL?

SINDS?

Kloof verkleinen tussen

Sinds 2 jaar actief in Brussel en

werkzoekenden van Afrikaanse

Vlaanderen.

Lancering brochure

herkomst en de arbeidsmarkt.

Deze impact had Job@Ubuntu ook:
Context
•

Invloed op beleid via Coalitie voor een interfederaal plan tegen racisme,

•

250.000 Belgen met Afrikaanse roots.

•

>60% is hoogopgeleid (hoger dan het Belgische gemiddelde).

waarvan de actiepunten werden overgenomen in het Brussels actieplan

•

Maar de eerste generatie is 4x vaker werkloos.

tegen racisme 2019-2020.

•

De tweede generatie is 3x vaker werkloos.

•

Van de groep die wél werkt, werkt 56% onder zijn niveau.

•

Invloed op beleid in het kader van het International Decade for People of
African Descent: Panellid op lancering van het Decennium in België georganiseerd door Cel Gelijke Kansen.

•

Resultaten
Publicatie brochure De
paradox van Afro-descendente werknemers op de
Brusselse arbeidsmarkt.

Eerste werkgeversplatform (VBO, IBM,
Delaware): 18
deelnemers.

Uitvoering studie doeltreffendheid begeleidingsmethodieken door arbeidsbemiddelingsinstanties.

Begeleiding interactief
workshoptraject voor
werkgevers.

Video-opnames van
rolmodellen.

Sensibilisatie >600
arbeidsmarktactoren.

14 aanwezigen op
eerste kennismakingsdag
(dialoogmoment tussen
werkgevers en Afrikaanse
gemeenschappen).

>100 deelnemers bij
diverse activiteiten
binnen de Afrikaanse
gemeenschappen.

Begeleiding van 38
TOASE *, waarvan:
11 van hen doorverwezen
naar opleiding, begeleiding of werk.
7 stages gefaciliteerd.

Medewerkers
Personeel

2 |

Vrijwilligers

10

Invloed op publieke opinie via deelname aan debatten en persartikels.

Ik heb les gegeven aan Amerikaanse universiteiten. Toch stelde een interimbureau me alleen
poetsklusjes voor.
Dankzij een gesprek met
Job@uBuntu kreeg ik mijn zelfvertrouwen terug. De volgende
dag had ik een job.”
Begeleide TOASE *

Mijn werkgever gaf toe dat
hij voor mijn sollicitatiegesprek vooroordelen had,
zeker toen ik te laat dreigde
te komen.”

Afro-Belgische jobstudent

* Travailleur d’Origine Africaine Sans Emploi = onze term voor werkzoekenden

Focusgroep
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“ Diversiteit is
toegepast talentmanagement”
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Racisme bestaat, maar is dat in alle bedrijven aanwezig? Of is dat de verklaring van alles? Ik ben ervan overtuigd dat er ook meerdere factoren spelen,
zoals culturele verschillen. Dat bepaalt immers hoe effectief je op de arbeidsmarkt optreedt en met welke middelen je contact zoekt met bedrijven. Je hebt
dan ook nog praktische en reglementaire belemmeringen. Werk aan de winkel
dus, zowel bij Belgische werkgevers als bij kandidaten uit de Afrikaanse gemeenschap. Samenwerken helpt.
Hoe kunnen we dat inzicht delen met werkgevers?
Vele bedrijven hanteren een nieuw type leiderschap waarin mensen groeien
door hun talenten te ontplooien. Diversiteit is daarbij een groeikans. Dergelijk

Christian Dirkx heeft oog voor talent, die vaardigheid
heeft hij ontwikkeld tijdens zijn carrière bij IT-reus IBM.
De voormalige personeelsdirecteur is momenteel ook actief bij HR Lab, een platform van Belgische bedrijven die
hun ervaringen in human resources met elkaar delen. Hij
is één van de gepassioneerde overtuigden die Job@uBuntu ondersteunen.

beleid dat door het ganse bedrijf, en niet enkel door HR, wordt uitgeoefend is
toegepast talentmanagement.
We zijn – gelukkig – allemaal anders. Onze vorming, maar ook onze ervaringen, talenten en interesses bieden ruimere kansen dan enkel onze competenties doen vermoeden. Dat inzicht leidt tot een grotere inzetbaarheid van
medewerkers.
Bedrijven moeten dus verder kijken dan de culturele eigenschappen van groepen. Individuele talenten moeten centraal staan en men moet er mee aan de

Waarom Job@uBuntu, Christian?

slag gaan, zonder daarbij een onderscheid te maken op basis van huidskleur,

De laatste jaren kenden we opnieuw een grote

geslacht, achtergrond of andere kenmerken. Tezelfdertijd moeten we Afri-

krapte op de arbeidsmarkt. Job@uBuntu beschouw

kaanse Belgen helpen groeien. Zo moeten we hun zichtbaarheid en netwerk

ik als een enorme kans voor Belgische werkgevers

versterken om nog beter te begrijpen hoe de Belgische arbeidsmarkt evolueert.

om het potentieel van Afrikaanse Belgen beter

Mentoring kan daarbij helpen. Vorming is bovendien ook belangrijk: het is en

te benutten. Door het project besefte ik ook dat

blijft een bouwsteen voor de samenleving van morgen.

de arbeidsmarkt moeilijk toegankelijk is voor die
groep, iets wat me nooit eerder was opgevallen.
Een studie van de Koning Boudewijnstichting
heeft ook aangetoond dat Afrikaanse Belgen
ondanks hun opleiding en capaciteiten moeilijker hun weg vinden naar bedrijven. Dat inzicht

lijk voor het eerst met hen in contact – en dat terwijl ik een tijdje in Afrika had

Het was een herfstdag, schoenen doordrenkt door slagregen. Ik vind eindelijk de ingang naar het bureau van
een zekere Billy Kalonji. Ik ontdek een
stralend en warm team dat mensen
wil helpen. Het was een herfstdag, ik
zette mijn eerste stappen in de wereld
van socio-professionele integratie.”

gewerkt. Die dag hebben we ook een dekoloniale wandeling gemaakt doorheen

Nora Ammar (vrijwilligster)

motiveert me om hen meer kansen te bieden op de
arbeidsmarkt.
Hoe heeft Job@uBuntu je als mens veranderd?
Belgen met roots in Sub-Saharaans Afrika ontmoeten, is enorm boeiend. Op de Kennismakingsdag van Job@uBuntu met HR Lab kwam ik eigen-

We hebben de Kennismakingsdag
nog eens overgedaan op
onze teambuilding.”
JES Brussel

Brussel. Onze gidsen wezen ons erop dat veel van de architecturale glorie in de
stad mee te danken is aan Congo.
Ik merkte op dat (Subsaharaans) Afrikaanse Belgen met een zeer kritische blik
naar het Belgische bedrijfsleven kijken. Ze bezitten veel talent en ik ben er van
overtuigd dat ze moeten meetellen in onze bedrijven. Ik ben me ook bewust
geworden van de bestaande mismatch. Om dat fenomeen te verklaren denkt
men snel aan racisme of xenofobie.

te veel
Een cliënt belde me: “Er staan
kan‘buitenlandse’ namen op de lijst
horen
t
didaten.” Natuurlijk kon hij nie
.”
dat ik ook uit het buitenland kom
HR-consulente met Afrikaanse

roots

We mogen niet te snel willen
gaan, anders verliezen we de
werkzoekenden.”
HR Lab, werkgeversfederatie
waarmee we samenwerken
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Klus- en renovatieploeg
en patrimonium
PATRIMONIUMONTWIKKELING ALS ACTIVITEIT
IN DE SOCIALE PROJECTONTWIKKELING
→

Beheer en onderhoud gebouwen
WAT?

