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“Alleen door te
luisteren kan je
de meeste impact
hebben”
Nu de vaccinatiecampagne op volle toeren draait, lijkt
ons land de strijd tegen corona eindelijk te beslechten.
Er is stilaan meer ademruimte, kansen op vertier en innig
contact met vrienden en familie, kortom de terugkeer
naar het normale leven. Er is opnieuw perspectief. Maar
hoe houd je de moed erin voor zij die door corona nog
meer kopje onder gaan in de strijd tegen armoede? Perspectief is een zegen, voor zij die het hebben.
Onze voorzitter Johnny De Mot blikt met Johan Leman, voorzitter van Foyer
vzw en voormalig directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen
en voor Racismebestrijding, terug op het afgelopen coronajaar en hoe zowel
Foyer als De Overmolen zijn blijven ijveren voor zij die hulp het meeste nodig
hebben.
Hoe zwaar is corona voor de armsten onder ons?
Johnny: Iedereen kent de gevolgen van corona voor Jan met de pet maar niet
alle schade is zichtbaar. Er zijn gezinnen die met z’n vijven in het kleinste
appartementje wonen en aangewezen zijn op één wekelijks
bezoekje aan het sociaal restaurant. Of mensen zonder computer of wifi in compleet isolement.
De weinige inkomsten vielen
helemaal weg. Veel van de armen
hier raken slechts aan wat centjes dankzij zwartwerk. Door de
sluiting van de horeca stokte deze
regenboogeconomie en dus ook
hun enige bron van inkomen.
Johan: Het effect van een beperkte toegang tot het internet is
niet te onderschatten. Niet alleen
qua sociaal isolement. Veel van
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de jongeren hier, die sowieso al geen
studiecultuur hebben, kunnen tijdens
corona niet werken voor school. Dat
creëert onvermijdelijk een achterstand
tegenover kinderen die wel een laptop
en internet hebben. Ik vrees voor de
schoolachterstand en de gevolgen voor
de armoedekloof.
Welke uitdagingen bracht de pandemie

“Dergelijke gebaren
maakten het leven
draaglijker en
creëerden hoop
voor het einde van
de coronacrisis.”
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Was er een gebrek aan solidaire communicatie?
Johan: De overheid had de verschillende gemeenschappen vroeger moeten
aanspreken, ook voor de sensibilisering rond de vaccinatie. De gebedshuizen
en de invloed die ze hebben zijn bijvoorbeeld een route waar niet genoeg rekening mee werd gehouden hier in Brussel. Het is niet met een mail of telefoontje dat je een impact kan hebben, je moet in dialoog gaan. En luisteren.
Johnny: Hadewig De Corte, directrice van het Sint-Jansziekenhuis, haalde het
ook aan: Hoe komt het dat in een ziekenhuis met zoveel verschillende nationaliteiten zoveel mensen denken dat het vaccin

voor De Overmolen?

leidt tot onvruchtbaarheid? Het zijn niet

Johnny: Het was moeilijk om mensen

de verpleegkundigen die dat verkondigen.

te blijven motiveren. Ons vakantiecentrum De Kleppe staat of valt met de hulp

En toch is er die twijfel, dat verzet. Je kan

van zo’n 75 vrijwilligers. Ze komen niet uit eigenbelang maar omwille van het

als overheid niet aan de ene kant zeggen

gemeenschapswerk en de verantwoordelijkheid die ze willen opnemen. Als

dat je fier bent op de multiculturaliteit

dat wegvalt, wat kan hen dan nog stimuleren? Ook onze samenwoonprojecten

van je hoofdstad met haar 189 nationali-

waren een uitdaging. Leg iemand met het Korsakov-syndroom en een slecht

teiten om er vervolgens langs de andere

geheugen maar eens keer op keer uit

kant niets voor doen.

waarom hij of zij de kamer niet mag

“Voor veel
minderheden glijdt
het discours van
de overheid en de
berichtgeving als los
zand door de vingers”

verlaten, of vertel iemand met het syn-

Johan, heb je het afgelopen jaar toch hoop-

droom van Down, die nood heeft aan

volle tekenen van solidariteit gezien?

fysiek contact, waarom je geen knuf-

Johan: Natuurlijk. Onder moslimjongeren

fels mag geven. Dat blijft zwaar.

merk ik bijvoorbeeld meer zin voor humanitaire hulp. Via sociale media zien
ze wie het moeilijk heeft. Ze zamelen voedsel in of halen enorme bedragen op.

Kon je nog perspectief bieden voor zij

Dat gebeurde al voor corona, maar de pandemie heeft die solidariteit onder de

die sowieso al weinig hebben om naar-

mensen verder aangewakkerd.

toe te leven?

Johnny: Ook in De Overmolen doken zulke prachtige verhalen op. Doelgroep-

Johnny: Als hier wat verder twee-

medewerkers die mensen die al afgezonderd waren via Kompanie@Home ble-

honderd mensen zonder papieren in

ven aanspreken en naar hen bleven luisteren. Kleine dingen zoals iets afgeven

hongerstaking gaan, is dat omdat ze

aan de deur of een verjaardag niet vergeten. Dergelijke gebaren maakten het

geen perspectief hebben. Te vaak is er

leven draaglijker en creëerden hoop

enkel respect en begrip voor zij die pro-

voor het einde van de coronacrisis.

duceren, betalen en deel uitmaken van

Die solidariteit zullen we ongetwijfeld

het systeem. Het is niet van niet willen. Tussen de stakers was er een man die

meedragen in de toekomst.

al tien jaar in België woont en werkt in het zwart, terwijl hij niet liever wil dan
als schakel in het systeem belastingen betalen. Perspectief kan je enkel bieden

Wat nu? Hoe gaan jullie de komende

als je de verantwoordelijkheid neemt voor zij die dat niet kunnen.

maanden tegemoet?
Johan: Tijdens corona hebben we onze

“Ik vrees voor de
schoolachterstand en
de gevolgen voor de
armoedekloof ”

Johan, hoe ervaar jij dit?

tuinen steeds open gehouden. Wij

Johan: Ik ben vooral geschrokken van de

trekken met de jongeren veel meer

vervreemding tussen wat de overheid

naar buiten. Ze zijn zodanig vaak gaan

beslist en waarover de media berichten,

fietsen, dat ze nu het idee hebben om

en wat men op straat ervaart. Hier in de

in de zomer over en weer naar Amster-

Kanaalzone leven de mensen in een andere

dam te rijden. De buitenlucht opzoeken

wereld. Er werd met een jojo gespeeld voor

zullen we blijven doen.
Johnny: We gaan vooral eerst veel

de ogen van de middenklasse met regels
die werden aan- en afgekondigd maar

luisteren. Het is nog te vroeg om een balans op te maken. Mensen spreken niet

waarvan de mensen hier vaak zelfs geen benul hadden. Voor veel minderhe-

gemakkelijk over hun eenzaamheid. We gaan de volgende maanden vaak aan

den glijdt het discours van de overheid en de berichtgeving als los zand door

tafel zitten met het personeel en de doelgroepmedewerkers. De Overmolen

de vingers.

heeft een raad van bestuur die continu luistert. Alleen zo kan je de grootste
impact hebben. •
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Kompanie@Home
& vrijwilligersproject:

57

14

21

Aantal
begeleide ouderen

Aantal doelgroepmedewerkers

Aantal vrijwilligers

ongeveer

ongeveer

bezoeken per week

bezoeken per week

Gezelschap en Aanwezigheid bij ouderen
Vrijwilligers en mensen uit het sociale tewerkstellingstraject
bieden gezelschap en ondersteuning aan voor kwetsbare en
eenzame ouderen bij hun dagelijkse activiteiten.

100

20

Ons aanbod

Wanneer de med
ewerkers van Ko
mpanie@Home op
bezoek komen,
maakt
dat mijn dag sp
eciaal. Ik ben bl
ij
dat
zulke projecten
bestaan.”

Diana, klant bi

•

Gezelschap en een luisterend oor bieden.

•

Hulp bij verplaatsingen zoals een bezoek bij de dokter of specialist in een
ziekenhuis, boodschappen doen, enz.

•

Gewoonweg aanwezig zijn; overdag, ‘s avonds en ‘s nachts.

j Kompanie@Ho

me

Kompanie@Home & vrijwilligersproject in 2020
2020 was het jaar van COVID-19. Ondanks de coronacrisis heeft het project
Kompanie@Home haar klanten nooit in de steek gelaten. Het team is altijd
zeer aanwezig gebleven, ondanks het gebrek aan fysiek contact. Boodschappen
doen en gezelschap bieden via telefonische gesprekken werden onze dagelijk-

De naam zegt het zelf: Kompanie.
Het gaat over gezelschap, het is meer
dan poetsen of boodschappen doen.”
Christiaan, klant bij Kompanie@Home

se taken.

