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Ken je dat, van die ideeën of projecten waarvan je denkt: dat ik daar zelf niet ben opgekomen!
Of die zo eenvoudig zijn dat je denkt: hoe is het mogelijk dat niemand daar eerder mee is begonnen?
Neem nu de Instrumentheek. Dat is een soort bibliotheek, maar dan voor werktuigen. Van een
eenvoudige boor of zaag over een erg lange ladder tot een cementmolen, ze hebben er alles.
En wie voor een democratisch laag bedrag lid wordt, kan al dat materiaal gewoon ontlenen en
gebruiken. Gedaan met het aankopen van dure werktuigen, of het urenlang bellen naar vrienden
met de vraag wie een ladder heeft die je even kan gebruiken.

16-18

Ferdaos helpt
jonge vluchtelingen

19 Kinderen baas in Kleine K

20-21 @llemaal digitaal
Wandel mee tegen
armoede met A’kzie

22

4-11 Alles over De Deelfabriek

De Instrumentheek is een van de initiatieven die onderdak kreeg in De Deelfabriek, langs het
kanaal Bossuit-Kortrijk. Naast de Instrumentheek vind je in De Deelfabriek nog enkele soortgelijke
initiatieven die het leven makkelijker, goedkoper en milieuvriendelijker maken. Ruilwinkels voor
kleding bijvoorbeeld. Sommige kleding, zoals voor kindjes of zwangere vrouwen, is slechts tijdelijk
bruikbaar. Dan is het fijn en handig als je niet versleten kleding die niet meer past kan inruilen
voor andere kleding die wel weer goed zit. SIEN. schenkt in dit nummer ruim aandacht aan alle
initiatieven in de Deelfabriek, waar je op enkele namiddagen ook een kop koffie kan gaan drinken en
nieuwe vrienden kan maken.
Niet alleen De Deelfabriek zorgt voor warmte en een nieuwe dynamiek in onze stad. Wat dacht je van
de fietstaxi’s, een nieuw project om ouderen en minder mobiele mensen toch op een vlotte, aangename
manier te helpen met hun verplaatsingen. Voorlopig alleen tijdens de maandagmarkt, maar vanaf de
lente ook op andere momenten. De kleinsten kunnen zich dan weer op woensdagmiddag uitleven in
de Kleine K. Het prachtige Baggaertshof met zijn kleine huisjes is voortaan op woensdag een plek waar
kinderen uit de lagere school zich volop kunnen uitleven onder begeleiding.
SIEN. neemt je deze keer ook graag mee naar het theater. Helemaal achteraan in dit magazine lees je
meer over Nachtasiel, een oud toneelstuk van de Rus Maxim Gorki. De mensen van Theater Antigone
uit Kortrijk, die al langer bekend staan om hun betrokkenheid bij de maatschappij, maakten er een
hedendaagse versie van. De eerste voorstellingen zijn intussen achter de rug en konden rekenen
op lovende kritieken. In Kortrijk is de voorstelling nog eens te zien op 17 en 18 november. Voor die
laatste voorstelling geven we zelfs vijf kaartjes weg.
Wie weet, misschien tot dan?
Tips? Voorstellen? Ideeën?
056 24 49 90
sien@kortrijk.be
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www.facebook.com/sien.magazine.
U kan het magazine daar ook digitaal raadplegen.
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twitter:
@SienMagazine

WIN THEATERTICKETS
Voor de voorstelling ‘Nachtasiel’ van Theater Antigone op zaterdag
18 november mag SIEN vijf gratis tickets wegschenken. Wil je kans
maken op een ticket? Stuur dan een mailtje naar sien@kortrijk.be.
Je kan mailen tot en met woensdag 8 november.
De winnaars krijgen op 9 november een bericht.
3

SIEN

Nieuwe initiatieven verzameld onder één dak in De Deelfabriek

Delen,
ruilen,
herstellen
4

Niet alles wat je nodig hebt, hoef je ook te kopen. Dankzij nieuwe initiatieven zoals ruil-, deel- en herstelwinkels kan je veel besparen. Interesse?
Loop dan zeker eens binnen bij de nieuwe Deelfabriek op de Venning.
5
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Je kent dat wel: je hebt een klein klusje in
huis dat je graag zelf wil opknappen, maar
je hebt het materiaal niet. En om nu voor
één werkje zo’n duur werktuig aan te kopen... Of je wil een leuke nieuwe jurk voor
een feestje, maar je zit net even krap bij
kas. Tja, dan maar in dat oudere kleedje
naar het feest, zeker?
Er zijn wel meer mensen die dit voorhebben. En daarom ontstonden de afgelopen
jaren tal van initiatieven om iets te doen
aan dit soort problemen. Mensen slaan
zelf de handen in elkaar om spullen te delen, te ruilen, of te helpen met herstellingen. Dat is driedubbele winst. Het is goedkoper. Het is beter voor het milieu. En je
leert andere mensen kennen, je maakt
elkaar blij.