VOOR WIE?

•

4 eigen gebouwen in Brussel
(kantoorruimtes en sociale verhuur)

•

Externe opdrachten

•

20 sociale organisaties - betaalbare kantoorruimte

•

11 woningen - sociale verhuur

Realisaties
24 opdrachten
•

16 opdrachten: eigen gebouwen
(schilderwerken, afbraak, renovatie keuken, renovatie vergaderzalen, …)

•

8 opdrachten bij externen: Dokters Van De Wereld vzw (2), CimES vzw,
Immo Leopold II, Solidarimmo vzw, Child Focus (2), Artsen Zonder Grenzen

→

Over-Cosmos
WAT?

Aankoop pand in Kuregem.

DOEL?

Bouw van een 20-tal sociale
wooneenheden.

Omtrent het project

→

•

Partners: Cosmos vzw en Baita

•

Financiering: Koning Boudewijnstichting, Brusselfonds en eigen middelen

Project 2020

Welzijn en veiligheid op het werk
In 2019 werden er ook extra maatregelen genomen inzake welzijn en veilig-

WAT?

heid. 3-maandelijks hebben we overleg met verantwoordelijken van de
verschillende projecten. Deze vormingen werden er gevolgd:

Uitbreiding klus-en renovatieploeg met een extra instructeur en extra
medewerkers in een tewerkstellingstraject.

•

Basiscursus preventieadviseur directeur Sofie Vancoillie

•

EHBO-cursus 2 medewerkers

13
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→

CO-KOT BXL
WAT?

(voorheen Samenhuizen Bis)

Inclusief Co-housingproject voor 11 studenten en kwetsbare
jongeren op de zolderruimte van de Sint-Jorissite.

Realisaties
nieuw dak

•

binnengeraamte

•

isolatiewerken

•

eerste stappen in de gyproc-afwerkingen

Het Collectif Immobilier d’Economie Sociale, afgekort
als CimES vzw, is een Brusselse vereniging die sinds 2017
een oud herenhuis beheert aan de Omwentelingstraat,
gelegen aan de rand van het Pentagon. Het gebouw, met
een bewoonbare oppervlakte van 800 m², is ingericht als
kantoorruimte voor ongeveer 40 werkplekken op de eerste twee verdiepingen.
COTA vzw, een ngo die onderzoek doet naar ondersteuning, advies en de productie van kennis, en anderzijds ’t Eilandje vzw, dat zich inzet voor daklozen.
In 2020 plant CimES werkzaamheden in om het dak te verhogen, zodat ze

Omtrent het project

een coöperatieve herberg met zes kamers bekomen op de derde verdieping en

•

47% gerealiseerd van totaal budget

•

Partners: Pag-asa vzw, Minor-Ndako, Baita en Odisee Hogeschool

•

Architect: Stadt Architecten

•

Financiering: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brusselfonds
en eigen middelen
Lanceringsmoment: met ministers Sven Gatz en Céline Frémault
op 1 april 2019

onder het dak. Het afgelopen jaar hadden ze al ingezet op de renovatie van het
pand. Daarvoor deed CimES beroep op de klusjesdienst van De Overmolen.
In de zomer van 2019 verfraaide het team, onder leiding van Pierre, een donkere doorgang die vanuit de kelder naar de tuin leidt. Die gang was de afgelopen twintig jaar verwaarloosd en men moest dus planmatig te werk gaan.
Eerst werd de oude pleister die de vervuilde muren bedekte, weggehaald om

Samenhuizen was de beste keuze van m’n leven
MAANDAG 1 APRIL 2019 - BRUSSEL

zullen naast de 13 bestaande woningen nog 11 nieuwe studio’s komen waar
senioren, studenten en mensen met een beperking samen leven. Het huidig
project bestaat intussen al 3 jaar. Het solidaire samenwoningconcept wil zo
verschillende doelgroepen samen in contact brengen.
01/4/2019 Maxime Simon © BRUZZ

→ Realisaties

Nieuw dak

Isolatiewerken

vervolgens de stenen aan één kant schoon te maken. De tegenoverliggende
muur werd witgeverfd, wat een mooi effect gaf in de doorgang naar de tuin.
Daarna schuurden en behandelden ze de zwart geworden tegels om het uit-

Er komt een uitbreiding van het project Samenhuizen. Op de Sint-Jorissite

Lancering samenhuizen bis op 1
april 2019

15

Die kantoren worden momenteel verhuurd aan twee verenigingen: enerzijds

•

•

OVM JAARVERSLAG 2019

Binnengeraamte & gyproc-afwerking

zicht te herstellen met de kleuren van weleer.
Laurent Maes, de zaakvoerder van CimES en nieuwe bestuurder van De Overmolen, getuigt: “Pierre omkadert zijn team goed en zorgt ervoor dat het werk
goed gedaan wordt en doet constructieve voorstellen aan de klant. Het resultaat mag gezien worden”.
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BRUSSEL

Kompanie@Home
& vrijwilligersproject:

Gezelschap en Aanwezigheid bij ouderen
NIEUW LEVEN BRENGEN BIJ OUDEREN

VOOR WIE?

WAT?

Kwetsbare en eenzame ouderen

We bieden gezelschap en

in Brussel.

ondersteuning aan bij dagelijkse

Jullie komen juist op het
goede moment, de timing
kan niet beter.”

activiteiten.
DOOR WIE?

•

Kompanie@home: door personen in sociale tewerkstelingstraject

•

Vrijwilligersproject (gestart in september 2019): vrijwilligers

Mantelzorger

DIVERSITEIT

Ik heb tot nu toe al veel mensen
gezien, maar weinig menselijkheid.
De Overmolen heeft mijn vertrouwen
in mensen en mijn zelfvertrouwen
hersteld.
Via het team vond ik de kracht die ik
nodig had. De Overmolen is een kans
en ik zou zelf nog verder willen gaan en
zeggen dat De Overmolen een familie
is en ik ben trots om er deel van uit te
maken.”

Zowel de groep ouderen als de medewerkers van Kompanie@Home en de
vrijwilligers zijn zeer divers. We werkten met mensen die ruim 10 verschillende talen spreken.
Een greep uit ons aanbod
•

Gezelschap en een luisterend oor bieden.