Ik heet Aissatou. Ik heb een contract
voor twee jaar bij de Overmolen. Mijn
team is zowel dynamisch als moedig
en daar ben ik blij om. Wij helpen
oudere mensen zodat ze langer in
hun eigen huis kunnen blijven wonen.
Mijn werk is eerder sociaal dan economisch gericht. Om met kwetsbare
ouderen te werken moet je een goed
hart hebben, net zoals alle medewerkers van de Overmolen. Ik heb sowieso
veel ervaring opgedaan. Ik ben blij dat
ik mensen kan helpen die het nodig
hebben.”
Aissatou, medewerkster Kompanie@Home

Het besmettelijke COVID-19-virus heeft de werking bij De Overmolen niet
eenvoudig gemaakt. Veel medewerkers en vrijwilligers waren bang om besmet
te raken of, nog erger, om een oudere persoon te besmetten. Verschillende
begeleiders van De Overmolen waren besmet ondanks dat de voorzorgsmaatregelen werden toegepast. Daardoor konden zij geen boodschappen meer doen
voor de klanten. Als oplossing hebben vrijwilligers binnen het project deze
taken op zich genomen.
Na de volledige lockdown van maart 2020 hebben de begeleiders van De
Overmolen het werk weer volledig in handen genomen. Sommige vrijwilligers
hebben nog even gewacht om hun werk te hervatten terwijl anderen meteen
aan de slag gingen. Nieuwe vrijwilligers kwamen zich aanmelden. Sommige
klanten besloten om geen vrijwilligers meer te ontvangen terwijl anderen
vrijwilligers met open armen ontvingen. Uiteindelijk zijn onze klanten niet
besmet geraakt waardoor we met veel moed uitkijken naar 2021.
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Lieve Jacqueline
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Door corona kon ik enkele weken niet langsgaan bij Jacqueline, maar toen
Helena van De Overmolen mij terug opbelde ben ik nog een aantal keren
langsgegaan met een mondmasker op. De familie was heel aangenaam en ik
heb gezond afstand van Jacqueline gehouden, we deden “elleboog, elleboog” of
“voet, voet” als ik toekwam en weer wegging.

Ik ben als vrijwilligster toch een tiental keer bij Jacqueline langsgegaan om

Ik ging graag langs bij Jacqueline omdat ik voelde dat zij mij ook graag zag

haar enkele uurtjes per week gezelschap te houden. Samen dronken we water,

komen. Het klikte tussen ons. Dat was voldoende en ik denk dat het project bij

thee of appelsap dat haar man L. kocht. Jacqueline had een zeer actieve man

De Overmolen hiervoor staat. De mensen maar ook de vrijwilligers moeten er

en drie zonen waarvan er nog één thuis woonde. Het klikte tussen hen. Ik voel-

iets aan hebben. Die enkele uurtjes moeten iets betekenen voor de ouderen.

de dat. Er werden boodschappen gedaan en s’ avonds werd er lekker gekookt.

Sommigen zullen het misschien snel vergeten, maar anderen trekken zich

Volgens haar man kon Jacqueline de beste paëlla maken “vroeger” want ze

op aan deze bezoeken want niet alle families zijn hecht en sommige mensen

gingen vaak naar Spanje en spraken goed Spaans.

hebben helemaal niemand meer in de grootstad.

De verpleegster kwam om de twee à drie dagen langs. Wanneer ik er was, was

Dankzij dit project van De Overmolen kijken vele ouderen uit naar de vrijwil-

het natuurlijk anders. We relaxten samen en praatten over koetjes en kalfjes,

ligers die langskomen want gezellig samen zitten en praten kan echt deugd

met hier en daar een grapje. Maar ik bleef met haar in contact omdat ik dat

doen en heilzaam werken. Er zijn zoveel eenzame mensen en menselijk con-

belangrijk vond en ook voelde dat Jacqueline dat best fijn vond.

tact is van levensbelang!

Als vrijwilliger pas ik me wat aan maar

Els, vrijwilligster

ik blijf natuurlijk mezelf en door mijn
vlotte babbel klikte het al snel tussen
ons. Ik grapte met haar dat ze mij maar
moest tegenhouden als ik te veel babbelde en zij moe werd, maar dat was
blijkbaar geen probleem. Jacqueline
kon blijkbaar tegen een stootje. Soms
praatte Jacqueline over vroeger, dan
leerde zij mij enkele Franse woorden en

Jacqueline was een humoristische, intelligente, mooie dame zonder nonsens.

… in deze moeilijke periode
verwelkom ik de opvolging van het team, vooral
dankzij de regelmatige
telefoongesprekken en de
duidelijke uitleg over de
acties die voor ons zijn
ondernomen. Zonder de
informatie, de morele
steun, de boodschappen en
andere hulp van de hele
ploeg zou mijn angst voor
deze erge ziekte veel groter
zijn … Ik ben Kompanie@
Home enorm dankbaar
voor het respecteren van
hun oorspronkelijke opzet.”

Haar antwoorden waren steeds gevat en soms kwam ze echt grappig uit de

Mevr. E., klant bij

hoek.

Kompanie@Home

uitdrukkingen. Haar ogen glinsterden
als zij praatte en ze luisterde aandachtig
als anderen spraken. Ze had een mooie
glimlach en een zachte blik. Bij momenten ging zij schuin en schrap in haar
canapé zitten alsof zij wou aangeven dat zij even wou rusten. Ik respecteerde
dat natuurlijk en las ondertussen iets of ging koffie zetten.
Als haar man L. thuiskwam van boodschappen doen rond 14u, dronken we
samen koffie en aten een lekker stukje taart. Dat was zeer aangenaam en zo
werd er weer één en ander verteld en wat gelachen. Daarna vertrok ik weer en
zagen wij elkaar de week erop terug.
Omdat Jacqueline vaak in haar zetel zat, deed ik af en toe een toertje met haar
in huis, of ik begeleidde haar naar het toilet aangezien stappen steeds moeilijker werd.

11

12

OVM JAARVERSLAG 2020

OVM JAARVERSLAG 2020

13

3 PROJECTEN IN 1

Job@uBuntu
Job@uBuntu wil de kloof tussen de arbeidsmarkt en werkzoekenden van Afrikaanse herkomst (Afro-descendenten)
verkleinen door het wederzijdse inzicht in en begrip voor
elkaars leefwereld te verbeteren.

JobParcours
WAT?

VOOR WIE?

Mensen bereiken die door het

Mensen die in onzekerheid leven

systeem worden uitgesloten (outreach).

door diverse problemen (psycholo-

Hen helpen om structuur te vinden

gisch, sociaal, benodigdheden).

zodat ze weer werk kunnen zoeken
(activering).
FINANCIËRING?

PARTNERS?

Europees Sociaal Fonds

Groep Intro, CRIT - asbl L’ Equipe,
Hermes plus, Atelier Groot Eiland,
OCMW Brussel

5

trajectvolgers in 2020

| 4

vonden werk of worden weer gevolgd door een instelling

Innov’ Afro
WAT?

VOOR WIE?

Overwegen om het ondersteunings-

Werkzoekenden van Afrikaanse

traject TOASE, naar werkgelegenheid,

origine met een diploma

te vernieuwen
FINANCIËRING?

Job@uBuntu in 2020

Europees Sociaal Fonds

De coronacrisis heeft vooral impact gehad op de gemeenschappen die opgevolgd worden door Job@uBuntu. Het werd steeds moeilijker door de technische

3

werkloosheid, de studenten die hun job verloren, kantoren die gesloten waren,

* 16 van TOASE, 11 werkgevers en enkele vertegenwoordigers van bemiddelende instellingen

workshops in 2020

| 30

deelnemers *

mensen die moeizaam aan een job geraakten, enz. Personen van Afrikaanse
origine werden aan hun lot overgelaten. Communicatiekanalen en socialisatie
in de samenleving (kerk, moskee, gebedsgroepen, enz) vielen weg. Angst had
de bovenhand genomen bij vele mensen waardoor ze raad kwamen vragen

Disseminatie
WAT?

VOOR WIE?

de Staten en de Black Lives Matter-beweging - waarvan de klank wereldwijd

Standpunt en ervaringen van

Alle betrokken personen op de ar-

te horen was - aan toevoegen. Change vzw, een oprichtende vereniging van

Job@uBuntu delen en verdelen.

beidsmarkt.

bij Job@uBuntu. Daar mochten we de dood van George Floyd in de Verenig-

Job@uBuntu, heeft deels meegewerkt aan de manifestatie tegen racisme
van 7 juni 2020 in Brussel. “Tijdens de manifestatie op 7 juni heb ik vooral de
cultuurverschillen en de variaties in huidskleur onthouden. Alle aanwezigen

In 2020

maakten een en dezelfde gemeenschappelijke waarde duidelijk; het recht om

•

Het opstellen van een opleidingspakket voor non-profitorganisaties. Het
uitwerken van een presentatie voor meer dan 20 verenigingen.

te leven in een nieuwe wereld met anderen”, zegt Billy Kalonji, coördinator
van Job@uBuntu.

•

1 inspiratiesessie met werkgevers uit de commerciële sector.