VENNING
Enkele van die initiatieven kan je nu op
dezelfde plek vinden. In de gebouwen van
vzw Effect op de hoek van de Spinnerijkaai en de Damastweversstraat op De Venning, zwaaiden eind september de deuren
open van De Deelfabriek. Je vindt er de In-

strumentheek, een soort bibliotheek voor
werktuigen. Er zijn twee ruilwinkels voor
kledij, je kan er leren sleutelen aan je fiets
en gratis boeken lenen. En de komende
maanden komen er nog initiatieven bij,
zoals een ruildienst voor kinderfietsjes.
Ruben Derhore is de coördinator van De
Deelfabriek. Hij vertelt waarom de verschillende initiatieven nu allemaal op één
plek zijn te vinden. “Het begon eigenlijk
met de Instrumentheek. Die moest een
nieuwe plek vinden, omdat het huidige
gebouw, het oude politiecommissariaat
op Overleie, een nieuwe invulling krijgt.
En even later kregen we ook de vraag van
de ruilwinkel Swop & Go uit Harelbeke om
samen te werken en een locatie te zoeken.
Omdat de klusjesdienst van Effect verdween uit de Damastweversstraat, leek
het ideaal om die twee hier samen te brengen. Samen met enkele andere initiatieven
konden we er een mooi geheel van maken.”
Wat is eigenlijk het voordeel van alles onder één dak samen te brengen? “Het wordt
toegankelijker, je springt makkelijker
eens binnen. En je leert nieuwe dingen
kennen. Misschien kende je de ruilwinkel
voor kleding al, maar had je nog nooit gehoord van de Instrumentheek. Of je kende
de Fietskeuken wel, maar was je nog nooit
in de bib geweest. Nu kan je bijvoorbeeldeven rondneuzen in de ruilbibliotheek
als je in het gebouw bent om aan je fiets te
sleutelen.”
Zo probeert de Deelfabriek de afzonderlijke delen samen sterker te maken. Sommige mensen komen hier om economische redenen. Anderen vinden het milieu
belangrijker, of het sociale aspect. “Die
combinatie is interessant, en wordt nog
sterker door het samenwerken met andere partners. Zo hebben we bijvoorbeeld
ook een samenwerking met De Kringloopwinkel,” zegt Ruben.
Door alles bij elkaar te brengen in één gebouw, is de kans ook groter dat de initiatieven blijven bestaan. “Een plek vinden is
niet zo makkelijk. Sommige mooie initiatieven moeten stoppen door plaatsgebrek.

Switch: Begeleiding
voor gezinnen

Dat is erg jammer. Door samen te zitten,
wordt dat risico kleiner. Bovendien zijn
wij er om hen te helpen bij het zoeken naar
vrijwilligers, om te helpen met promotie,
communicatie en dat soort dingen. En het is
goedkoper om samen één gebouw te huren.
Bovendien ben je samen veel zichtbaarder,
mensen leren je makkelijker kennen.”

De Deelfabriek is er niet alleen voor het delen,
ruilen en herstellen van spullen. Je kan er ook
terecht met allerhande vragen die je hebt over
dienstverlening of administratie. Daarvoor is
er het gezinsondersteunend project Switch.

A’KZIE
De Deelfabriek is ook een uithangbord
voor andere initiatieven, die zich er kunnen presenteren. Zo zal er in de ruilbibliotheek veel info te vinden zijn over de andere initiatieven in de centrale bibliotheek.
LETS Leie, een ruilsysteem als alternatief
betaalmiddel, zal er af en toe een presentatie verzorgen. A’kzie, de Kortrijkse
vereniging waar mensen in armoede het
woord nemen, zal er geregeld een vrijetijdsloket openhouden. En Ruben ziet ook
mogelijkheden voor tijdelijke ruil- en
deelwinkels, zoals een plek om LP’s, CD’s
en muziekcassettes te ruilen. Of een plek
om meubels te herstellen, naar het voorbeeld van de Fietskeuken. “We starten nog
maar net, er kan nog veel bij”, zegt een enthousiaste Ruben.