•

Hulp bij verplaatsingen: Thuis / Wandeling / Boodschappen /
Naar dokter of ziekenhuis.

•

Aanwezigheid overdag, ’s avonds en ’s nachts.

L., medewerkster Kompanie@Home

Resultaten

14

15

Aantal vrijwilligers
gestart in september
2019

Aantal doelgroepmedewerkers
Ouderen

Begeleidingen/week

“Ik ben blij om met jullie
samen te werken. De
Overmolen bracht me
veel nieuwe ideeën en
mogelijkheden voor mijn
toekomstige carrière. De
Overmolen is een familie
voor mij.”
C., medewerkster

Kompanie@Home

Vrijwilligersproject

28

80

5

6

Kompanie@Home

18
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Vliegende start voor ons
vrijwilligersproject
In september 2019 startte ons nieuwe vrijwilligersproject, Gezelschap en
Aanwezigheid bij ouderen. En dat ging niet onopgemerkt voorbij bij geïnteresseerden. Helena, die het project in goede banen leidt, heeft intussen een divers
team van 14 vrijwilligers om zich heen geschaard.
Wat hen bindt? Eén doel: zich inzetten tegen de eenzaamheid bij ouderen. En
dat doen ze in acht talen: Nederlands, Frans, Engels, Lingala, Turks, Arabisch,
Spaans en Italiaans. Een enorme troef in het multiculturele Brussel.
En daar blijft het niet bij. Elke week melden nieuwe vrijwilligers zich aan.
Allen met een warm hart voor ouderen. Vijf ouderen maken al deel uit van het

Claudette Everaert is een kwieke dame. Goedlachs, dynamisch en helemaal mee met de nieuwste technologie en
dat terwijl ze toch al meer dan tachtig jaar op de teller
heeft staan.
Alleen haar lichaam wil niet altijd meer mee, zo verliest ze gemakkelijk haar
evenwicht. Twee jaar geleden durfde ze daarom nog amper buiten te komen.
Haar huis voelde plots aan als een gevangenis.
Een jaar geleden kwam Kompanie@home in haar leven. Een klein mirakel, zo
noemt ze het zelf. Onze medewerkers bieden haar houvast. Letterlijk, als ze
met haar gaan winkelen of wandelen. Zo durft Claudette opnieuw naar buiten.
Haar huis is weer een rusthaven, zoals het hoort.
Ook figuurlijk krijgt ze steun van onze medewerkers. Een babbeltje hier, een
oppeppend woordje daar… Het zijn kleine gebaren die een groot verschil maken.
Claudette verleent ook steun aan Kompanie@home. Dankzij haar hulp leerde
Kompanie’er Yolanda hoe ze haar administratie kan doen op de computer.
Yolanda helpt Claudette dan weer verder met haar Engels.
Interview en foto
met dank aan

Een wisselwerking die voor beide dames een verrijking is. Of, om het met de

Yolanda Seatto

woorden van Yolanda te zeggen: “De belangrijkste dingen in het leven kun

Cole (medewerker

je niet met geld kopen. Mijn ervaring bij Kompanie@home was één van die

Kompanie@home)

dingen.”

sociale sector en de aanwezigheid op netwerkmomenten.
Wat ons is bijgebleven? Dat er een enorme behoefte is aan aanwezigheid bij
anderen. Maar ook: dat velen hun tijd willen doorbrengen met ouderen. En dat
matcht. “Ze is fantastisch,” jubelde een dame na het eerste contact met een
vrijwilliger. Het tweetal heeft elkaar echt gevonden.

BEELD © TOM BRUELEMANS

Wanneer Kompanie
letterlijk houvast biedt

project. En ook hun aantal groeit dankzij de banden van De Overmolen in de
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BRUSSEL

Trajectbegeleiding
WERKTRAJECTEN OP WEG NAAR EEN
DUURZAME TEWERKSTELLING
VOOR WIE?

WAT?

Kwetsbare mensen die door de ma-

Gericht op het ontwikkelen van

zen van de reguliere arbeidsmarkt

noodzakelijke vaardigheden als

vallen.

gestructureerd en zorgvuldig werken, nakomen van afspraken, goede

Tijdens terugkomdag

De Overmolen is een springplank

werkhouding en het ontwikkelen van
Soms verrassen mensen je. Zoals Nadia, die een tikkeltje verlegen bij De

vakspecifieke vaardigheden.
Een greep uit de taken:

Overmolen binnenkwam als doelgroepmedewerkster, en die twee maanden

•

Aanvullende thuishulp bij ouderen

later op eigen houtje werk had gevonden in een boekhoudkantoor. Die trans-

•

Logistieke taken

formatie heeft ze te danken aan De Overmolen, zegt ze zelf. “De Overmolen

•

Administratieve taken

is een springplank.”

•

Renovatiewerken
Vanwaar die onzekerheid? Voordat Nadia bij
De Overmolen kwam, was ze al een hele tijd

Aantal vormingen bij externe organisaties
13
2
3
2
1

Nederlands
Frans
basis ICT
ICT naar werk
vorming Excel

1
1
1
1
1

werkzaam als boekhouder in een werkervaringstraject bij een boekhoudkantoor. Na haar moederschapsverlof kreeg ze te horen dat ze haar

vorming budgetinzicht
vorming intro zorg
VCA
basis elektriciteit
ramen en deuren plaatsen

contract er niet kon uitdoen. Haar zelfvertrouwen kreeg daardoor een flinke deuk.
Toen ze bij De Overmolen binnenkwam, bleef ze

Resultaten werkervaringstrajecten

vaak stilletjes in haar hoekje. We hadden echter
snel door dat ze meer in haar mars had en ze
groeide in een handomdraai uit tot een gewaardeerde kracht in het team. Dat is voor Nadia een

29

16

11

2

Gestart

Succesvol
voltooid

Lopen door
in 2020

Stopgezet

van de sterktes van De Overmolen: “je competenties worden er gevaloriseerd.”
Door met andere collega’s en de trajectbegeleider te praten, leken sommige drempels niet

Nadia aan het werk

meer zo hoog. Bovendien kon Nadia op de werkvloer veel Nederlands spreken, wat een meerwaarde is voor haar cv. Haar zelfvertrouwen nam toe en

29

16

Gestart

Succesvol
voltooid

Geslacht

10 mannen
19 vrouwen

Gezinssamenstelling

12 alleenstaanden met kinderen
12 alleenstaanden zonder kinderen
4 afkomstig uit een gezin
met kinderen
1 in een partnerrelatie

Doorstroming na project
6
3
4
3

vonden een job
volgen een opleiding
zijn werkzoekend
geen informatie

dat wakkerde haar ambitie aan.
Nadia, die een bachelor boekhouding op zak heeft, wil graag zelfstandig
boekhouder worden. Je moet daarvoor echter eerst een pittige stage lopen.
Op zoek naar zo’n stageplaats werd haar plots een vast contract aangeboden, en dat om meteen te beginnen.
Met pijn in het hart nam Nadia afscheid van de Overmolen. Ze was graag
langer gebleven, maar beseft ook dat je kansen moet grijpen wanneer die
zich voordoen. En nu? Nadia is iedere dag tevreden met haar uitdagende job
en ze denkt met veel plezier terug aan haar tijd bij De Overmolen.
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Project in Brakel

GEZAMELIJK PROJECT

Vakantiebank

Vakantiecentrum De Kleppe
VOOR WIE?