Ondanks moeilijkheden in 2020 heeft Job@uBuntu een belangrijke rol op zich

•

Talrijke uitwisselingen met de politieke wereld via de Zonale Commissie

genomen. Job@uBuntu is blijven groeien. Dankzij een hecht team hebben

Brussel-Centrum en de NAPAR-coalitie.

we iedereen kunnen geruststellen. We konden preventief anticiperen op de
vragen van de TOASE* gemeenschap. Job@uBuntu heeft de verschillen tussen
Afrikaanse gemeenschappen en de arbeidsmarkt aanzienlijk kunnen overbruggen.
* Travailleur d’Origine Africaine Sans Emploi = onze term voor werkzoekenden

Vlaanderen
is werk
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“Ik begrijp niet
dat iemand zoals ik
meerdere maanden
uitgesloten wordt op het
werk”
In 2013 arriveert Israël Lodi in België om een master in
projectmanagement te behalen. Via een Afrikaanse vereniging in Antwerpen ontmoet hij Billy Kalonji, de coördinator van Job@uBuntu. Hij liet zich onmiddellijk verleiden
door het project Job@uBuntu en de werkgelegenheidsproblematiek in de Afrikaanse gemeenschappen van de
sub-Sahara. Hijzelf had destijds een job, totdat hij in
2020 administratieve onrechtvaardigheden onder ogen
moet zien.

OVM JAARVERSLAG 2020
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Bovendien ben je nu ambassadeur bij Job@uBuntu …
Ja, Job@uBuntu heeft me geholpen en ik wil hen daarvoor bedanken. Ik wil dat
zij ook andere mensen helpen. Ik praat vaak over Job@uBuntu met mijn vrien-

“Ik ken veel
mensen die goed
kunnen werken en
correct zijn, maar
zij hebben veel
administratieve
moeilijkheden
of professionele
problemen.”

den. Ik ken veel mensen die goed kunnen werken en
correct zijn, maar ze hebben veel administratieve
moeilijkheden of professionele problemen. Ik stuur
hen dan naar Job@uBuntu. Ik hou van menselijk
contact en het doet me deugd om over Job@uBuntu
te spreken, zodat ik over mijn ervaringen kan vertellen in de workshops. Job@uBuntu begeleidt mensen
en helpt oplossingen te vinden voor personen die
zich in moeilijke situaties bevinden… maar
Job@uBuntu kan zelfs veel verder gaan!
In welke zin?
Politiek werk is erg belangrijk. Men zou individuele
situaties zoals die van mij moeten kunnen herleiden
tot de politieke wereld. Ik heb altijd gewerkt en ben
actief geweest in België. Ik begreep niet waarom ik
verschillende maanden niet mocht werken! Het is
onrechtvaardig, zoals alle Congolezen die geleden
hebben sinds de kolonisatie! Job@uBuntu neemt
contact op met Belgische politici om een dialoog aan

Vertel ons jouw verhaal.

te gaan. Job@uBuntu organiseert ontmoetingen tussen mensen die in slechte

Ik ben in België toegekomen met een visum om te studeren. Ik ben hier enkele

omstandigheden verkeren en politici. Op die manier kunnen de statuten ge-

jaren gebleven. Ik ben getrouwd, ik heb kinderen en ben beginnen werken.

wijzigd worden en kunnen grenzen verlegd worden. Dit kan een remedie zijn

Ongeveer 2 jaar geleden wilde ik mijn verblijfsvergunning verlengen, maar na

voor zaken zoals die van mij.

een procedure van enkele maanden heb ik vernomen dat die was
ingetrokken! Ik ben mijn werk verloren in juli 2020 terwijl ik een
goede werkkracht ben. Ik ben ook een goede vader. Mijn kinderen komen om de week bij mij. Ik begreep niet waarom me dit is
overkomen. Het is oneerlijk.
Welke rol heeft Job@uBuntu gespeeld in jouw verhaal?
Ik heb een advocaat ingeschakeld om alles in orde te brengen.
Men heeft mij verteld dat het maanden kan duren alvorens alles
geregeld is. Ondertussen had ik geen inkomen meer. Ik had de
mogelijkheid niet meer om voor mijn gezin te zorgen! Ik heb
gebeden en heb een beroep gedaan op Job@uBuntu. Zij hebben
mij geholpen en begeleid. Op aanraden van Billy heb ik een brief
geschreven naar Sammy Mahdi, de Staatssecretaris voor Asiel
en Migratie, om mijn verhaal te vertellen. In mijn brief stond
hoe hard ik kan werken en hoe ik als een goede vader door het
leven ga. Ze zijn een onderzoek gestart. Dankzij hun speurwerk
hebben ze vastgesteld dat ik de waarheid sprak. Zo heb ik mijn
verblijfsvergunning teruggekregen. Twee weken later heb ik
mijn oorspronkelijke werk kunnen hernemen als magazijnier bij
Fedex. Mijn manager, die me vertrouwde, heeft me onmiddellijk
opnieuw aangenomen.

Job@uBuntu slaat een brug
met de politieke wereld
Het onderwerp ‘discriminatie op de arbeidsmarkt’ is breed. Job@uBuntu wil
dan ook samenwerken met alle grote spelers op de arbeidsmarkt. Een belangrijke speler is de politieke wereld. De beslissingen van gekozen functionarissen en arbeidsreglementen hebben immers directe gevolgen in de praktijk.
Daarom maakt Job@uBuntu deel uit van de coalitie voor een Interfederaal
werkplan tegen racisme (NAPAR). Job@uBuntu heeft Sarah Schlitz - staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit - aangesproken
om het werkplan concreter te maken. Zij heeft beloofd de strijd tegen racisme
en negrofobie aan te gaan.
In hetzelfde jaar namen Job@uBuntu en zijn coördinator, Billy Kalonji, ook
deel aan de debatten rond de oprichting van de waarheids- en verzoeningscommissie die de vooroordelen uit het Belgische koloniale verleden wil
benadrukken. De pijnlijke geschiedenis van de kolonisatie en slavernij achtervolgt de bevolking van Afrikaanse afkomst de dag van vandaag nog altijd. De
onrechtvaardigheid blijft diep verankerd in België, en de strijd tegen discriminatie vereist erkenning van het verleden.

16

Job@uBuntu bekijkt alles in
zijn geheel. Er worden vragen
gesteld over discriminatie en
werkgelegenheid voor iedereen.
Deze aspecten kunnen grote
gevolgen hebben; o.a. emotioneel, economisch, enz. Ik hou
van Job@uBuntu vanwege de
veelzijdige facetten.”
Steve Nzitunga, Ambassadeur
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Patrimoniumbeheer &
Klus- en renovatieploeg
In 2020 hebben we ‘Het Ven’
opgericht samen met de VUB
en anderen die een rol speelden op het terrein. Dit project slaat een brug tussen de
universiteiten en de arbeidsmarkt. Het is een veelbelovend
project waar ik fier op ben.”

De Overmolen beheert verschillende gebouwen voor sociale
projecten en huisvestingen voor kwetsbare mensen. Het
onderhoud wordt uitgevoerd door onze klus- en renovatieploeg, die vooral bestaat uit medewerkers uit een
sociaal tewerkstellingstraject.

r

Olivier Tshinkobo, Ambassadeu

Job@uBuntu is uniek omdat je
een belangrijke vraag wordt
gesteld in je zoektocht naar
werk. We vragen: Wat is jouw
verhaal? Die vraag is de basis
van je persoonlijke zoektocht
naar werk!”

Maïsha Shomari, TOASE

De renovatieploeg in 2020
Met de komst van Vincenzo Ciotola, een nieuwe begeleidingsinstructeur, liep
de start van de renovatieploeg in 2020 van een leien dakje. COVID-19 heeft
ervoor gezorgd dat de goede start een uitdaging werd: afwezigen, gebrek aan
kandidaten, vertraging en stress… Ondanks dit alles is het team nooit gestopt
met werken. Zelfs tijdens een volledige lockdown heeft een klein team het
werk kunnen voortzetten op de site van Sint-Joris. In de leegstaande gebouwen hebben ze rustig gewerkt aan de renovatie van de burelen en van Co-Kot,
de 11 studio’s voor studenten en geïsoleerde jongeren op de bovenste verdieping van de site. Dankzij de renovatieploeg was het werk op tijd klaar om de
bewoners te ontvangen in het begin van het schooljaar. Dankzij onze partners
heeft het team kunnen werken met een gevarieerd personeel, zoals mensen
met Inschakelingsgeco-, Artikel 60- of SOECO-contracten en stagiairs. Eind
goed, al goed! 2020 was een moeilijk jaar, maar vol uitdagingen!
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Co-Kot

7

gebouwen in Brussel
in eigendom of erfpacht

RENOVATIEPLOEG:

9

20

organisaties
huren kantoor- of
atelierruimte

doelgroepmedewerkers

11

appartementen
voor sociale verhuur

| 3

11

studio’s voor kansarme studenten en
vluchtelingenstudenten (Co-Kot)

opleidingen gevolgd

WAT?

WANNEER?

Inclusief Cohousingproject voor 11

April 2019 tot september 2020:

studenten en kwetsbare jongeren op

Renovatiewerken

de zolderruimte van de Sint-Joris-

1 oktober 2020:

site.

Eerste huurders arriveren

AANNEMERS?

Grote inbreng van Brusselse sociale economiebedrijven:
•

Dakwerken: Vanborren

•

Veiligheid: Safe Construct

•

Ramen: B&G systems

•

Architect: Stefan Van Moll – Stadtarchitecten

•

Algemene aannemingen: Victro

•

Zonnepanelen: Rensol

•

Stabiliteitsstudie: Util

•

Keukens en kasten: Atelier Groot Eiland

•

Studiebureel technieken: Herelixha

•

Keukentoestellen: HD Multitechniek

•

Elektro: Zwijsen

•

Schilderwerken en afwerking:

•

Hout- en gyproc-werken: Casanovo

•

HVAC: Brioval

Klusploeg De Overmolen
•

Opvolging en foto’s:
Administratie De Overmolen

PARTNERS?