“Ik ben een aanspreekpunt voor elke ouder die langskomt in De Deelfabriek”,
zegt Lisa De Meyer. “Iedereen kan bij mij terecht met vragen allerhande. Heb
ik recht op financiële steun? Waar en hoe kan ik mijn kind inschrijven bij een
sportclub? Hoe kan ik een studietoelage aanvragen, enzovoort...”, vertelt Lisa.
“Ik zorg ervoor dat de mensen bij de juiste dienst terecht komen en zo snel
verder worden geholpen. Bedoeling is dat de mensen daarna zelf vlotter hun
weg vinden in het ruime aanbod.”
Lisa werkt een beetje naar het voorbeeld van de brugfiguren in het onderwijs,
die -gezinnen op weg helpen naar de juiste dienstverlening. Daarom probeert
Lisa ook steeds een praatje te maken met nieuwe gezichten die De Deelfabriek
bezoeken. “Door elkaar te leren kennen, weet je waar de mensen behoefte aan
hebben, zo kan ik hen op pad zetten naar de juiste diensten.”

De Deelfabriek wil ook een link leggen met
de buurt. Het wijkteam van het OCMW
opende daarom in hetzelfde gebouw
een mooie nieuwe ontmoetingsruimte.
“Mensen die op bezoek komen in de Deelfabriek, kunnen daar nog even gezellig
blijven hangen en een koffietje drinken.
Bedoeling is dat er ook dingen georganiseerd worden. Waarom niet eens samen
soep maken met de voedseloverschotten
van FoodAct, dat hier zijn uitvalsbasis
heeft.”
Zo moet de Deelfabriek langzaam groeien
tot een unieke ontmoetingsplek. Spring
er dus zeker eens binnen. Op de volgende
pagina’s stellen we de verschillende initiatieven voor.

Ook is Lisa van plan om in de toekomst speciale namiddagen rond een thema
te organiseren, als ze merkt dat daar behoefte aan is. Dat kan dan in de ontmoetingsruimte van de buurt. “Hierdoor leren mensen niet alleen waar ze
terecht kunnen met hun vragen, maar leren ze elkaar ook beter kennen.”
>>

Lisa is altijd aanwezig in de Deelfabriek als de ruilwinkels open zijn. Dat is op maandag
van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Fietskeuken: sleutelen
aan je fiets onder begeleiding
Een lekke band, een iets te losse rem of een versleten remblokje, een slepend wiel
of een licht dat dienst weigert... Iedereen kent het wel, die kleine mankementen
aan de fiets die erg vervelend zijn. Je kan ze zelf niet altijd herstellen, maar je klopt
er ook liever niet voor aan bij de fietshersteller.

Daarvoor kan je nu terecht in de Fietskeuken. Eén keer per maand, op de eerste dinsdag, zwaaien de deuren van de Fietskeuken open, van 19 tot 22 uur. Je kan er onder
begeleiding aan je fiets sleutelen, en je betaalt alleen de spullen die je nodig hebt. Als
je bijvoorbeeld een remblokje moet vervangen, betaal je dat ter plekke. De begeleiders
tonen je voor hoe het moet en helpen je bij de herstelling. Het is de bedoeling dat je
leert hoe je kleine herstellingen kan uitvoeren, zodat je het een volgende keer thuis ook
zelf kan doen. De begeleider zelf hoef je niets te betalen. Kom gerust eens langs, je zal
merken dat samen aan fietsen sleutelen ook nog eens erg gezellig kan zijn!
>>
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De Fietskeuken is geopend iedere eerste dinsdag van de maand, van 19 uur tot 22 uur.
www.facebook.com/FietskeukenKortrijk/
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Swop & Go:

Kleren ruilen van 0 tot 14 jaar
Kinderen groeien snel, maar hun kleren groeien jammer genoeg
niet mee. Dan is het goed als je de kleine maatjes kan inruilen voor
een groter model. Daarvoor kan je terecht bij Swop & Go.

Boeken
om te delen
Links vooraan in De Deelfabriek staan enkele fijne tafeltjes
en een mooie boekenkast. Die staat vol met boeken, en die
staan er niet zomaar. De bibliotheek vulde de boekenkast,
en de bedoeling is dat die volop wordt gebruikt.
Het idee is dat je een boek gewoon kan meenemen, en dan later, als je het hebt gelezen of gebruikt, terugplaatst in de kast. Je kan het boek
ook ruilen voor een ander boek, waarvan je
denkt dat het anderen kan interesseren.
Je vindt in de boekenhoek ook allerhande folders en andere informatie over de werking
van de bibliotheek in de Leiestraat. “Doel is dat
de mensen de grote bibliotheek en haar mogelijkheden beter leren kennen. En natuurlijk
willen we ook de kinderen stimuleren om te lezen”, zegt buurtbibliothecaris Bruno Devolder.
“Voor sommige mensen is het kanaal toch een
fysieke hindernis, en op deze manier brengen
we de bibliotheek een beetje tot bij hen. En stimuleren we hen om te lezen.”
8