WAT?

Doelgroepmedewerkers actief bij

Gratis verblijf in een appartement

De Overmolen (zowel in Brussel

aan de Belgische kust.

als in Brakel).
PERIODE?

DOEL?

Juli, augustus en september 2019

Mogelijkheid bieden om op vakantie
te gaan voor diegene voor wie dit
geen evidentie is.

Resultaten

12

8

4

Aantal
gezinnen

Met kinderen

Zonder kinderen

Mijn vakantieweek in Blankenberge
Met veel plezier heb ik samen met mijn drie zonen een weekje doorgebracht
in een vakantieappartement in Blankenberge. Het was de warmste week van
juli, de temperaturen stegen tot wel veertig graden!
Onze vakantie startte op de nationale feestdag van België. Er vond ter ere
van die speciale dag vuurwerk plaats, waar we van hebben genoten met een
lekker ijsje. Mijn kinderen waren verwonderd door het prachtige schouwspel
van vuur, muziek en lichten.
Verder hebben we tijdens ons verblijf van vijf dagen de stad, pier en dijken
bezocht en veel gewandeld. We hebben heel mooie momenten beleefd in dit
deel van België, dat voorheen nog onbekend was voor mijn kinderen.
Ik ben heel blij met die mooie ervaring; de vreugde en het gelach van mijn
kinderen tijdens die vakantie hebben me enorm gelukkig gemaakt. Het was
voor ons een buitenkans om daarvan te kunnen genieten aangezien de huurprijzen aan de Belgische kust.
Hartelijk dank aan het team van De Overmolen voor dit mooie initiatief!
Karima R.

23

De Kleppe is een voormalig klooster in de Vlaamse Ardennen. Nu zijn het toegankelijke (A+) vakantiehuizen
voor groepen en gezinnen van 4 tot 57 personen.
De accommodaties delen samen een grote prachtige
tuin. De Infrastructuur is perfect uitgebouwd voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Bovendien is
ons domein volledig rolstoeltoegankelijk. De Kleppe is
ook ideaal voor een vakantie met je groep of familie.
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DE KLEPPE

BEELD © LISA BILTERIJST

Sociale tewerkstelling

WERKERVARING ALS SPRINGPLANK VOOR DE TOEKOMST

VOOR WIE?

Hulpvaardig, vriendelijk
personeel en vrijwilligers,
zeer toegankelijk,...”

WAT?

Kwetsbare mensen die door de

Gericht op het ontwikkelen van

mazen van de reguliere

noodzakelijke vaardigheden als

arbeidsmarkt vallen.

gestructureerd en zorgvuldig werken, nakomen van afspraken, goede
werkhouding.

Een bezoeker

Een greep uit de taken
Minstens 1 wonder per dag.
Want die blijven we zien
op De Kleppe

In 2019 kwamen er 3 nieuwe Kleppe-dieren bij. Welkom zorgkonijntje

•

Trainen en begeleiden van de dieren

•

Onderhoud van de tuin en gebouwen

•

Helpen tijdens de activiteiten met de gasten

•

Administratief werk

•

Ontvangen van gasten

Succesvolle trajecten

Wifi en zorggeiten Joske en Amy, jullie
krijgen hier een warme thuis!

7

6

1

Gestart

Succesvol voltooid

Stopgezet

Succesvolle doorstroming na het traject

3

1

1

1

in een duurzame
tewerkstelling

in opleiding

in stage

werkzoekende

Medewerkers
Personeel VTE

Kerk en Leven, 22 mei 2019

3,8 |

Vrijwilligers

+50
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“ Wij zijn wel
vluchtelingen,
maar geen
profiteurs”
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hulp van het OCMW een woning zochten. Die vonden we in Geraardsbergen,
en we wonen hier nu al iets meer dan twee jaar. Via de artikel 60 tewerkstelling kon ik dan ook beginnen werken op De Kleppe.
Wat doe je juist op De Kleppe?
Ik heb van alles gedaan: alle klusjes, helpen met de dieren, helpen met poetsen,… maar mijn hoofdverantwoordelijkheid is de tuin. De Kleppe heeft een
mooie grote tuin die we helemaal toegankelijk hebben gemaakt voor mensen
met een beperking. Er is de moestuin, de weides, de stallen van de dieren,…
altijd genoeg werk!
Wat vind je het leukste aan je job?
Ik geniet vooral van werken in de groentetuin. Mijn dorp in Syrië had ook een

Oorlogsvluchteling
Khalil aan
de slag in
De Kleppe

Khalil groeide op in het Syrische platteland. Een boerderij met grote tuinen, een boomgaard met meer dan 500
olijfbomen, een eigen huis, hogere studies als medisch
laborant… het leven in Syrië was meer dan goed, maar
dan brak er oorlog uit in zijn land. De moeilijke omstandigheden dwongen Khalil om te vertrekken uit zijn land.
Via Turkije en Griekenland kwam hij enkele jaren geleden
aan in Geraardsbergen. Khalil werkte ruim een jaar bij
De Kleppe. Zijn artikel 60 sociale tewerkstelling liep af in
mei van dit jaar. Een gesprek met een moedige jongeman.

grote tuin en mijn ouders hadden een boerderij. Op een keer stond ik hier op
De Kleppe ’s morgens vroeg in de serre de tomatenplantjes water te geven en
die geur bracht me helemaal terug. Ik sloot mijn ogen, ademde de geuren diep
in, en het was alsof ik terug in mijn dorp stond. Dat gevoel was zo sterk, het
was alsof ik er echt was. Ik heb hier trouwens
ook onze manier van zaaien geïntroduceerd:
de Everbeekse peterselie wordt nu op dezelfde
manier gezaaid als de Syrische, duizenden
kilometers verder (lacht).
Een ander land, een heel andere job, andere
taal… Dat zijn heel wat aanpassingen.
Ja, dat klopt. Ik zeg vaak “door mijn land te
moeten verlaten, ben ik mijn leven helemaal

“Ik ben mijn leven
helemaal opnieuw
moeten beginnen.
Opnieuw leren
spreken, ander werk,
weer studeren…”

Hoe ben je in België terecht gekomen?

opnieuw moeten beginnen”. En dat begint met

In 2013 ben ik vertrokken uit Syrië. Ik sloot me aan bij een grote groep mensen

opnieuw leren spreken, een nieuwe taal leren.

die beslisten om op zoek te gaan naar betere leefomstandigheden. We verenig-

Vanaf we in Geraardsbergen wonen, volg ik

den ons en trokken naar het buurland Turkije, waar Syrische vluchtelingen

Nederlandse les volwassenonderwijs. En het

toen welkom waren. We konden ons er gemakkelijk vestigen, werken en leven.

meeste leer je natuurlijk hier, in de omgang met de mensen.