Kenniscentrum WWZ (ontwikkeling woonzorgconcept), Minor Ndako
(begeleiding van niet-begeleide minderjarige asielzoekers), Pag-asa
(begeleiding van slachtoffers van mensenhandel), Odisee Hogeschool
(selectie studenten), Baïta (sociaal verhuurkantoor), VPW (parochie, eigenaar
van de site) en Stadtarchitecten
FINANCIERING?

Steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ontwikkeling intergeneratioIk heb 15 jaar in de bouwsector gewerkt voordat

neel wonen en renovatiepremie), Vlaanderen (Brusselfonds), Koning Boude-

ik in België aankwam. Mijn eerste arbeidsover-

wijnstichting… Het saldo werd gefinancierd via leningen bij o.a. Hefboom.

eenkomst in België kreeg ik in De Overmolen.
Er was veel werk maar er heerste een familiale
sfeer. Ik heb deelgenomen aan verschillende vormingen zoals muren pleisteren, elektriciteit… In
maart 2020 was ik een maand technisch werkloos vanwege de lockdown. In mijn appartement
verveelde ik me. Ik was zo blij dat ik terug mocht
gaan werken! Er was een goede verstandhouding in De Overmolen en Pierre (de instructeur)
vertrouwde mij. Na mijn contract in De Overmolen heeft de firma Casablanco me een half jaar
aangenomen. Ik ben vormingen blijven volgen.
Nu leer ik Frans en wil ik mijn rijbewijs halen. Ik
heb veel geleerd, ik heb ervaring opgedaan en
voel me vandaag klaar voor een vaste job in de
bouwsector. Mijn droom is om een zelfstandig
ondernemer te worden.
Mowafak

20
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Co-Kot, meer dan
alleen samenwonen
Samenleven met andere studenten; hoe ervaar je dat?
Alle begin is moeilijk. We moeten elkaar leren kennen en dat gebeurt niet
zonder vallen en opstaan. Toch zijn er nog geen grote problemen geweest. We
leven samen en elk heeft zijn/haar keuken en badkamer. We zien elkaar niet
op elk moment van de dag. Er is ook een gemeenschappelijke keuken waar
we af en toe samen eten. Als iemand iets nodig heeft kunnen we beroep doen
op elkaar. Eén tot twee keer per maand is er een gezamenlijke activiteit. Dat
is leuk. We praten, spelen spelletjes, gaan picknicken enz. We hebben een besteedbaar bedrag van ongeveer 70 euro voor die gezamenlijke activiteiten. De
eerste dag van de ramadan hebben we bijvoorbeeld samen de iftar* gedaan.
Iedereen heeft iets meegebracht om te eten. Dit gaf een aangenaam gevoel.
* Iftar
(Arabisch: )راطفإ
is de maaltijd
die gedurende
de vastenmaand
ramadan door
moslims genuttigd
wordt direct na
zonsondergang.

Hoe verloopt de samenwerking met de andere hulpverleningsdiensten?
Heel goed. Een medewerker van Pag-Asa (centrum Voor Slachtoffers Mensenhandel) en een medewerker van Minor-Ndako (opvang en begeleiding voor
minderjarigen en hun context) organiseren voor ons gezamenlijke activiteiten. Een leerkracht van Odisee helpt hen. Door het feit dat de Overmolen het
gebouw beheert heb ik dikwijls contact met Lejo (de verantwoordelijke van het
patrimonium). Hij is vriendelijk en geduldig. We kunnen steeds op hem rekenen. Als we bijvoorbeeld last hebben van geluidsoverlast kunnen we hem daarover aanspreken. Hij
biedt een luisterend oor. Afgezien daarvan zijn we
kalm en gescheiden van de anderen in het gebouw! We kunnen ook genieten van de mooie tuin
om anderen op de Sint-Jorissite te leren kennen.

Terwijl de studentenkamers van Co-Kot nog een laatste
opknapbeurt kregen van het klusjesteam, bereidden 11
jongeren zich voor om in te trekken. Eén van deze jongeren is Samir (schuilnaam). Samir woont nu al enkele
maanden op de Sint-Jorissite. We komen deze jonge student tegen in de grote gemeenschappelijke keuken op de
bovenste verdieping.

Het is hier mooi ingericht. Plantjes en dergelijke.
Ja, we hebben een bedrag gekregen om gezamenlijk materiaal en decoratie aan te kopen. Deze
projector bijvoorbeeld hebben we gekocht voor
filmavonden!
Blijf je hier wonen volgend jaar?

“Als iemand
iets nodig
heeft kunnen
we beroep
doen op
elkaar.”

Ik heb een huurovereenkomst van een jaar, maar
dat is verlengbaar. Dus ja, ik zou hier heel graag blijven wonen volgend jaar!

Hallo Samir! Je bent hier komen wonen in oktober vorig jaar. Waarom heb je

Momenteel hebben mijn studies voorrang. Ik wil absoluut mijn diploma beha-

gekozen voor Co-Kot?

len en deze omgeving is ideaal om te studeren.

Dankzij mijn leerkracht van de hogeschool Odisee heb ik Co-Kot leren kennen.
Ik wilde absoluut studeren in Brussel. Brussel is een multiculturele en internationale stad. Ondanks het feit dat COVID-19 de samenleving tot stilstand heeft
gebracht, bruist de stad van het leven, vooral in het centrum. De studentenkamers zijn goed gelegen. Ze bevinden zich dicht bij alle transport en winkels. De
kamers zijn ook nieuw en in goede staat, wat toch zeldzaam is voor deze prijs!
Tenslotte hou ik van het idee om samen te leven met andere studenten.

Dank je wel Samir en succes met je examens!
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Burelen van De Overmolen
WAT?

•

Grondige renovatie van onze kantoren door onze eigen klusploeg.

•

Elektriciteitswerken, extra isolatie, bekleding muren en plafonds, renovatie van de houten vloeren, recuperatie van de oude klasdeuren, recuperatie, schuren en lakken van de klassieke gietijzeren radiatoren, en nog
zoveel meer.
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De Overmolen denkt aan het milieu
In 2020 hebben we in ons kluswerk extra veel aandacht
besteed aan energiebesparende, natuurlijke en milieuvriendelijke materialen en maatregelen.
DE HOVENIER

◆ Vervanging TL-verlichting door LED-verlichting
→ 50% besparing op elektriciteitsverbruik voor verlichting

Zowat alle werkzaamheden
aan onze burelen worden
uitgevoerd door onze eigen
Klusploeg. En het resultaat
is verbluffend mooi. Onze
medewerkers hebben ondertussen veel bijgeleerd en zijn
terecht fier op het resultaat.”

◆ Plaatsing van zonnepanelen: 10 KW piekvermogen
→ Vermindering CO2-uitstoot van 4.600 kg

SINT-JORIS-SITE

◆ Aanleg tuin
◆ Plaatsen regenwaterputten van 30.000 liter
→ Om tuin te besproeien en voor toiletten burelen De Overmolen en CO-Kot
◆ Plaatsing van zonnepanelen op blauw, geel en groen gebouw:

Lejo, verantwoordelijke

→ 3 x 10 KW piekvermogen = Vermindering CO2-uitstoot van 13.800 kg

patrimoniumbeheer

◆ Vernieuwing en isolatie van het dak van het blauwe gebouw
◆ Plaatsing van zonnepanelen op rood gebouw (door De Overmolen):
→ 2x 10 KW piekvermogen = Vermindering CO2-uitstoot van 9.200 kg

Passerstraat

CO-KOT

WAT?

DOEL?

◆ Dakisolatie met cellulose

•

•

Verbouwing tot 13 appartemen-

◆ Natuurleien voor dakbedekking

pand in Kuregem.

ten/studio’s, vooral bedoeld voor

◆ Super-isolerende ramen

Start van de afbraak- en oprui-

kansarme moeders uit de buurt.

◆ Centrale warmteproductie met warmtewisselaars per studio

Op het gelijkvloers: 2 ateliers

◆ Gebruik regenwater om toiletten door te spoelen

bedoeld voor plaatselijke kleine

◆ Schilderwerken met milieuvriendelijke verven

initiatieven, zoals sociale tewerk-

◆ Akoestische en thermische isolatie tussen de verschillende studio’s en

•

Aankoop van een oud industrieel

mingswerken.

•

stelling, ontspanning, sport, ….

de onderliggende verdieping.
◆ Vraaggestuurd ventilatiesysteem, volgens vochtigheidsgraad en

OMTRENT...

•

◆ Regeling verwarmingssysteem volgens de individuele behoeften

Plannen zijn getekend en het is
wachten op goedkeuring door

•

hoeveelheid CO2

Stedenbouw

ALGEMEEN

Totale aankoop- en verbouwings-

◆ Energieaudit in samenwerking met Bruxeo voor onze gebouwen

kosten: ongeveer 3.200.000 euro.