Swop & Go is een ruilwinkel voor kinderkledij. Het was het eerste initiatief om enthousiast toe te treden tot de Deelfabriek.
“Dit is een prachtige locatie, en door samen te werken met andere initiatieven komen er meer mensen over de vloer”, zeggen initiatiefneemsters Katrien Maes en
Magali Goeminne, die samenwerken met
zes enthousiaste vrijwilligers.
Bij Swop & Go kan je terecht voor kinderkledij, van nul tot veertien jaar. Bezoekers kunnen kleding afgeven. Die moet
wel netjes zijn, en nog bruikbaar. Wie
wil, kan in ruil voor die kleding bonnen
krijgen. Die bonnen kan je dan inruilen
voor andere kleding. Mensen die worden doorverwezen door bijvoorbeeld het
OCMW of het CAW, krijgen een pakketje bonnen als basis, waarmee ze kleding
kunnen ‘kopen’.
Omdat er veel vraag is, werkt Swop & Go
met een klantenkaart. Met de kaart kan
je twee keer per maand bij de ruilwinkel

terecht, en per beurt kan je maximum tien
stuks meenemen. “Dat doen we om te vermijden dat mensen dingen meenemen die
dan toch niet gedragen worden. Dat zou
zonde zijn. In een andere winkel doe je dat
ook niet,” zegt Katrien.
Naast het ruilen van kleding, organiseert
Swop & Go ook kleine acties. Zo is er bij de
start van het schooljaar een schooltassenactie, in november een actie rond ‘bed en
bad’ met pakketjes met lakens en handdoeken, en in december is er een sinterklaasactie en een actie rond oud en nieuw. Dan
krijgen de kinderen een zakje met een
verrassing. “Donaties daarvoor zijn altijd
meegenomen. Wij zijn altijd op zoek naar
mooi en volledig speelgoed dat niet meer
wordt gebruikt”, aldus Katrien.
De ruilwinkel begon ooit in Harelbeke,
maar Katrien is blij dat er nu een mooie
locatie is gevonden in Kortrijk. “De nood
aan een ruilwinkel is hier nog net iets groter. En uiteraard blijven mensen uit ande-

re gemeenten meer dan welkom, Harelbeke is nog altijd vlakbij.”
Sinds de winkel deze zomer naar Kortrijk
verhuisde, kon Swop & Go al 125 families
welkom heten. Die hebben gemiddeld drie
kinderen. Dat bewijst dat er veel interesse
is voor het ruilidee.
Eén keer per jaar pakt Swop & Go nog uit
met een speciale actie. Dan is er een gratis
foto-shoot voor de kinderen. Wie poseert,
kan de foto’s later komen afhalen. “We
doen graag dat soort acties met de kinderen. We hopen in de toekomst ook workshops te kunnen organiseren. Voor de
nieuwtjes kunnen de mensen ons volgen
op facebook, waar we alle initiatieven zeker aankondigen.”
>>

>>
>>

SWOP & GO is open op maandag van 9 tot 12
uur en van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur.
www.swopengo.wordpress.com
www.facebook.com/SWOPenGO

De boekenkast bevat vooral veel kinderboeken,
maar ook enkele naslagwerken die kunnen helpen bij het studeren. “We hopen dat er volop
gebruik van wordt gemaakt”, aldus Bruno. Hij
droomt stilletjes van een buurtbib op De Venning, maar deze fijne leesplek is al een mooie
eerste stap.
De mensen van de bibliotheek komen af en toe
langs om de inhoud van de kast te vernieuwen.
Ook zullen er in de toekomst ook in De Deelfabriek activiteiten worden georganiseerd, zoals
bijvoorbeeld leesnamiddagen.
>>

De boekenkast kan gebruikt worden
telkens de Deelfabriek open is.
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Knusse plek
voor een babbel
en een koffie
De Venning is een levendige buurt langs het Kanaal BossuitKortrijk. Maar tot nu was er niet echt een mooie, aangename
plek waar de buurtbewoners elkaar konden ontmoeten.
De Venning is een levendige buurt langs het Kanaal
Bossuit-Kortrijk. Maar tot nu was er niet echt een
mooie, aangename plek waar de buurtbewoners elkaar konden ontmoeten.
Dankzij de komst van de Deelfabriek in de gebouwen van vzw Effect in de Damastweversstraat is
daar nu verandering in gekomen. Waar vroeger de
ruilwinkel voor kleding was, is nu een erg aangename ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Mooi
opgeknapt door de leerwerkplaats van het OCMW.
En ingericht met leuke tafels en kasten, met dank
aan de Kringloopwinkel.
De buurtruimte is open op maandagnamiddag,
woensdagnamiddag en donderdagnamiddag, telkens van 13.30 uur tot 16.30 uur. Het zijn vrijwilligers uit de buurt die de bar van de ontmoetings-

ruimte openhouden. Je kan er terecht voor een
fijne babbel met mensen uit je buurt en een heerlijk
kopje koffie, een frisdrank of misschien is er die
dag wel soep. De ontmoetingsruimte geeft de buurt
ook de kans om activiteiten te organiseren. Ook de
vrijwilligers en de bezoekers van de Deelfabriek
kunnen er gebruik van maken om een extraatje te
organiseren. Denk aan een brei- of naaiworkshop,
of een knutselnamiddag.
Wil je meer weten over de ontmoetingsruimte, of
heb je zelf zin om eens een namiddag achter de bar
te staan? Neem dan zeker contact op met buurtwerkster Ine van het wijkteam.
>>