Ik verbleef er een aantal jaren en ik heb daar ook
mijn vrouw leren kennen.

De vluchtelingenproblematiek is heel actueel, en vluchtelingen worden niet

De omstandigheden in Turkije waren echter alles-

door iedereen in België even warm onthaald. Hoe beleef jij dat?

behalve ideaal. Ik kon wel werken, maar ik was nog

Ik kan het iedereen verzekeren: niemand kiest ervoor om zijn land zomaar te

steeds illegaal in het land. Zonder papieren wer-

verlaten, zonder een échte reden zoals oorlog. In Syrië had mijn vader voor mij

ken, betekende dat ik te weinig kon verdienen om

al een eigen huis gekocht en hadden mijn ouders een grote boerderij en een

een leven op te bouwen. Mijn vrouw en ik hebben

olijfboomgaard van 500 bomen. Ikzelf had hogere studies afgerond en ik wou

dan besloten om per boot de oversteek te maken

als zelfstandige laborant beginnen. Dat wil je allemaal niet achterlaten. We

naar Griekenland. Na zes maanden kregen we de

hebben echter die keuze toch moeten maken.

mogelijkheid om vanuit Griekenland mee te reizen

Nu passen we ons aan en leven we verder. Mijn vrouw en ik zijn heel dankbaar

naar België.

voor de kansen die we hier kregen, maar we zijn geen profiteurs. We werken
hier nu allebei, we staan zelf in voor onze huur, we betalen belastingen…

Je komt België binnen als vluchteling, hoe verloopt
de verdere procedure?

Je tewerkstelling op De Kleppe loopt nu af. Wat brengt de toekomst?

We verbleven een half jaar in het asielcentrum in

Ik start volgend schooljaar met een ICT-opleiding en ik wil me met dat diploma

Kapellen. Gedurende die periode werd onze aan-

richten op een nieuwe job. Van medisch laborant over tuinman naar IT-specia-

vraag als vluchteling onderzocht, waarna we onze

list… ik bouw verder aan mijn nieuwe weg!

verblijfsvergunning kregen. We mochten dan even

We wensen je alvast heel veel succes! We vonden het super jou te leren kennen.

in een opvanghuis in Gooik wonen terwijl we met
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DE KLEPPE

Overnachtingen en
tevredenheid klanten
VAKANTIE DOET WONDEREN

Overnachtingen in 2019

GROEP IN DE KIJKER: JOMBA

+65%

8.794

meer dan in 2018

overnachtingen in 2019

bestaande uit:

6.856
volwassenen

Een bijzonder
zomerkamp in
De Kleppe

+

518
kinderen

+

45
babies

Jomba en De Kleppe: het is een winnende combinatie.
Jomba zijn de zomerkampen van Kazou, de jeugddienst
van de Christelijke Mutualiteit, voor jongeren met bijzondere aandacht. Zij kwamen afgelopen zomer voor het
tweede jaar op rij langs in De Kleppe. We mochten monitor Marieke een aantal vragen stellen.
Wat een gezellige drukte op De Kleppe! Hoe groot is jullie groep?
Er zijn zestien jongeren ingeschreven voor het kamp, maar we zijn hier ook

5%

Groepen (personen met
beperking, autisme, kansarmen)

12,5%

Families, gezinnen,
vriendengroepen

47,5%

Sociaal toerisme
(fietsers en wandelaars)

35%

met elf monitors, een eigen verpleegkundige en een aantal vrijwilligers van de
kookploeg. Redelijk veel volk dus. We logeren hier in de Grote Kleppe, Kleine
Kleppe en éen van de Mini-Kleppes. We palmen heel het domein in!
Jomba maakt deel uit van Kazou. Wat is er anders aan de Jomba-kampen?
Jomba richt kampen in voor jongeren die bijzondere aandacht nodig hebben.
Ons kamp hier in De Kleppe is er voor kinderen met een verstandelijke handicap, maar andere Jomba-kampen richten zich bijvoorbeeld ook op kinderen
met een fysieke handicap, kinderen en jongeren met gedragsproblemen, au-

Anderen (vorming,
teambuilding, bedrijven)

tisme, hoogsensitieve kinderen, kinderen die bedplassen, kinderen in sociaal
moeilijke situaties… kortom elke jongere die wat extra aandacht kan gebruiken.
Dit is de tweede keer dat jullie naar

Tevredenheid

De Kleppe komen. Waarom kiezen
jullie voor De Kleppe?

8.5/10

Google (4,5/5)
AirBnb (4/5)
Facebook (4,8/5)

Evaluatieformulier

8,9/10

Meer dan 90% van de
gasten geeft een score
van 8, 9 of 10.

Gasten zijn het meest tevreden over:

Booking.com

• tuin
• dierenactiviteiten
• toegankelijkheid
• vrijwilligerswerking

De voorzieningen van De Kleppe
zijn top en helemaal afgestemd op
onze doelgroep. We hebben hier alle
zorghulpmiddelen ter beschikking.
We kunnen vrij gebruik maken
van de snoezelruimte, wat voor een
aantal van onze jongeren echt wel
een meerwaarde is. Ook de time-out
Lees verder ››
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Hoe maak je een
vakantiecentrum
autismevriendelijk?

ruimte hier is al een aantal keer van pas gekomen.
Elke avond doen we hier in de zithoek in de tuin
ook een toneeltje waarbij we de pictogrammen
gebruiken om de dag te overlopen en te bespreken
wat er de volgende dag op het programma staat.
En het belangrijkste… de Kleppe-dieren zijn echt

Vrijwilliger Katrien vertelt

wel een grote troef. Ik merk soms dat onze jongeren sneller hun vertrouwen schenken aan een dier
dan aan andere mensen.
Jullie kampthema is “Fantastisch dierenplezier”.
Werken jullie dan elke dag met de Kleppe-dieren?
Ja, we doen dagelijks in kleine groepjes mee met
de dierenverzorging. We hebben ook de belevingsmomenten waarbij de instructeurs van De
Kleppe de dieren de meest gekke kunstjes laten doen. Het is mooi om te zien
hoe onze jongeren zich aangetrokken voelen tot dieren en wat het contact met
een dier kan losmaken. Ook onze uitstapjes staan allemaal in het teken van

De Kleppe kreeg als eerste centrum in Vlaanderen het
autismevriendelijk label van Autisme Centraal. Dit houdt
in dat de werking en inrichting helemaal afgestemd zijn
op de noden van personen met een autismespectrumstoornis (ASS). Katrien Depelsemaeker was één van de
drijvende krachten achter deze autismevriendelijke werking.

dieren. Zo hebben we gisteren Pairi Daiza bezocht, dat is maar een dikke 20
kilometer van De Kleppe, dus dat was goed te doen. We zijn ook al gaan paardrijden hier in Everbeek zelf.

