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Nieuwe secretaris gaat
voor bezieling!

Het OCMW van Halle heeft
een nieuwe secretaris.
Na het vertrek van de vorige
secretaris werd een selectieprocedure opgestart en
nam Annelies Debilde,
in afwachting van het
resultaat daarvan, het ambt
van secretaris waar.
Vanaf 19 november 2014
werd de heer Jan De Winne
door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn aangesteld als secretaris.

Jan De Winne: “Onze bevolking vergrijst, de armoede
stijgt, ook bij kinderen, en in
onze maatschappij komt de
klemtoon steeds meer op het
individu te liggen. In het OCMW
worden wij geconfronteerd met
de gevolgen daarvan: de hulpaanvragen zitten in stijgende
lijn, heel wat kinderen krijgen
niet of nauwelijks de kansen
waar zij recht op hebben,
mensen raken geïsoleerd
en voelen zich buitengesloten.
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Het is onze taak om daar waar
mogelijk in te grijpen of bij te
springen. Ik ben trots dat ik bij
het OCMW van Halle kan rekenen op een professioneel team
dat, zowel bij ons cliënteel als
bij de organisaties waar wij
mee samenwerken, gerespecteerd wordt. Toen ik hier nog
Directeur Welzijn was kreeg ik
regelmatig lovende commentaren over onze organisatie, de
inzet van onze medewerkers
en de vooruitstrevendheid van
ons beleid. Het is dan ook mijn
persoonlijke ambitie om verder
in te zetten op een professionele
dienstverlening die aansluit bij
de noden van de inwoners van
Halle. Wanneer de noden veranderen zullen wij onze dienstverlening daaraan aanpassen.
Zelf ben ik enorm gepassioneerd door alles wat met sociale
dienstverlening te maken heeft.
Diezelfde passie wil ik overbrengen op mijn medewerkers.
Samen met hen en de leden van
de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn sta ik klaar om de uitdagingen van vandaag en morgen
met bezieling aan te pakken.”
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Voorwoord van de voorzitter
Beste Hallenaren,
Het doet mij plezier u in deze Weetjes onze nieuwe secretaris
Jan De Winne te kunnen voorstellen. Met zijn achtergrond van
maatschappelijk werk en zijn kennis van de dagelijkse werking
van ons OCMW heb ik er het volste vertrouwen in dat er in
de nabije toekomst meer en meer initiatieven zullen genomen
worden om de dienstverlening van het OCMW nog nauwer
te laten aansluiten bij wat u van ons verwacht.
Ook in Essenbeek kunt u nu sedert december terecht
aan onze loketten.
Dit loket kwam er in samenwerking met de Stad Halle.
Heeft u trouwens al gezien dat het Sociaal Huis
(vroegere Wezenhuis) stilaan vorm begint te krijgen?
Tegen het eind van dit jaar hopen wij u daar te kunnen verwelkomen.
Ik wens u veel leesplezier.
Marie-Rose Harnie,
Voorzitter OCMW Halle

Inhoud
Nieuwe secretaris gaat voor bezieling
Voorwoord van de voorzitter
Sociaal Huis krijgt vorm
Een burn-out heb je nooit alleen
Theater in het Zonnig huis
Samen musiceren in het Zonnig huis

2

Weetjes Editie voorjaar 2015

1
2
3
4
5
5

Het was kerst voor iedereen
Wensen worden werkelijkheid
Welzijnsorganisaties netwerken met het OCMW

Meldingsfiche
Essenbeek heeft zorgloket en sociaal loket

6
6
7
7
8

Een verbouwing baart niet
enkel kopzorgen. Soms
duiken ook leuke verrassingen op, echte schatten op
zolder.
De nok van de kapel van
het oud-weeshuis gaf één
van haar geheimen prijs.