Contact: ine.vandenborre@kortrijk.be
of bel naar 0473/86.24.92

Instrumentheek:

een bibliotheek voor werktuigen
Een dure boor kopen die je misschien twee keer per jaar
nodig hebt. Of een haagschaar om één keer per jaar de haag
te snoeien. Eigenlijk is het absurd, en toch doen we het massaal. Omdat er geen alternatief is. Of beter: was. Want de
Instrumentheek biedt nu de oplossing.
Hier kan je als abonnee allerlei werkinstrumenten huren. Van een eenvoudige boor tot een
betonmolen, van verfbrander over soldeerbout
tot grasmaaier, je kan er alles vinden. De Instrumentheek heeft ruim honderd verschillende
werktuigen in bruikleen.
Lid worden kan vanaf 20 euro per jaar. Mensen
met een sociaal tarief betalen minder en kunnen al voor 4 euro per jaar werktuigen ontlenen. Heb je zelf werktuigen liggen die je niet
veel gebruikt, dan kan je die schenken aan de
Instrumentheek. Als de cataloguswaarde hoger is dan het lidgeld, hoef je geen lidgeld meer
te betalen. Op deze manier probeert de Instrumentheek bij te dragen tot minder consumptie
en minder verspilling. Bovendien hoef je als
lid van de Instrumentheek niet langer tal van
werktuigen te bezitten, terwijl je er wel toegang
tot hebt. Dubbele ‘winst’!

dat ze al dat materiaal niet zelf nodig hebben,
maar perfect kunnen delen. Er zijn bijna 150 actieve klanten die samen ongeveer gemiddeld 50
werktuigen per maand ontlenen. Toch hoopt de
Instrumentheek nog bekender worden, en nog
meer leden aan te trekken. De groep die nu gebruikt maakt van het sociaal tarief is veel kleiner dan die van de leden die de volle pot betalen,
en daar hoopt men verandering in te brengen
door onderdeel uit te maken van de Deelfabriek.
Op die manier hoopt men meer bekendheid te
krijgen bij mensen die extra baat kunnen hebben bij het delen van werktuigen.
>>

De Instrumentheek is twee keer per week open, op
dinsdagavond van 17 uur tot 20 uur en op zaterdagochtend van 10 uur tot 12 uur. Het volledige
reglement, een overzicht van de meer dan honderd
werktuigen en nog veel meer informatie kan je
vinden op www.instrumentheek.be

De Instrumentheek bestaat al enkele jaren en is
een groot succes. Steeds meer mensen beseffen

‘t Goede Doel: kleren ruilen van 15 tot 100 jaar
‘t Goede Doel is een vereniging die in heel
West-Vlaanderen actief is. De vereniging
komt tussen voor mensen in moeilijke situaties en in noodsituaties. “We helpen hen
met allerlei spullen, behalve voeding”, zegt
Lea Vankeirsbilck, samen met Rita Aerens
en Hilde Chiers de drijvende kracht achter
‘t Goede Doel. Mensen kunnen bij ‘t Goede
Doel terecht op sommige afhaalpunten, en
via sociale media zoals facebook.
In De Deelfabriek ligt de focus op kleding
voor mensen van 15 tot 100 jaar. Dat sluit
mooi aan op de werking van Swop & Go, dat
zich specialiseert in kinderkleding. “Naast de
10

kleding voor volwassenen verdelen wij ook
kleding voor zwangere vrouwen, dus daarvoor kan je ook bij ons terecht”, zegt Lea.
‘t Goede Doel werkt net zoals de buren van
Swop & Go met een bonnensysteem. Sommige mensen worden doorverwezen door
het OCMW of een andere instantie, anderen
komen zelf kleding binnenbrengen. In ruil
daarvoor krijgen ze bonnen, die dan weer ingeruild kunnen worden voor andere kleding.
“Het feit dat de mensen ook zelf een bijdrage
kunnen leveren door kleding binnen te brengen is voor ons zeer belangrijk. Op die manier
voelen de mensen zich ook waardevol, omdat
ze iets kunnen doen voor de dingen die ze in

ruil krijgen. Ze presteren iets, en dat is belangrijk voor hun eigenwaarde,” zegt Lea.
>>

>>

‘t Goede Doel is open op maandag van 9 uur
tot 12 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en
op woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur.
‘t Goede Doel heeft ook een besloten groep
op Facebook. Zoek naar ‘t Goede Doel
(West-Vlaanderen). Daar kan je vragen om
lid te worden.
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Opvallend beeld tijdens de Kortrijkse
maandagmarkt: een fietstaxi.
Zo willen stad en OCMW ouderen en
minder mobiele mensen helpen om
kleine afstanden af te leggen. Vanaf
de lente wordt het project uitgebreid.