Ik woon in de buurt, dus ik heb de start van De Kleppe van dichtbij meege-

Jullie zijn druk in de weer. Wat staat er vandaag op het programma?
We hebben vandaag een verrassing voor de kindjes! We gaan hier op de weide
achter De Kleppe onze tenten opzetten en vanavond kamperen we er dan een
nachtje. We hebben dat vorig jaar ook gedaan en de kinderen vonden dat zalig.
Ze weten ook van niks. Straks gaan we op wandeling en dan stappen we daarna langs een andere weg naar de weide. Surprise! (lacht)

Top locatie
Top streek
Top vrijwilligers

Fijn! We wensen jullie nog een super toffe vakantie op De Kleppe!

Veel liefde en inzet gezien”

Hoe ben je bij De Kleppe terecht gekomen, Katrien?
maakt. Vanuit mijn opleiding en werkervaring was ik meteen geïnteresseerd
in hun idee om toegankelijke en zorgeloze vakanties aan te bieden aan mensen voor wie vakantie meestal niet zo vanzelfsprekend is.
Welke opleiding en werkervaring is dat dan?
Na mijn studies kleuteronderwijs en cultureel onderwijs heb ik diverse opleidingen en bijscholingen gevolgd rond bijzonder onderwijs, en specifiek rond
autisme. In het buurthuis waar ik werkte, kwam ik in contact met kansarmen,
en leerde ik welke drempels zij tegenkomen in het dagelijks leven. Vandaag
werk ik in het buitengewoon onderwijs met kinderen

De vrijwilligers op De Kleppe, dat
is bijna familie. Er is hier echt een
ongedwongen, familiale sfeer”
Herman en Lucia, vrijwilligers”

Super vakantie met
onze groep. Leuke
beleving met
dieren en groentetuin. Vriendelijk
personeel. Mooie
omgeving. Goed

Omdat cijfers niet alles zeggen

De Kleppe 2019, dat was ook...

aangepaste
accommodatie.”

met een matig tot zware beperking. In het bijzonder
zet ik mijn schouders onder de auti-klassen, waar we
kinderen met ASS specifiek ondersteunen en hen de
omgeving proberen bieden die ze nodig hebben. Het
feit dat de Kleppe een centrum wil zijn waar echt iedereen terecht kan, spreekt me dus heel erg aan. Ik zet
me dus ook al geruime tijd als vrijwilliger in.
Hoe is de autismevriendelijke werking van De Kleppe
tot stand gekomen? Waarom heeft de Kleppe hiervoor
gekozen?

·

6.856 harten die herleefden

Omdat we merkten dat er in vakantiecentra heel wei-

·

1.036 oogjes die glinsterden van pret tijdens de activiteiten met de dieren

nig specifiek aanbod is voor mensen met ASS, beslisten

·

45 zorgeloze slapertjes in de rust en de stilte van de Vlaamse Ardennen

we op De Kleppe om werk te maken van een echt autismevriendelijke vakan-

·

Meer dan 50 vrijgevige vrijwilligersharten, elke dag opnieuw

tie-aanbod. Personen met autisme hangen sterk vast aan structuur en routine.

·

Een dozijn Warmste Week acties. Sympathisanten die op eigen initiatief

Op vakantie gaan, staat gelijk aan een nieuwe situatie waar alle vertrouwde

een actie voor De Kleppe op poten zetten. Hartverwarmend.

structuur en voorspelbaarheid wegvalt, aan een plaats waar nieuwe prikkels

10-tallen mensen van serviceclubs en ondernemingen die onze werking

en regels zijn, en dus ook veel stress. Op De Kleppe willen we hen echt een aan-

financieel ondersteunen. Het hart op de juiste plaats.

gename en zorgeloze vakantie bieden.

·
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En hoe vertaalt de autismevriendelijke werking zich? Wat houdt dat in?
Een eerste stap was het ter beschikking stellen van “auti-koffers”. Die bevat-
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Wie zijn wij

ten eigenlijk al het ondersteunend materiaal dat een persoon met autisme
sowieso mee zou nemen op vakantie: planner, hoofdtelefoon, concentratie-

Dan zijn we een stap verder gegaan, en hebben we heel het vakantiecentrum,

Missie

Historiek

de inrichting en de werking, onder de loep genomen om te kijken hoe we echt

Als actief pluralistische organi-

De Overmolen is opgericht in 1992. In

helemaal konden inspelen op de noden van mensen met autisme. We kregen

satie ontwikkelt De Overmolen

het begin was de doelstelling vooral de

daarbij ook hulp van ervaringsdeskundigen, personen met ASS die ons vertel-

creatieve en duurzame ant-

materiële ondersteuning van Brusselse

den hoe zij bepaalde zaken aanvoelden.

woorden op (hoofd-)stedelijke

verenigingen door het ter beschikking

samenlevingsproblemen, voor

stellen van patrimonium en het beheer

Zo zijn we ondermeer gekomen tot het inrichten van prikkelarme kamers, het

en met mensen die door de

ervan.

gebruik van kleurencodes en Sclerapictogrammen, en het ontwerpen van een

mazen van het (sociale) net zijn

aparte snoezelruimte en een time-outruimte. Onze medewerkers en vrij-

gevallen, al dan niet samen met

Doorheen de jaren heeft de vzw zich

willigers hebben ook allemaal specifieke vorming en inleefsessies rond ASS

andere partners.

meer en meer toegelegd op haar tweede

scherm, en zo meer.

“We zijn nu echt al
bijzonder trots op
onze werking rond
autisme, maar het
is onze ambitie om
hét toonvoorbeeld te
worden en te blijven
voor ASS binnen de
toeristische sector.”

gevolgd. Ze weten wat ASS inhoudt, hoe ze mee

kernopdracht: projectontwikkeling bin-

kunnen zorgen voor een voorspelbare omge-

nen de welzijns- en de socio-culturele

ving, hoe ze op een gepaste manier met onze

sector. Heel wat Brusselse organisaties

gasten kunnen omgaan… Volgend jaar starten

en projecten vinden hun wortels in deze

we ook met sociale scripts of visuele stap-

context.

penplannen. Voor en tijdens het verblijf staat
duidelijke communicatie voorop. We tonen op
voorhand hoe De Kleppe er uit ziet, hoe de kamer en kamerindeling er uit ziet, welke activiteiten er gepland zijn… dit alles om zo duidelijk
en voorspelbaar mogelijk te zijn.
We bieden tenslotte ook een belevingsaanbod
op maat, waarin onze toegankelijke belevingstuin en onze boerderijdieren vaak centraal
staan. We zien elke dag dat de interactie tussen

Durf

dier en mens wonderen kan doen voor onze

Wij willen die uitdagingen aanpak-

bezoekers met ASS of een beperking.

ken die anderen nog niet (op deze
manier) behandelen.