Sociaal Huis krijgt vorm

Jaren geleden – in de jaren
1930 en 1940 - kropen de
weesmeisjes tot hoog in de
nok en lieten er hun sporen

Er naast kijken lukt niet meer
nu. Alhoewel het buitenaanzicht
van het Oud-Wezenhuis voor
het grootste deel onaangeroerd
blijft begint toch duidelijk te
worden dat het Sociaal huis
vorm krijgt. Al ongeveer een
jaar staan de buitengevels ondersteund. Hierdoor konden de
nodige afbraakwerkzaamheden

binnen in het gebouw zonder
probleem plaatsvinden.

achter. Met potlood krasten
ze hun naam en soms een
datum of boodschap in het

De nieuwe verdiepingsvloeren werden ondertussen
aangebracht en er wordt volop
gewerkt om de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas)
aan te leggen.
Op sommige plaatsen
worden de contouren van
de nieuwe bureauruimtes reeds
zichtbaar. Het meest in het oog
springende is zonder twijfel
het plateau dat aan de zijkant
gegoten werd en waarop
een vergaderruimte
zal “zweven”.

pleisterwerk van het dak.
Kattenkwaad is van alle
tijden. Het was een geheim
dat zij alleen deelden, hun
eigen spannend avontuur.
De zusters mochten het niet
weten.
Eén stuk pleisterwerk werd
gered. We kijken nu na op
welke wijze we dit historisch relict kunnen restaureren en bewaren
om het een plaats
te geven in het

Door de gunstige weersomstandigheden verlopen
de werkzaamheden quasi op
schema.

Sociaal Huis. Als
een herinnering
aan de tijd toen
het gebouw nog
het huis van de
weeskinderen was.
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Een burn-out heb je nooit alleen
Wenst u meer te weten over burn-out?
Hoe kan een burn-out voorkomen worden?
Wat kunt u er aan doen? Hoe kunt u iemand
helpen die met een burn-out te kampen
heeft? In Halle kunt u dit jaar terecht op een
hele reeks activiteiten rond dit thema.
Voor meer informatie kunt u terecht op:
www.archeduc.be/burn-out

Wat is burn-out?
20 april 2015 - Stadhuis Halle

•

Help! Mijn batterijen lopen leeg
interactieve lezing door Luc Dewulf
en Kathy Pauwels - 6 euro

Wat kan je doen aan burn-out?
27 april 2015 - CC ‘t Vondel
U heeft keuze uit 6 workshops
• Tot innerlijke rust komen
door Sonja De Greef - 4 euro
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•
•

Dansexpressie door Nadia Denayer - 4 euro

•
•
•

Beter slapen door Bart De Saeger - 4 euro

Doe creatieve en actieve dingen
door Inge Denayer - 4 euro

Natuurbeleving door Frank Polders - 4 euro
Stop met vechten tegen jezelf
door CGG - 4 euro
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Hoe kan je mensen met
een burn-out helpen?
4 mei 2015 - CC ‘t Vondel

•

Stress, burn-out en leiderschap”
door Marc Borms - 4 euro

•

Een burn-out heb je nooit alleen”
door Mark Luyten - 4 euro

Bijna één op vijf werknemers vertoont symptomen van een burn-out. Dit geldt zowel
voor de privé sector als voor de openbare
sector. OCMW Halle erkent het belang om hier
sterk op in te zetten. Daarom kiezen wij ervoor
om werknemers en gebruikers op de hoogte te
brengen van het aanbod aan informatiesessies
en workshops over dit onderwerp.
Burn-out is een psychische aandoening
waarbij de persoon emotioneel uitgeput is en
nog weinig kan presteren. Over een lange
periode opgebouwde stress (op het werk of in
de privésfeer) blijkt vaak de oorzaak te zijn.
Mensen met een gevoelige persoonlijkheid,
een heel sterk verantwoordelijkheidsgevoel
en een neiging tot perfectionisme zouden
meer vatbaar zijn voor een burn-out.