“Dat zit erg comfortabel zeg”, zegt Ingrid na
een eerste ritje met de fietstaxi. Samen met
haar 10 maanden oude border collie Ellie,
die ook volop genoot, liet ze zich tijdens de
maandagmarkt even rondrijden. Tot haar
groot plezier. De fietstaxi is stabiel en comfortabel, een zeil zorgt voor beschutting tegen regen en wind. Voor echt koude dagen
ligt er zelfs een fleecedekentje aan boord.
Er is achter de bestuurder plaats voor twee
volwassen personen.

FIETSTAXI ALS ALTERNATIEF VERVOER
IN DE BINNENSTAD

“Dat is erg
comfortabel”

“Een fijne manier om mensen te helpen.
Ik hoop dat we hen blij en gelukkig maken. En bovendien is het ook nog eens een
milieuvriendelijk initiatief ”, zegt Iris, een
van de vrijwilligers die met de fietstaxi’s
rondrijdt. “Met passagiers in de taxi is de
fiets erg stabiel. En dankzij de elektrische
ondersteuning halen we mooie snelheden.
Dit is erg leuk rijden.”

tussen de markt en de bushaltes. Vanaf de
lente zullen de fietstaxi’s ook op andere
manieren worden ingezet. Bijvoorbeeld
om mensen binnen de stadsring kosteloos
naar de apotheker, huisarts of winkel te
brengen. “We merken nu dat de busjes die
we daarvoor gebruiken overbevraagd zijn.
Dit is daarvoor een uitstekend alternatief.
Bovendien kunnen we hiermee sommige
plaatsen makkelijker bereiken, zoals in
de winkelwandelstraten”, zegt Bart Denys,
coördinator van de wijkteams. Ook tijdens
evenementen zullen de taxi’s rondrijden.
>>
>>

Info: Bart Denys, coördinator wijkteams.
Bart.denys@kortrijk.be, 056 24 42 10
Wil je misschien als vrijwilliger ook met
de fietstaxi rijden? Dat kan.
Neem dan contact op met Joke Coulembier via
joke.coulembier@kortrijk.be of 0499 77 90 61

KORTRIJK SPREEKT

De fietstaxi’s kwamen er na de ondervraging van Kortrijkse senioren tijdens Zilveren Kortrijk Spreekt. Daaruit bleek dat
er een gebrek is aan openbaar vervoer
binnen de stad. Samen met de taxibonnen
zijn de fietstaxi’s een van de oplossingen
voor dit probleem. De fietsen zijn er vooral om personen te vervoeren over kleinere
afstanden. Om de binnenstad niet nog meer
te belasten met auto’s en bussen, werd voor
elektrisch ondersteunde fietstaxi’s gekozen. De taxi’s zijn gratis en zijn in de eerste
plaats bedoeld voor minder mobiele inwoners, vooral ouderen. Ze zijn zo gebouwd
dat een rollator kan worden meegenomen.
De taxi’s worden bestuurd door vrijwilligers van de wijkteams van het OCMW.
Deze herfst worden de riksja’s ingezet
tijdens de maandagmarkt. Ze pendelen
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Kortrijk Spreekt.

En doet van zich spreken
Kortrijk wil een warme stad zijn, waar alle inwoners meetellen. Ook zij die het moeilijk
hebben. Daarom is er bijvoorbeeld Food Act, een initiatief waarbij voedseloverschotten
worden opgehaald bij winkels en leveranciers. Daarna wordt het nog bruikbare voedsel
herverdeeld onder mensen die dit goed kunnen gebruiken. Om te tonen wat allemaal
mogelijk is met voedsel dat anders wordt weggegooid, mochten alle Kortrijkzanen tijdens
de autovrije zondag meesmullen van het Sterrenbanket.
Heeft u vragen over de wijkwerking of andere initiatieven?
Wilt u als vrijwilliger ook een steentje bijdragen aan een warmer Kortrijk?
Bel dan het gratis nummer 1777.

Duizend vragen, één adres

SIEN
In 2006 vluchtte Ferdaos weg uit Jalalabad in
Afghanistan. Hij was amper 12 toen hij alleen in
België arriveerde. Nu helpt hij zelf minderjarige
vluchtelingen. “Ik ben graag hun inspiratiebron.”