Solidariteit
Wij stellen ons op als bondgenoten

Wat doe jij nog allemaal als vrijwilliger op De

van degene voor wie we werken en

Kleppe?

zijn betrokken met wie we werken.

Ik help overal waar ik kan helpen. Ik heb vroeger vaak het onthaal van groepen
gedaan. Dan heb ik me heel lang specifiek op de autismewerking gefocust. En

Nieuwe snoezelruimte

Onze
waarden

Originaliteit

nu hou ik me onder andere bezig met de organisatie van ons “Kleppe Run &

Wij bieden oplossingen aan

Walk” evenement. En natuurlijk bekijken we altijd hoe we ons aanbod verder

vanuit nieuwe invalshoeken, met

kunnen verbeteren. We zijn nu echt al bijzonder trots op onze werking rond

een ander perspectief en met

autisme, maar het is onze ambitie om hét toonvoorbeeld te worden en te blij-

een ander verloop.

ven voor ASS binnen de toeristische sector.

Respect

Duurzaamheid

We geloven dat iedereen kwalitei-

uitspreken voor de partners die het financieel mogelijk maakten om de autis-

Wij kiezen voor die oplossingen die de

uiting kunnen laten komen door

mevriendelijke werking uit te bouwen: firma De Nul, Club 51 Geraardsbergen,

kwaliteit en waardigheid van mensen

samen te werken.

Lions Club Geraardsbergen en Kiwanis Zottegem.

en organisaties structureel een andere

De medewerkers van De Kleppe willen hier ook graag nog hun grote dank

richting geeft.

ten heeft en dat we die beter tot
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In de Pers

BILLY KALONJI

MEER UBUNTU VOOR
MEER WERK
Uit een recent rapport van Actiris blijkt dat buitenlandse roots een
obstakel zijn voor het vinden van werk. Dat geldt in het bijzonder
voor werkzoekenden met roots in Sub-Saharaans Afrika.1 Ondanks de
hoge opleidingsgraad zijn ze vaker werkloos (4/10) dan mensen met
Belgische roots (1/10). Bovendien zijn deze Afro-descendenten overwegend jong, dynamisch en talentvol. Dat talent vertrekt echter vaak
naar het buitenland, omdat het hier nauwelijks kansen krijgt. Terwijl
die werkzoekenden wel de competenties hebben om mee de krapte op
de Belgische arbeidsmarkt weg te werken.

Vormingen eerste stap tegen Brusselse werklozen van Afrikaanse afkomst | BRUZZ

Vormingen eerste stap tegen Brusselse werklozen
van frikaanse afkomst
SAMENLEVING BRUSSEL

22/2/2019

TRO

© Billy Kalonji

7-3-2019
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—

© BRUZZ

Bron: Bruzz - Vormingen eerste stap
tegen Brusselse werklozen van Afrikaanse afkomst – 22/02/2019

Bron: Faro – Meer
uBuntu voor meer werk –
24/09/2019

Job@uBuntu wil via het stimuleren van de tewerkstelling van
Afro-descendenten structurele veranderingen teweegbrengen. Daartoe creëerden we een netwerk van werkgevers en van organisaties die
omtrent discriminatie en racisme werken. Centraal staat de uBuntu-filosofie; ‘uBuntu’ betekent dat elke persoon uniek is en een plek
heeft in een gemeenschap waar menselijkheid centraal staat. Het is
een vernieuwende aanpak. Enerzijds bieden we werkgevers een workshop aan waarmee ze kunnen ontdekken dat Afrika een dynamisch
continent is en dat Afrika in ieder van ons zit. In de toekomst bieden
we die ook aan aan intermediaire structuren zoals VDAB en Actiris,
én aan de doelgroep zelf. We willen samenwerken met instellingen,
zeker van de overheid. Want die moet het goede voorbeeld geven.
Anderzijds besteden we tijd aan individuele dossiers. We luisteren
naar de problemen en bezorgdheden. We beschouwen een persoon
in zijn geheel en niet als ‘werkloze’. Wel als iemand met talent die wil
werken. De erkenning van diploma’s en elders verworven competenties is een belangrijk punt. Een voorbeeld: aan een meertalig ingenieur
met internationale ervaring werd hier een job als poetsman aangeboden. Specifieke aandacht is er voor jongeren, vrouwen en analfabeten.
Door de getuigenissen van rolmodellen te delen counteren we het feit
dat de positieve impact van Afrika en Afro-descendenten maar al te
vaak wordt verzwegen.
Ook de culturele sector heeft een opdracht. Meer diversiteit in de
structuren en de programmatie is een must. Meer uBuntu dus!

Billy Kalonji is expert culturele diversiteit, jeugd en verenigingsleven. Hij is coördinator van
Job@uBuntu. www.job-ubuntu.be

“Dat talent, de
Afro-descendenten, vertrekt vaak
naar het buitenland,
omdat het hier nauwelijks kansen krijgt.
Terwijl die werkzoekenden wel de competenties hebben
om mee de krapte
op de Belgische arbeidsmarkt weg
te werken.”

Bronnen en literatuur
1. https://press.actiris.be/translation-lorigine-etrangere--un-frein-a-lemploi-a-bruxelles

© Saskia Vanderstichele | Billy Kalonji is coordinator van Job@uBuntu
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Brusselaars van Afrikaanse origine hebben moeite om aan een job te geraken.
JobuBuntu wil daar verandering in brengen. “Er is bereidheid aan beide kanten, w

—

willen hen in contact brengen.”

Bron: Bruzz – Stichting Porta
lanceert eerste huis voor
daklozen – 19/06/2019

JobuBuntu is een initiatief dat de afstand tussen Brusselaars van Afrikaanse origine
(zowel mensen geboren in Afrika als mensen met Afrikaanse ouders) en de arbeidsmarkt
wil verkleinen. Het doet dat op vraag van het Brussels Ministerie van Economie en
Tewerkstelling. Het eerste wapenfeit van de organisatie is een ruim 40 pagina’s tellend
onderzoek waarin de huidige situatie en problemen waartegen Brusselaars van
Afrikaanse origine aanlopen, wordt uitgelegd.
https://www.bruzz.be/samenleving/vormingen-eerste-stap-tegen-brusselse-werklozen-van-afrikaanse-afkomst-2019-02-22

1/3

8-7-2019

Kalonji: ‘Studie Actiris toont eindelijk discriminatie die we dagelijks ervaren’ | BRUZZ

Kalonji: ‘Studie ctiris toont eindelijk
discriminatie die we dagelijks ervaren’
ECONOMIE BRUSSEL

Bron: Kalonji: ‘Studie Actiris toont
eindelijk discriminatie die we
dagelijks ervaren’ – 05/07/2019

SN

© BRUZZ

Ontvang pushberichten

—

05/7/2019

© Saskia Vanderstichele | Billy Kalonji, oprichter van werkplatform Job@Ubuntu.