→ Nog vele kleinere en grotere energiebesparingsmogelijkheden
→ Goede leidraad om in de toekomst nog meer energiebesparende
maatregelen te nemen
◆ Bewustmaking van medewerkers over mogelijke milieubesparende
maatregelen
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Trajectbegeleiding
Werktrajecten bij De Overmolen ondersteunen mensen die
hun algemene werkvaardigheden op de arbeidsmarkt willen
uitbreiden. Zij krijgen de kans om zich zowel op sociaal- als
op professioneel vlak te integreren in de samenleving. Elk
individu wordt persoonlijk begeleid.
Trajectbegeleiding in 2020
Een van de doelstellingen van De Overmolen is kwetsbare mensen opvangen
die door de mazen van de gewone arbeidsmarkt glippen. In 2020, door de

14

voor
Kompanie@Home

9

6

13

2

voor de
klusploeg

voor de
administratie

26

29

hiervan hebben
een opleiding
gevolgd

doelgroepmedewerkers
begeleid in
2020

coronacrisis, heeft het net veel mensen doorgelaten die de kans niet hebben
gehad om een job te vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

14

trajecten
succesvol
beëindigd

Het is belangrijk voor de medewerkers van De Overmolen dat zij een dagelijkse
structuur hebben in hun traject. Werk geeft hen veiligheid, zekerheid en fierheid. De huidige gezondheidscrisis zorgt ervoor dat deze doelgroep heel wat

trajecten
lopen door
in 2021

trajecten voortijdig
gestopt.

problemen ondervindt, zoals angst, administratieve moeilijkheden, gebrek
aan sociale contacten enz. De tijdelijke werkloosheid laat zien hoe zij een stap
achteruit zetten, bijvoorbeeld: een Franse of Nederlandse tekst online invullen en correct doorsturen via e-mail. Dit is niet evident voor iedereen. Als de
medewerkers van De Overmolen geen computer
hebben thuis, geen vakbond of als de financiële
mogelijkheden er niet zijn om vaak te bellen,
zijn zij hulpeloos. Vandaag is trajectbegeleiding

Samenstelling van begeleide doelgroepmedewerkers:
Geslacht

18 vrouwen
11 mannnen

Leeftijd

6 jonger dan 30
18 tussen 30 en 40
5 ouder dan 50

... inclusief 10 alleenstaande moeders

Herkomst
6
3
10
9
2

Europa
Zuid-Amerika
Noord-Afrika
Zuid-Afrika
Azië

cruciaal. Een nieuwe aanpak op gebied van
emotionele- en administratieve ondersteuning
is nodig.
De Overmolen is op zoek gegaan naar alternatieven
door bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken en vergaderingen te houden in open lucht. We hebben
tijd besteed aan het uitleggen van hygiënische
maatregelen en affiches worden opgehangen
om deze maatregelen duidelijk te maken. Arbeiders krijgen tenslotte de nodige uitrusting om
zichzelf en anderen te beschermen.
Doorheen het jaar hebben de verschillende
teams zich aangepast en iedereen heeft het
werk hervat volgens verschillende veiligheidsmaatregelen. Meer dan ooit nemen ze elkaar in
de arm op afstand. Tegenwoordig is werken op
maat van groot belang; elke persoon is uniek.
Elke job is anders en elkeen heeft zijn/haar eigen pad in het traject. Het jaar
2020 was een leerrijk jaar. Luisteren, verdraagzaamheid en vertrouwen stonden bovenaan op onze agenda.

Ik leer
Ik voel me beter sinds ik werk.
ensLev
.
nen
veel oudere mensen ken
waarervaringen worden uitgewisseld
ogedoor ik me nuttig voel. De groeim
tijen.”
lijkheden zijn er voor beide par
ter

Fawzia, doelgroepmedewerks
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Romeulie: een
werkperiode, een
leerperiode
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Met vallen en opstaan heeft Romeulie van haar trajectreis genoten. “Ik vind
het heel fijn om met oudere personen te werken. Ik luister veel. Vanuit de dagelijkse dialogen met deze personen kan ik afleiden dat zij ons nodig hebben.
De COVID-crisis versterkt de behoefte om te praten. Praten met mensen is
belangrijk voor mij en dat maakt de functie uitdagend. Toen de coronamaatregelen versoepelden en ik terug bij de mensen kon gaan werken, was dit voor
mij ontroerend. Sommige klanten zijn eenzaam. Eenzaamheid kan dodelijk
zijn volgens mij”, getuigt Romeulie.

De Overmolen biedt veel mogelijkheden. Voortdurend
zijn er nieuwe werknemers die een sociaal-werkgericht
traject starten. Of ze nu deel uitmaken van de klusploeg, het administratief team of het begeleidingsteam
aan huis, allen hebben als doel ervaring op te doen op
de werkvloer. Na het werktraject staan de medewerkers
sterker in hun schoenen waardoor ze zelfzekerder kunnen gaan werken. Dit is bijvoorbeeld
het geval voor Romeulie. Haar traject in
de Overmolen verliep niet altijd eenvoudig, maar vandaag kan ze met trots
spreken over het traject.

Opleiding en praktijkervaring combineren
Tijdens het werktraject bij De Overmolen hebben de werknemers de kans om
externe beroepsopleidingen te volgen. Scholing wekt hun interesses op en
versterkt hun vaardigheden. Romeulie heeft IT-vorming gevolgd bij het Huis
van het Nederlands. Ook volgde zij de Intro-Zorg opleiding van Groep Intro
om meer te weten te komen over de zorgsector. Zij kon zelfs stage lopen in
een verpleegtehuis om kennis te maken met een andere werkomgeving. Kort
na het einde van haar contract bij De Overmolen ontving zij een diploma als
bewijs dat zij de opleiding met succes had afgerond.
Het werktraject bij De Overmolen heeft nog meer te bieden. Romeulie heeft
o.a. nieuwe mensen leren kennen, stress leren in de hand houden, gemotiveerd blijven in diverse situaties enz. “Met oudere personen werken vraagt
veel geduld en motivatie. Ik heb altijd geprobeerd om zoveel mogelijk aanwezig te zijn”, zegt Romeulie. Ze leerde tijdens het traject ruimdenkend zijn, haar
woede beheersen en met conflicten omgaan. “Als er een probleem is, gaan we

Een sociaal-werkgericht traject is specifiek voor

zitten om erover te praten. Er is altijd een mogelijkheid om negatieve punten

eenieder. Doorheen hun ervaringen gedurende een of
twee jaar leren onze doelgroepmedewerkers zich open
te stellen voor nieuwe werkvaardigheden. Ze leren
functioneren in een professionele omgeving. Voor
sommige mensen is dit hun eerste werkervaring in
België. Dit is het geval voor Romeulie. De jonge vrouw,
ingeschreven bij het OCMW sinds 2018, wil verpleegassistent worden. De maatschappelijk werkster van
het OCMW heeft haar naar ons doorverwezen om
onder een artikel 60-contract te werken als zorgverlener bij oudere personen. Het avontuur van Romeulie
startte op 3 september 2019 in De Overmolen bij
Kompanie@Home-project.
Romeulie was verlegen, sprak niet veel en daarom verliep de start van haar
tewerkstelling moeizaam. Ze heeft twee jonge kinderen ten laste. Terwijl ze als
mama door het leven gaat, zet ze zich 100% in om goed te presteren in haar
nieuwe job. “Ik heb veel geobserveerd”, zegt Romeulie. Het was de eerste keer

te bespreken en recht te zetten”, zegt ze.

Het was de eerste keer
dat Romeulie zich in
zo’n omgeving bevond
met zoveel personen.
De manier van denken
en wijze van doen was
heel verschillend bij vele
medewerkers.

Het is een feit dat een trajectbegeleiding
volgen bij De Overmolen als doel heeft
om de eigen vaardigheden te versterken.
Werkvaardigheden die heel nuttig kunnen zijn op de werkvloer.
Vandaag leert Romeulie verder door
Nederlandse lessen te volgen. In september zou ze heel graag een opleiding van
verpleegassistente starten. Dankzij haar
ervaring in De Overmolen is ze overtuigd
van haar potentieel in de zorgsector.
“Mijn droom is een job vinden waarbij ik
me goed voel. Een job waarbij ik anderen
kan helpen volgens mijn persoonlijke
capaciteiten. Ik hou van mensen helpen.
In mijn thuisland deed ik dit ook. Dit wil

dat Romeulie zich in zo’n omgeving bevond met zoveel personen. De manier

ik dan ook verder doen. De coronacrisis heeft me veranderd. Ik wil een vas-

van denken en wijze van doen was heel verschillend bij vele medewerkers.

te job om zo’n uitdagingen in de samenleving te doorstaan. Ik wil stabiliteit

Romeulie heeft geleerd om met deze verschillen om te gaan. “Het is boeiend

voor mijn kinderen. Hun welzijn is voor mij van groot belang. Het is voor mijn

om te zien hoe mensen met elkaar omgaan en hoe zij moeite doen om conflic-

kinderen dat ik werk. Ik wil hen mogelijkheden kunnen aanbieden die ik nooit

ten te vermijden ondanks hun persoonlijke achtergrond”, zegt ze. Het artikel

heb gekregen”, zegt Romeulie al glimlachend.