FERDAOS KWAM ALS 12-JARIGE UIT
AFGHANISTAN EN HELPT NU ZELF
MINDERJARIGE VLUCHTELINGEN

“Je moet trots zijn
op wie je bent”
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Het had gemakkelijk verkeerd kunnen aflopen met hem, zegt Ferdaos een beetje
lachend. Twee keer ging het ook bijna verkeerd. “Als twaalfjarige vluchteling moest
ik denken als een volwassene, er was niemand om me te helpen.” Toch bouwde hij
hier een leven op. Maar rond zijn twintigste
moest hij zijn studie afbreken en werd hij
zelfs even dakloos. “Ik had erg mijn best gedaan, maar mijn plan mislukte. Ik was erg
ontgoocheld. Dat was zwaar.” Maar twee
keer vocht Ferdaos terug. Met hulp van anderen, zowel professionele hulpverleners
als vrienden. Daarom is hij nu zo blij met
zijn nieuwe baan. Voor de organisatie Minor Ndako begeleidt hij niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Een wereld die hij
kent als geen ander.

ONTHAALKLAS

Na zijn erkenning als vluchteling in 2006
kwam Ferdaos als jonge tiener in het zuiden
van West-Vlaanderen terecht. Hij woonde in Wervik en Ieper en ging naar school
in Menen. Na de OKAN-klas (Onthaalklas
Anderstalige Nieuwkomers), waar hij een
spoedcursus Nederlands kreeg, belandde
hij zoals velen in het beroepsonderwijs.
Maar Ferdaos voelde dat hij meer in zijn
mars had. Hij deed zijn eerste middelbaar
nog eens over, deze keer in de wiskunde-wetenschappen. Daarna verhuisde hij naar
de humane wetenschappen, omdat hij later
graag politiek wilde gaan studeren.
Hij schreef zich in aan de Universiteit Gent,
maar als 20-jarige had hij geen recht meer
op begeleiding, en hij had ook geen recht
op leefloon. “Om mijn ID-kaart te kunnen
verlengen, moest ik bewijzen dat ik geen
leefloon ontving. Maar studeren en werken
bleek een te moeilijke combinatie. Met studentenjobs alleen kwam ik niet rond, en ik
had te weinig tijd om me te concentreren op
mijn studie. Ik had geen inkomsten en werd
dakloos. Ik had me acht jaar voorbereid om
te gaan studeren, maar ik mislukte. Ik wist
niet meer wat te doen. Ik had mijn best ge-

daan, maar was erg ontgoocheld. Ik heb me
uitgeschreven en wilde herbronnen.”
Na negen jaar keerde Ferdaos terug naar
Afghanistan. “Ik was de cultuur van mijn
geboorteland vergeten, en wilde een soort
herbronning. Maar iedereen en alles was er
anders. Ik bleef er toch bijna een jaar, tot ik
me wat beter voelde. In Afghanistan had ik
een westers imago. En hier ben ik ook een
vreemdeling. Voor mij is het niet mogelijk
om één van die twee te kiezen. Ik wist alleen
dat ik niet in Afghanistan wilde blijven. De
droom om te studeren was er nog altijd.”
Ferdaos veranderde van strategie. Hij besloot eerst een paar jaar te werken. Hij wil
sparen, om dan zelfstandige te worden en
zijn studies te financieren. Hij deed een
paar interimbaantjes, tot iemand van het
OCMW in Wervik hem wees op een interessante mogelijkheid in Kortrijk: een baan als
toeleider in de diversiteit. Een job om mensen die uit andere culturen komen te helpen
om België te begrijpen.