UPDATED: 08-07-2019 - 11:13

Billy Kalonji van werkplatform Job@uBuntu is bl dat er c fers z n

over ongel kheid op de arbeidsmarkt. Maar nu is het t d voor concrete acties. “Het kan
niet dat je diploma in Vlaanderen gehomologeerd wordt, maar aan Franstalige kant
niet.”
Wat veel Brusselaars van buitenlandse origine al ervaarden, hee een studie van het
Brussels Gewest nu ook aangetoond. Jongeren met buitenlandse roots vinden ook met
een diploma moeil ker werk dan anderen, zo bl kt uit c fers van arbeidsbemiddelaar
Actiris in 2015 en 2016.

—

“Dit bevestigt wat w al langer signaleren. Want terw l media c fers publiceerden over
dalende werkloosheid, is de situatie binnen de Afrikaanse gemeenschap in Brussel
h t lfd

bl

f

lf

d”

t Bill K l

ji

J b@Ub

t

H

https://www.bruzz.be/economie/kalonji-studie-actiris-toont-eindelijk-discriminatie-die-we-dagelijks-ervaren-2019-07-05
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1/3

Bron: De Standaard – Een
appartement om op adem te
komen – 09/07/2019
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Onze sponsors
Nos donateurs

Plechtige opening
snoezel- en timeout
ruimte op De Kleppe
—

De Overmolen dankt haar realisaties aan een hele lijst
aan organisaties, instellingen en de vele particulieren die
haar dromen mee helpen realiseren:

Bron: Vlaamse Ardennen De Kleppe verwent mensen
met autisme - 20-02-19

De Overmolen doit ses réalisations à des nombreuses organisations, d’institutions et aux multiple particuliers qui
ont contribuer à la réalisation de ses rêves:

9 51 Geraardsbergen

9 Lions Oudenaarde

9 Abdij van Westmalle

9 Music for Life

9 Actiris

9 NEOS Brakel

9 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

9 Oever vzw

9 Business club 5553

9 Ommekaar vzw

9 CCB betoncentrale

9 Open VLD Everbeek-Parike

9 Cera Foundation

9 Orthomedica

9 Euroclear

9 Pixelrush

9 Europees Fonds voor Asiel,

9 Ronde Tafel Oudenaarde

Migratie en Integratie

9 Rotary Brakel

9 Firma Jan De Nul

9 Sint-Catharinacollege

9 Garage Antoine

9 Toerisme Vlaanderen

9 Kiwanis Zottegem

9 Vele privégiften

9 K. Olsa Brakel

9 Velt

9 Koning Boudewijnstichting

9 Vlaamse Gemeenschap

9 Lions Geraardsbergen-Brakel

Autismevriendelijke
werking van De
Kleppe
—

Bron: Het laatste nieuws –
Toerisme zonder prikkels of
avontuur - 18/02/2019

Toerisme Vlaanderen vermeldt
De Kleppe als voorbeeld van
toegankelijkheid

9 Rotaract Zottegem

9 Firma Bekaert

OVM JAARVERSLAG 2019
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Samenvatting
financiën
Résumé des
finances
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Tabel & grafiek – Afschrijvingen op materiële vaste activa/

Amortissement des immobilisations corporelles
2017

2018

2019

337.005

337.955

338.233

3.500.000
3.000.000

Tabel & grafiek – Balanstotaal / Balance totale

2017

2018

2019

5.817.799

5.906.144

6.165.272

7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000

2017

2018

2019

Tabel & grafiek – Materiële vaste activa/ Immobilisations corporelles

2017

2018

2019

5.035.053

4.981.023

5.585.270

7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000

2017

2018

2019

2.500.000

2017

2018

2019
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Tabellen – Omzet en andere bedrijfsopbrengsten /
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Tabel – Eigen vermogen / Fonds propres

Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation

Bedrijfsopbrengsten /
Produits d’exploitation

Huurinkomsten
/ Revenus
locatifs

VOTOfonds/
Fonds
VOTO

2017

2018

2019

1.360.013

1.181.301

1.297.325

De Kleppe

PIOW /
ILDE

2018

2019

3.475.154

3.758.171

3.893.811

2017

2018

2019

2.342.645

2.147.972

2.271.461

Tabel – Vreemd vermogen / Dettes

Gecopremie /
Primes
ACS

Giften /
Dons

2017

2017

421.053

299.676

181.731

83.763

80.866

78.218

2018

421.263

304.442

150.780

95.263

47.425

82.505

2019

435.104

284.613

215.728

97.043

22.119

118.047

Tabel – Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen t.o.v. passiva /

Ratio de solvabilité : ratio fonds propres/passif
2017

2018

2019

60%

64%

63%

Tabel – Kosten / Coûts

Grafiek – Omzet en andere bedrijfsopbrengsten /

Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
2017
2018

450.000

2019

400.000
350.000
300.000
250.000

2017

2018

2019

5.792

1.174

11.214

Diensten en div. goederen /
Services et biens divers

299.587

299.291

331.102

Personeel / Personnel

380.609

496.672

595.538

Andere / Autre

37.240

80.841

65.148

Financiële kosten /
Coûts financiers

53.797

47.180

43.414

777.027

925.158

1.046.415

Aankopen / Achats

TOTAAL

200.000
150.000

Grafiek – Kosten / Coûts

100.000

2017

50.000

600.000

0
Huurinkomsten

VOTO-fonds

De Kleppe

PIOW

Giften

Gecopremie

2018
2019

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Aankopen

Diensten
goederen

Personeel

andere

Financiële
kosten
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Grafiek – Verhouding kosten 2019

6%

4%

1%
Aankopen / Achats

De Overmolen vzw

Diensten en goederen /
Services et biens divers
Personeel / Personnel

32%

Andere / Autre
Financiële kosten /
Coûts financiers

57%

Tabel – Investeringen / Investissements

2017

2018

2019

292.203

42.993

22.572

CO-KOT BXL

7.653

98.665

481.682

Stadstuin St. Joris /
Sint-Jorissite

2.348

De Kleppe

Lakensestraat / Rue de Laeken

171.529

Hovenier / Jardinier

116.206
4.951

5.466

103.806

26.801

Globe Aroma

16.643

Werking OVM /
opérations OVM

22.598

6.386

Passerstraat /
Rue du Compas

Cellebroersstraat 16
1000 Brussel
T. 02/513.09.99
info@deovermolen.be
www.deovermolen.be
www.dekleppe.be
www.job-ubuntu.be

300.000

Grafiek – Investeringen 2019 / Investissements 2019

2%
De Kleppe
CO-KOT BXL
Sint-Joris

31%

Lakenstraat / Rue de Laken
Hovenier / Jardinier
OVM

50%
1%
3%
1%

Passerstraat /
Rue du Compas

12%
VU: Johnny De Mot, Bijstandsstraat 5, 1000 Brussel