60-contract van Romeulie heeft één jaar geduurd. Tijdens haar werktraject
werd Romeulie assertiever.
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Vakantieverblijf in
Blankenberge
Omdat we van mening zijn dat iedereen op vakantie moet
kunnen, bieden we jaarlijks de kans aan onze doelgroepmedewerkers om gratis te verblijven in een appartement aan de
kust van Blankenberge. Op deze manier krijgen ze de gelegenheid om op vakantie te gaan zelfs wanneer het voor hen
onmogelijk lijkt.

29

10

gezinnen
in Blankenberge
in 2020

1

van
De Kleppe

Dit hadden we echt nodig en
we hebben enorm genoten.
Wat is het fijn om op vakantie
te zijn. Bij het zien van de blije
gezichten van onze kinderen,
ga je als ouder ook genieten.
Dankbaar dat we dit aangeboden hebben gekregen.”
Een medewerker

Tijdens de maand augustus ben ik
op weekend geweest samen met mijn
vrouw en mijn tweejarige dochter. We
hebben kunnen genieten van de zee
en het strand. Het was zalig. In mijn
land van herkomst ging ik dikwijls
naar het strand maar hier, in België,
had ik de kust nog nooit gezien. Het
water van de Noordzee is veel kouder!
Hoe dan ook hebben we een zeer leuk
weekend gehad.”
Het was leuk aan zee en we hebben
zeker onze bezigheden gehad, zoals
gaan wandelen, op het strand spelen,
een ijsje eten, genieten van een goed
restaurant in de buurt, uitwaaien op
de dijk, enz. Het was de eerste keer
voor mijn dochter dat ze kon spelen op
het strand. Sindsdien vraagt ze steeds
om terug te gaan! Ik heb al geboekt
voor dit jaar.
We hebben niet altijd de mogelijkheden om op vakantie te gaan. Je moet
er ook de tijd voor hebben. Dankzij De
Overmolen heb ik een leuke tijd kunnen doorbrengen aan de kust met mijn
gezin. Ik wil hen dan ook via deze weg
bedanken.”
Julio, doelgroepmedewerker

antie,
Voor het eerst in 10 jaar op vak
jk
teli
we zouden zo weer gaan. Har
ken
dank dat jullie dit mogelijk ma
en
cht
en dat wij er gebruik van mo
maken, super!”

Een medewerkster

9

van
De Overmolen,
Brussel

6 alleenstaande ouders
met kinderen
3 koppels
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De Kleppe
De Kleppe is een vakantiecentrum in Brakel, in de Vlaamse
Ardennen, waar kwetsbare mensen terecht kunnen: personen
met een mentale of fysieke beperking, mensen in armoede,
personen met een bijzondere hulpvraag. Mensen voor wie
vakantie niet zo evident is.

De Kleppe in 2020
Tijdens de eerste coronagolf lag De Kleppe helemaal stil. “Gedurende 4 maan-

Mooie ruimte. Zeer proper. Ook de uitleg die wij
kregen was top, mijn zoon
met ASS zei me meteen
erna: Die man is heel
duidelijk.”

den hadden we geen gasten, en dus geen inkomsten”, legt coördinator Robin
Ronsyn uit. “Onze geplande wandeltocht, hoogtepunt van onze fondsenwerving, moesten we annuleren. Onze medewerkers werden op technische werkloosheid gezet. We zaten echt met de handen in het haar hoe we dit omzetverlies te boven zouden komen.”

Commentaar op Booking.com

Pas in juni gaven alle instanties groen licht voor de heropening. “We hebben
toen alles uit de kast gehaald om onze bezoe-

Dit domein van De Kleppe
leent zich gewoon heel goed
om in den hof’ te vertoeven en
een super leuke tijd te hebben. Elke avond doen we een
toneeltje in het overdekte stuk
van de tuin.”
Evi en Hanne, monitrices van
een Jomba-kamp

kers veilig te kunnen ontvangen. Uren vergaderd en op het terrein alles in gereedheid
gebracht zoals informatieborden, handleidingen, draaiboeken, mondmaskers, handgels,
aanwezigheidslijsten… Er kwam heel wat bij
kijken, maar het lukte. We leefden weer even
op!”, aldus Robin.
Jammer genoeg werd het geen doorstart. De
tweede coronagolf zorgde opnieuw voor een
annulatie van geboekte vakanties. Zelfs drie
prachtige arrangementen voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen die De
Kleppe samen met het netwerk ‘Iedereen Verdient Vakantie’ op poten gezet

FOTO’S: © LISA BILTERIJST

hadden, konden niet meer doorgaan.

Kinderen bloeien hier open.
Sommigen durven op
De Kleppe voor de eerste
keer alleen slapen.”
Ruth, begeleidster van een groe
p
kinderen van de vzw KOCA

De extra Vlaamse steunmaatregelen geven het centrum nu weer wat ademruimte. Tegelijk beseffen de verantwoordelijken dat de situatie allerminst
rooskleurig is. “We zijn uiteraard heel blij dat we deze steun krijgen. Dit brengt
ons weer wat maanden verder. Maar we moeten eerlijk zijn. Het zal nog een
tijd duren voor we hier terug op normale bezetting draaien. Kwetsbare groepen zijn nu zeker niet echt geneigd om vakanties vast te leggen. Niemand weet
wat er nog op ons afkomt. We kunnen alle hulp nu gebruiken”, vertelt Johnny
De Mot, voorzitter van De Overmolen vzw.
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Jarno en Lien verbleven
in de Mini-Kleppe
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Jarno: Om die dingen te checken heb ik een app. Dat is wel handig. Je wilt
natuurlijk vermijden dat je een restaurant boekt, en dat je dan ter plaatse niet
naar binnen kan.
Lien: Dat De Kleppe zelf alle nodige zorghulpmiddelen heeft, is wel een groot
voordeel. Bij je reservatie laat je meteen weten wat je graag zou gebruiken en
de mensen van De Kleppe zorgen dan dat het klaarstaat. Hoog-laag bed, bedpa-

In juli konden we De Kleppe opnieuw voorzichtig opstarten. Lien en Jarno waren bij de eerste gasten die we
mochten ontvangen. Samen met assistente Liza en assistentiehonden Rasta en Taylor logeerden zij in de Mini-Kleppe 2, een van onze kleine vakantiehuizen. Het was
hun eerste keer op De Kleppe, en wij wilden natuurlijk
wel even weten hoe ze dat beleefden! Ze maakten graag
tijd voor onze vragen.
Jullie lijken hier gezellig geïnstalleerd. Hoe bevalt het hier tot nu toe?
Lien: Super! We zitten hier heel goed. Een comfortabel huisje, een mooie omgeving, een toegankelijk terrein… Alles is in orde.
Jarno: De mensen van De Kleppe hebben zelfs speciaal een hekje geïnstalleerd
zodat onze honden vrij in ons tuintje kunnen, dat is heel fijn!
We kunnen niet om de actualiteit heen. Vakantie in tijden van corona, dat is
anders dan anders. Hoe ervaren jullie dit?
Lien: Zoals iedereen hebben we toch ook lang getwijfeld of we een vakantie
zouden plannen. Je weet nooit of het wel kan doorgaan. Ik heb uiteindelijk
ook echt wel last-minute geboekt. Maar nu ben ik heel blij dat we er zijn. Alles

pegaai, tillift... Het is hier allemaal. Terwijl ik daar in andere vakantieverblijven
vaak zelf nog voor moet zorgen.
Lien, hoe ben je dan eigenlijk bij De Kleppe uitgekomen?
Via Iedereen Verdient Vakantie vond ik de informatie van De Kleppe. Ik heb
dan online geboekt via de website. De reservatie verliep heel vlot. Ik kreeg
direct de lijst van zorghulpmiddelen zodat

“De medewerkers zijn
hier echt heel lief. Ze
komen regelmatig
vragen of alles in orde
is, of we nog iets nodig
hebben... Het was echt
wel een hartelijke
ontvangst!”
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verloopt hier op een veilige manier zodat we toch echt van de vakantie kunnen

ik kon aangeven wat we graag in het huisje
wilden. En zoals Jarno zei, toen ze hier wisten dat we met assistentiehonden zouden
komen, hebben ze direct het aparte tuintje
afgemaakt met een hekje. De medewerkers
zijn hier echt heel lief. Ze komen regelmatig vragen of alles in orde is, of we nog iets
nodig hebben... Het was echt wel een hartelijke ontvangst!
Jullie blijven tien dagen op De Kleppe. Wat
hebben jullie al gedaan en wat staat er nog
op de agenda?
Jarno: We hebben al mooie wandelingen
gemaakt. Dat is het voordeel van deze
streek. Je kan hier op het domein vertrekken en je hebt meteen een mooi wandelpad.

genieten!