Theater in het Zonnig Huis
“Op een mooie, warme zomerdag in een land hier ver
vandaan, sprak een oude man
ons toe: 'Where are you from?'.
'We are from Belgium'. De man
glimlachte en antwoordde: '
Oh yes, I know very well!
Belgium: Jean-Claude Van
Damme, Kim Clijsters. And isn't
it also the country where they
build big houses for old people?'
De oude man zette ons aan het
denken. Hij verbaasde zich over
de voor ons zeer evidente gewoonte om ouderen in bejaardentehuizen te verzamelen.
Hij vond dit een grappige gedachte waar wij de humor
niet meteen van inzagen.
Terug in België bleef zijn uitspraak ons achtervolgen.

Tijdens een bezoek aan een
aantal 'old people houses',
raakte Bad van Marie gefascineerd door deze biotopen.
Het inspireerde ons om een
voorstelling op locatie te
maken. Het resultaat is een
verrassende combinatie van
theater, film en installaties.”
(Nvdr. Vertaling Engelse tekst:
“Waar kom je vandaan? Wij zijn
van België. O ja. België ken
ik goed: Jean-Claude Van
Damme, Kim Clijsters.
En het is ook het land
waar grote huizen gebouwd
worden om oude mensen in
onder te brengen.”)
Op deze wijze omschrijft het
theatergezelschap “Bad van
Marie” hun productie die

op zaterdag
9 mei en
zondag 10 mei
gebracht wordt in het
Woonzorgcentrum
Zonnig Huis. Gedurende
een week werken acteurs,
personeelsleden, vrijwilligers
en bewoners samen aan
de voorstelling.
Laat u verrassen en
kom kijken.
Elke dag zijn er
7 voorstellingen.
Reserveren kunt u aan
de kassa van
CC ’t Vondel of op
de website
www.vondel.be.

Samen musiceren in
het Zonnig Huis
Communicatie met dementerenden verloopt
soms moeilijk en kan leiden tot onrust.
Muziek is een vorm van communicatie die het
gesproken woord overstijgt en duidelijker is voor
de persoon met dementie. Daarom werd sinds
november vorig jaar gestart met een koor op
de beschermde afdeling van het Woonzorgcentrum Zonnig Huis.
Samen zingen opent een nieuwe weg om contact
te maken met dementerende bewoners.
Het gaat daarbij zowel om oogcontact, verbaal
contact als lichamelijk contact. Het zingen
gebeurt op een lagere toonaard en tempo.

Muziek maakt mensen met dementie actiever en
toegankelijker. Het helpt hen vaak om aangename herinneringen uit hun verleden opnieuw naar
boven te brengen. Samen musiceren is een van
de initiatieven om de levenskwaliteit te verhogen.
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Het was Kerst voor iedereen
De eindejaarsperiode is niet voor iedereen een
feestelijk gebeuren. Voor heel wat mensen is
het een financieel moeilijke periode die bovendien vaak emotioneel zwaar om dragen is. Net
daarom organiseert het OCMW van Halle jaarlijks een kerstfeest voor het cliënteel. Maar liefst
250 cliënten konden genieten van een heerlijke
maaltijd, aangeboden door het OCMW. Activiteiten zoals kindergrime, ballonplooien en cadeautjes vissen maakten het voor de 80 aanwezige
kinderen extra leuk.

De medewerkers van de sociale dienst en
bestuursleden zetten, op vrijwillige basis,
hun beste beentje voor om alle mensen uit
de kansengroepen een ontspannende avond te
bezorgen. De aangename sfeer zorgt ervoor
dat zowel cliënten als hulpverleners elkaar op
een andere manier ontmoeten.
Ook aan de bewoners van ons woonzorgcentrum, de assistentiewoningen en de gebruikers
van de dienstencentra werd een kerstfeest
aangeboden.

Wensen worden werkelijkheid
Droomt u er ook steeds van dat
uw wensen werkelijkheid worden?
Voor de bewoners van het woonzorgcentrum Zonnig Huis komt die
droom straks uit. Nog dit voorjaar
start er het project “wensboom”.
Wij vragen heel concreet naar
de wensen van onze bewoners
en zorgen er voor dat voor elke
bewoner één wens ook effectief gerealiseerd wordt. Bij het
verwezenlijken van die wensen
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betrekken wij niet alleen alle
medewerkers van het woonzorgcentrum maar ook de voorzitter,
de secretaris, een aantal raadsleden van het bijzonder comité
woonzorg, de directeur Woonzorg
en de verantwoordelijke van het
woonzorgcentrum. Elk krijgen zij
een bewoner toegewezen.
Zij staan er persoonlijk voor in om
de wens van hun bewoner te laten
uitkomen.

Die wensen kunnen heel gevarieerd zijn: een lekker glaasje
drinken, een uitstapje maken, het
lievelingsgerecht geserveerd krijgen, een feestje organiseren,…
Elke week zullen wensen in
vervulling gaan. Op 25 februari
2015 wordt de wensboom officieel
ingehuldigd en wordt de eerste
wens gerealiseerd. Ook voor u
hopen wij dat in 2015 al uw
wensen mogen uitkomen!

Welzijnsorganisaties netwerken
met het OCMW
De stad Halle heeft in samenwerking met het
OCMW opnieuw een inspirerende netwerkdag
georganiseerd voor alle professionele partners die
betrokken zijn bij het sociaal beleid in onze stad
Kennis vergaren rond zeer uiteenlopende
thema’s zoals armoede, huisvesting, gezondheid,
kinderen, jongeren en vele andere; daar draait
het om tijdens deze netwerkmomenten.
In twaalf verschillende workshops werd dieper
ingegaan op de mogelijke uitdagingen in
onze stad.

Een aantal in het
oog springende
onderwerpen
waren: burn-out,
integrale jeugdhulp, pleegzorg
en de impact
van het nieuwe
regeerakkoord.
Maar liefst 130 deelnemers kregen nuttige
informatie omtrent het ruime
en actuele werkveld van de welzijnssector binnen en buiten onze stad.
Op dergelijke netwerkmomenten wordt
vaak de basis gelegd van toekomstige
nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden.

✁

Ik ben geïnteresseerd in:
 vrijwilligerswerk
 OCMWeetjes voor slechtzienden

OCMW HALLE
T.a.v. De voorzitter
A. Demaeghtlaan 30
1500 Halle
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Essenbeek heeft zorgloket
en sociaal loket
Aan het zorgloket kunt u terecht
voor alle vragen over zorg.
Deze vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over het woonzorgcentrum, thuiszorg, serviceflats,
ondersteuningswoningen,....

Om een deel van de dienstverlening van het OCMW dichter bij
U te brengen werd nu ook
in Essenbeek een zorgloket
en sociaal loket geopend.
Sinds december kunt u daarvoor
terecht in het BIB filiaal van
Essenbeek (Dreef 1).

✁

U kunt er terecht voor:
• informatie over de verschillende soorten zorgverlening
• advies
• hulp en begeleiding
• inschrijvingen op de wachtlijsten van de ouderenvoorzieningen van het OCMW
Halle

Aan het sociaal loket kunt u
terecht voor alle vragen over
grondrechten, inkomsten en
tewerkstelling, waaronder:
•
•
•
•

informatie
advies
hulp bij administratie
begeleiding bij financiële
problemen
• hulp bij de aanvraag van
een sociale uitkering
• moeilijkheden bij de betaling
van energie- en waterfactuur
• persoonlijke of relationele
problemen

Openingsuren
Zorgloket: elke eerste en derde donderdag van de maand
Sociaal loket: elke tweede een vierde donderdag van de maand

Dit loket werd gerealiseerd
in samenwerking met de
Stad Halle.

Telkens van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Ik signaleer het
OCMW dat:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Naam en adres (in drukletters aub):
.........................................................................................................................................

Datum:............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

E-mail:.............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Tel.:.....................................................................................................................................................