Ook het Mijnwerkerspad in Brakel hebben we al afgestapt. Morgen plannen we

Liza: Eigenlijk verandert er voor ons drie niet zo heel veel. Als assistente ben

de huifkartocht in Wannegem-Lede en we hopen ook nog eens te gaan bowlen

ik tijdens de coronacrisis natuurlijk ook gewoon blijven doorwerken. We

in Geraardsbergen. De website van De Kleppe geeft een mooi overzicht van

vormden dus al een bubbel. En hier hebben we ons apart huisje met een eigen

toegankelijke activiteiten in de streek, dat is wel heel handig.

keuken en een eigen tuintje, zodat we ook niet echt direct contact hebben met
andere gasten op De Kleppe. Op het terrein worden de corona-maatregelen

Ondertussen zitten hier al heel de tijd twee mooie Golden Retrievers me

goed nageleefd: er zijn informatieborden, handgel,

nieuwsgierig aan te kijken! Kan je wat meer vertellen over deze knappe dieren?

mondmaskers, minder medewerkers op het terrein, ons

Lien: Mijn hond heet Rasta. Ze is al twee jaar bij mij. Ze helpt me bij heel wat

huisje wordt vaker schoongemaakt… Alles wat nodig is

dagdagelijkse handelingen: kleren uitdoen, dingen oprapen, deuren openen

om het veilig te houden.

en sluiten, zaken brengen...
Jarno: Taylor is nu al een jaar bij mij als assistentiehond. De training start als

Lien en Jarno, jullie hebben allebei een elektrische

puppy en duurt twee jaar. Daarna wordt gekeken welke hond bij welk baasje

rolstoel en een assistentiehond. Waarmee moeten jullie

past. En ik ben heel blij dat het voor mij Taylor geworden is!

allemaal rekening houden als jullie op vakantie gaan?
Lien: We hebben natuurlijk niet alleen een toegankelijk

Heel erg bedankt, en geniet nog van jullie vakantie! Hopelijk zien we jullie nog

verblijf nodig, maar ook een waar de honden welkom

eens terug?

zijn. Diervriendelijk en helemaal toegankelijk, dat is

Genieten zullen we zeker doen! Voor ons is een verblijf op De Kleppe zeker

niet zo makkelijk te vinden. Ik kom het jammer genoeg

voor herhaling vatbaar!

nog iets te vaak tegen dat een zaak beweert aangepast te
zijn voor rolstoelen, maar dat er in de realiteit toch nog
– letterlijk – drempels zijn.
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De Kleppe klaarstomen in tijden van
COVID-19... de vrijwilligers vertellen
Vandaag is het wissel. Het ene Kazou-kamp stopt. Om 9u30 vertrekt de groep
van een twintigtal deelnemers en een vijftiental begeleiders met de bus. En het
volgende Kazou-kamp start… om 16u! Dan moet de nieuwe groep helemaal ingecheckt zijn. Ik vertel jullie even wat wij in die tussentijd allemaal klaar krijgen.
We spreken af om 10u15 met een aantal vrijwilligers. We laten bewust drie kwartier tijd tussen het vertrek van de groep en onze aankomst, omdat we willen
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Sociale tewerkstelling
Mensen in een sociaal tewerkstellingstraject gaan met
het team van De Kleppe aan de slag. Met een werkervaring op De Kleppe ontwikkelen ze de nodige vaardigheden. Zo bereiden ze zich voor op een nieuwe kans op de
arbeidsmarkt.

vermijden dat we contact zouden hebben met de gasten. Stel dat zij een beetje

WAT DOEN ZE?

vertraging hebben, dan wordt het misschien moeilijk om alle corona-maatregelen

•

Trainen en begeleiden van de dieren

en social distancing te handhaven.

•

Onderhoud van de tuin en gebouwen

•

Helpen tijdens de activiteiten met de gasten

We starten met het opmaken

•

Administratief werk

van de inventaris. We kijken de

•

Ontvangen van gasten

inhoud van elke kast na, checken
alle keukenmateriaal, de spelkoffers, het snoezelmateriaal... alles
wat op De Kleppe voor onze gasten voorhanden is. De medewerkers van het schoonmaakbedrijf
starten dan de grondige kuis van

11

Begeleide
medewerkers
in 2020

5

trajecten
succesvol
beëindigd

4

1

1

2

2

1

trajecten
lopen door
in 2021

traject
vroegtijdig
gestopt

langdurig
ziek

de keuken en zorgen natuurlijk
FOTO: © LISA BILTERIJST

voor de nodige ontsmetting.
In de gastenverblijven verzamelen we het beddengoed. Alle
was moet nu ook op een veilige
manier naar de wasserij gebracht
worden, dus er komt wel wat
meer bij kijken dan vroeger. De
kamers worden schoongemaakt
en ontsmet. Alle matrassen worden behandeld en ontsmet.
Tenslotte gaat de grote kuis verder in alle vertrekken van De Kleppe. Gangen, eetkamers, snoezelruimte, time-out ruimte… Niets wordt overgeslagen. Alles wordt
grondig ontsmet. En alle gebruikte materiaal uiteraard ook: tilliften, de bedpapegaai, spelkoffers…
Tegen 14u30 zijn de verantwoordelijken van de nieuwe Kazou-groep er al. Zij komen iets vroeger voor een volledige rondleiding van De Kleppe en om de laatste
afspraken te maken. En anderhalf uur later, stipt om 16u, rijdt de grote bus de
parking van De Kleppe op! Lachende gezichten, blij en vol enthousiasme voor een
weekje Kleppe-plezier! In alle veiligheid! Missie geslaagd!

Na het
traject

tewerkstelling
contract van
onbepaalde
duur

in opleiding

werkzoekend
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Een nieuwe geitenpiste

Sponsors van De Kleppe

Begin 2020 bouwden we een rolstoeltoegankelijke duurzame geitenpiste voor

Hun hulp doet wonderen!

37

kunnen we onze therapeutische activiteiten aanbieden aan alle doelgroepen, ook
aan personen met zware fysieke beperkingen. Dit hebben we gerealiseerd met
FOTO’S: © LISA BILTERIJST

vrijwilligers in samenwerking met de technische school. Dankzij de gulle gift van
Olsa Brakel, aangevuld met de steun van Ommekaar vzw en enkele sponsoringen in natura van o.a. CCB Voorde, kan onze werking met de geitjes nu in alle
weersomstandigheden plaatsvinden! Dankjewel aan de leerlingen van 6 en 7 Hout
van het Sint-Catherinacollege, aan Kurt en de vrijwilligers die samen instonden
voor de bouw van de piste. De nieuwe geitenpiste werd officieel ingehuldigd op 7
februari.

9 Lions Geraardsbergen-Brakel

9 Toerisme Vlaanderen

9 Kiwanis Zottegem

9 Velt

9 51 Geraardsbergen

9 CCB betoncentrale

9 Olsa Brakel

9 BXS dansvereniging

9 Cera Foundation

9 Zusters Sint Franciscus

9 Business club 5553

9 Davidfonds Zottegem

9 Firma Jan De Nul

9 Davidfonds Brakel-Lierde

9 Sint-Catharinacollege

9 Boekhandel Braeckman BV

9 NEOS

9 InnerWheel

9 Lions Oudenaarde

9 Iedereen verdient vakantie

9 Garage Antoine

9 AIG verzekeringen

9 Ommekaar vzw

9 fietsgroep de dynamo’s

9 Koning Boudewijnstichting

9 bouwfirma Tom Vander Bracht

9 De Warmste Week

9 Steenbakkerij Vande moortel

9 Euroclear

9 Ascoop / M&V

9 Rotaract Zottegem

9 Isora Oudenaarde

9 Pixelrush

9 en de vele private schenkers

9 Orthomedica

FOTO: © LISA BILTERIJST

activiteiten met personen met een beperking. Door de bouw van deze ruimte
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Een laatste woord
Beste lezers , vrienden en medewerkers van De Overmolen vzw,
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Wie zijn wij?
MISSIE

HISTORIEK

Een klassiek jaarverslag geeft dan wel een overzicht van het voorbije jaar.

Als actief pluralistische organisatie

De Overmolen is opgericht in 1992. In

Maar dit heeft ook zijn beperkingen. Het komt hoe dan ook laat en in onze

ontwikkelt De Overmolen creatie-

het begin was de doelstelling voor-

werkingen staan de dingen niet stil… Volgend jaar krijgen jullie dan ook een

ve en duurzame antwoorden op

al de materiële ondersteuning van

andere insteek. Verslag van stand van zaken en realisaties maar ook perspec-

(hoofd-)stedelijke samenlevingspro-

Brusselse verenigingen door het ter

tieven en toekomstplannen.

blemen, voor en met mensen die

beschikking stellen van patrimonium

door de mazen van het (sociale) net

en het beheer ervan. Doorheen de ja-

Ik schrijf dit nu al want wachten tot volgend jaar om onze directeur Sofie

zijn gevallen, al dan niet samen met

ren heeft de vzw zich meer en meer

Vancoillie uit te zwaaien en te bedanken is te laat. In de loop van 2020 was het

andere partners.

toegelegd op haar tweede kernop-

voor Sofie duidelijk dat herbronning en rust nodig waren. En naar het jaarein-

dracht: projectontwikkeling binnen

de toe werd een nieuwe richting duidelijk : Sofie gaat aan de slag bij een eigen

de welzijns- en de socio-culturele

deelwerking… Job@uBuntu.

sector. Heel wat Brusselse organisaties en projecten vinden hun wortels

Door Corona kwam er nog geen feestje, maar niet getreurd, het feest komt er
in het najaar. En feesten om Sofie te danken mogen we, willen we !
Dank Sofie om de professionaliteit die je De Overmolen bijbracht, dank om het

ONZE WAARDEN

in deze context.

finaliseren van belangrijke werven en initiatieven : zeker ons vakantiecen-

Durf

Solidariteit

trum De Kleppe, in de Vlaamse Ardennen. Een pilootproject dat straalt, met als

Wij willen die uitdagingen aanpak-

Wij stellen ons op als bondgenoten

leitmotiv: Vakantie doet Wonderen!

ken die anderen nog niet (op deze

van degene voor wie we werken en

manier) behandelen.

zijn betrokken met wie we werken.

Dank Sofie voor je inzet en toewijding, je professionele aanpak en je schateren-

Originaliteit

Duurzaamheid

de lach. We klinken erop !

Wij bieden oplossingen aan vanuit

Wij kiezen voor die oplossingen die

Tot op het feestje,

nieuwe invalshoeken, met een an-

de kwaliteit en waardigheid van

der perspectief en met een ander

mensen en organisaties structureel

verloop.

een andere richting geeft.

Er is nog zoveel meer, teveel om op te noemen.

Johnny De Mot
Voorzitter De Overmolen vzw

Respect
We geloven dat iedereen kwaliteiten heeft en dat we die beter tot
uiting kunnen laten komen door
samen te werken.
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Onze ploeg
In 2020 hebben ze hun energie gegeven om onze
projecten te laten slagen.
Adil Mesmoudi

Khalid Kesmy

Samen met een aantal

Aissatou Sow

Kurt Vangoidsenhoven

stagiaires en veel gemo-

Alena Boytsova

Laila El Yahyaoui

tiveerde vrijwilligers!

Ami Sole

Lauriette Gonzong

Amine Lerzak

Lejo Fonteyn

Raad van Bestuur

Amy Diane

Lesly Vercauteren

Johnny De Mot -

Anar Kerimov

Luc De Weerdt

Billy Kalonji

Melissa D’haeseleer

Anne-Marie Rousseau

Brunilda Berisha

Mihai Bandas

Bert Gevers

Charlotte Forrier

Mohamed Abbi

Dirk Dalle

Charlotte Lukowa

Mowafak Mwasu

Herwig Teugels

Christophe Dannau

Omar Ba

Kathleen Van

Coline Tasiaux

Osama Muazen

Emilie Dewitte

Pascale Drera

Laurent Maes

Evelyne Haba Gobou

Pierre Van Baelen

Luc Roose

Fawzia Lakehal

Rik Feys

Marc D’Hondt

Robin Ronsyn

Mathieu Maes

Bouhadi Amar
Flor Adelaide

Romeulie Mata Lutama

Hafida Hmaiddouch

Saïda Hamdan

Hajar Zoukanai

Sanaa Berradi

Hakima Marbouh

Sébastien Caty

Hasime Begeshi

Sofie Vancoillie

Helena Janssens

Solange Malehe

Iris Maas

Tijs De Geyndt

Jorge Ventoza

Ute Deplorez

Julie Van Overmeire

Vincenzo Ciotola

Julio Ayala

Waldy Van Rentelgem

Karima Rais

Yohannes Nguse Rezene

Kelly Mercado

Younes Benjabar
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Organisaties die
ontstaan zijn uit
De Overmolen

Voorzitter

MINOR-NDAKO
opvang van niet-begeleide
minderjarige asielzoekers.

PAG-ASA
opvang van slachtoffers van
mensenhandel.

STICHTING PORTA
begeleiding van dak- en
thuislozen.

GLOBE AROMA
artistieke werking voor
gevluchte kunstenaars.

BAITA
sociaal verhuurkantoor/
poetsservice.

LHIVING
psychosociale begeleiding van
chronisch zieken.

‘t STADHUIS
sociale verhuur/
patrimoniumvzw.

JOB YOURSELF
ondernemen in een veilige
omgeving.

Waeyenberge
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Vooruitblik 2021
Het jaar 2021 is al goed op weg en voor elk project werden
doelstellingen bepaald om samen verder te groeien.

KOMPANIE@HOME

JOB@UBUNTU

& vrijwilligersproject: Gezelschap

•

•

Aanwerving van een nieuwe in-

•

structeur, Tine Belmans, om de

•

Uitvoering van het begeleidingstraject dat is opgezet in het kader

begeleiding van het team verder
te verbeteren, met geduld, aan-

Verzelfstandiging van het project
tot een volwaardige organisatie.

en Aanwezigheid bij ouderen

van Innov’ Afro.
•

Organisatie van diverse oplei-

dacht en veel nieuwe ideeën.

dingscursussen voor werkgevers

Samenvoeging van de projecten

in de commerciële en niet-com-

van sociale tewerkstelling en van

merciële sectoren.

PATRIMONIUMBEHEER

vrijwilligerswerk voor een beter

en klus- en renovatieploeg

geïntegreerde dienstverlening.

•

Renovatie van de kantoren van De Overmolen,
verwachte einddatum: september 2021.

•

Groot deel van de renovatie van gebouw in de Passerstraat,
verwachte einddatum: juli 2022.

•

Aanbevelingen energieaudit opvolgen:
9 Bestaande verlichting zoveel mogelijk vervangen door LED-verlichting
9 Isoleren waar kan, met speciale aandacht voor isoleren van verwarmingsbuizen
9 Betere afregeling verwarmingsinstallaties
9 Moutstraat 26: vernieuwing dak en isolatie plaatsen waar mogelijk

•

Uitbreiding en reorganisatie van de atelierruimte op de site van Sint-Joris.

TRAJECTBEGELEIDING

DE KLEPPE

•

•

Ontwikkeling van het aanbod aan
intern georganiseerde opleidingscursussen.

•
•

houtoven.
•

infrastructuur in afwachting van

schappen (CAW, TracéBrussel, enz.)

een volledige heropening.

Betere erkenning van vaardigvalidering van vaardigheden.
Ontwikkeling van een werkmap
om medewerkers te helpen bij hun
toekomstige zoektocht naar werk.

•

Renovatie en opfrissing van de

Versterking van structurele partner•

heden via een centrum voor de
•

Bouw van een rolstoeltoegankelijke

Ontwikkeling van interactieve evaluatiemethoden.

Professionalisering van het veiligheidsbeleid.

•

Drietaligheid van communicatie.
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Samenvatting
financiën
Résumé des
finances
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Tabel & grafiek – Afschrijvingen op materiële vaste activa/

Amortissement des immobilisations corporelles
2018

2019

2020

337.955

338.233

343.087

350.000
300.000

Tabel & grafiek – Balanstotaal / Balance totale

2018

2019

2020

5.906.144

6.165.272

8.577.220

9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000

2018

2019

2020

Tabel & grafiek – Materiële vaste activa/ Immobilisations corporelles

2018

2019

2020

4.981.023

5.585.270

7.651.863

8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000

2018

2019

2020

250.000

2018

2019

2020
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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

2018

2019

2020

1.181.301

1.297.325

1.612.443

De Kleppe

PIOW /
ILDE

2019

2020

3.758.171

3.893.811

4.365.919

2018

2019

2020

2.147.972

2.271.461

4.076.843

Tabel – Vreemd vermogen / Dettes

Gecopremie /
Primes
ACS

Giften /
Dons

2018

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

2020

455.977

319.702

75.247

138.000

17.344

125.526

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

Ratio de solvabilité : ratio fonds propres/passif
2018

2019

2020

64%

63%

51%

Tabel – Kosten / Coûts

Grafiek – Omzet en andere bedrijfsopbrengsten /

Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
2018
2019

450.000

2020

400.000
350.000
300.000
250.000

2018

2019

2020

1.174

11.214

1.614

Diensten en div. goederen /
Services et biens divers

299.291

331.102

383.597

Personeel / Personnel

496.672

595.538

662.667

Andere / Autre

80.841

65.148

52.177

Financiële kosten /
Coûts financiers

47.180

43.414

66.185

925.158

1.046.415

1.165.763

Aankopen / Achats

TOTAAL

200.000
150.000

Grafiek – Kosten / Coûts

100.000

2018

50.000

600.000

0
Huurinkomsten

VOTO-fonds

De Kleppe

PIOW

Giften

Gecopremie

2019
2020

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 2020

4%

6%

0%
Aankopen / Achats

OVM JAARVERSLAG 2020
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De Overmolen vzw

Diensten en goederen /
Services et biens divers
Personeel / Personnel

33%

Andere / Autre
Financiële kosten /
Coûts financiers

57%

Tabel – Investeringen / Investissements

2018

2019

2020

De Kleppe

42.993

22.572

3.210

CO-KOT BXL

98.665

481.682

813.013

116.206

80.058

4.951

5.466

1.234

103.806

26.801

5.479

Stadstuin St. Joris /
Sint-Jorissite
Lakensestraat / Rue de Laeken
Hovenier / Jardinier
Globe Aroma

16.643

Werking OVM /
opérations OVM

22.598

Passerstraat /
Rue du Compas

Grafiek – Investeringen 2020

6.386

10.0000

300.000

1.130.360

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

/ Investissements 2020

De Kleppe
CO-KOT BXL
Sint-Joris
Lakenstraat / Rue de Laken

39%

Hovenier / Jardinier
OVM
Passerstraat /

56%

Rue du Compas

1% 4%

VU: Johnny De Mot, Bijstandsstraat 5, 1000 Brussel