ZEVEN TALEN

Die baan leek wel op Ferdaos’ lijf geschreven. “Ik heb alleen mijn diploma secundair
onderwijs, maar ik ben natuurlijk wel ervaringsdeskundige op dit gebied. En ik spreek
zeven talen: naast het Nederlands ook nog
Engels, Frans, Pashto, Darsi of de Perzische
variant Dari, Urdu (Pakistaans) en Paschayi.
Dat was een van mijn grote troeven, zeker
nu er een groeiende Afghaanse gemeenschap is in Kortrijk.”
Lezen en beantwoorden van brieven, de weg
vinden naar het stadhuis, de kinderen inschrijven op school, een huis vinden... Voor
mensen die in een andere taal opgroeiden
en nog niet lang in België zijn, is het allemaal niet zo gemakkelijk. Ferdaos hielp hen
daarbij. “Een leuke job die ik graag deed, ik
werkte veel op scholen en kon de mensen
begeleiden en helpen.”
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Het was een tijdelijke job, onder begeleiding van Stad Kortrijk. Het was iemand
van Stad Kortrijk die Ferdaos vervolgens
wees op de vacature bij Minor Ndako, een
vereniging die niet-begeleide minderjarige vluchtelingen begeleidt. “Mijn ervaring,
als vluchteling én als toeleider, gaf de doorslag. Zo heb ik deze job gevonden. Het is
de eerste keer dat iemand in Kortrijk deze
taak op zich neemt.” Ferdaos werkt vanuit
het Oranjehuis in de Moorseelsestraat.
Ferdaos is zich erg bewust van de belangrijke rol die hij heeft te spelen. “Een minderjarige vluchteling heeft een heel ander
verhaal dan een volwassene. Als minderjarige heb je angst om jezelf te verliezen.
Ik wilde bijvoorbeeld mijn eigen talen niet
vergeten. Maar ik wilde ook Nederlands
leren, geen dialect.” Voordeel van minderjarigen is dat ze verplicht naar school
moeten, waar ze sowieso worden geconfronteerd met het Nederlands, en met de
lokale gebruiken.
Ferdaos herinnert zich dat hij zelf heel veel
moest uitzoeken. “Dat is heel moeilijk, en
heel confronterend als je zo jong bent. Je
moet er ook de grove opmerkingen van anderen bijnemen. Het is nog heel vaak: wij
tegen jullie. Daarom ging ik op zoek naar
antwoorden, wilde ik studeren. Maar ik
besef dat niet iedereen dat doet, of de kans
krijgt dat te doen. Ik ben blij en dankbaar
dat ik niet op het slechte pad ben geraakt,
maar ook ik had makkelijk misleid kunnen
worden. Nu wil ik anderen helpen. Ik wil
dat jongeren trots op me zijn, me zien als
een voorbeeld. En laten zien dat er meer is
dan werken in een carwash. Ik wil hen duidelijk maken dat ze even veel waard zijn als
iemand anders, en dat er mogelijkheden
zijn om te doen wat je graag doet. Ik ben
graag hun inspiratiebron.”

DE DROMEN
VAN FERDAOS
Ferdaos heeft zijn droom om politieke wetenschappen te gaan studeren nog niet opgegeven. Alleen
heeft hij zijn strategie een beetje gewijzigd. “Ik ga
eerst een paar jaar werken en sparen. Met het spaargeld wil ik mijn studie betalen. Daarnaast wil ik nog
altijd zelfstandige worden. Ik ben nu al wat bezig
met e-commerce. Speciaal daarvoor heb ik een
cursus bedrijfsbeheer gevolgd. En ik wil altijd andere
mensen blijven helpen. Daarom wil ik later scholen
en ziekenhuizen bouwen in de derde wereld.”

DE TIPS
VAN FERDAOS
“Geef nooit op, ondanks de tegenslagen.
Tegenslagen zijn normaal. Je moet trots
zijn op wat je bent, en niet te verlegen zijn.
Dan kan je ook makkelijker omgaan met
mensen. Wees geduldig om je dromen na
te streven, maar gebruik je tijd nuttig, om te
studeren en vooral om de taal te leren. Als
je de lokale taal niet leert, krijg je ook geen
kansen. Ik ben voor vrijheid, maar de taal
moet verplicht worden aangeleerd. Daarom
probeer ik gesprekken met de minderjarigen hier altijd in het Nederlands te voeren,
en niet in het Pashto of Dari.”

DE ADVIEZEN
VAN FERDAOS
“Je moet mensen niet dwingen om te integreren. Wie gedwongen wordt,
zal zich misschien verzetten en niet integreren. Als je te veel regels oplegt,
beperk je de mensen. Het is beter om hen de mogelijkheden te geven zich
volop te ontplooien. België is een mooi land, mensen willen hier vrij omgaan
met elkaar. Maak daarom de integratie niet te moeilijk. Laat de mensen mens
zijn en vrije keuzes maken. Dan kunnen verschillende culturen en geloven
perfect naast elkaar leven.”
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Kinderen baas
in De Kleine K
in Baggaertshof
Er was al een grote K in Kortrijk waar tieners zich kunnen amuseren.
Nu is er vlakbij ook De Kleine K in het Baggaertshof.
Iedere woensdag zijn kinderen uit de lagere school er de baas.
Ben je tussen 6 en 12 jaar? En kriebelt het
om te schilderen, om je droomwereld te
bouwen, te dansen of op een andere manier creatief te zijn? Dan kan je iedere
woensdagmiddag naar het Baggaertshof,
vlakbij K in Kortrijk. Het OCMW en vzw
Ajko organiseren er De Kleine K, een
creatieve kinderwerking waar kinderen
de baas zijn. Jij beslist wat je wil doen. Je
krijgt hulp van creatieve begeleiders, die
al even gek willen doen als jij.
Het Baggaertshof is een prachtige, sprookjesachtige omgeving. De plek bestaat uit
zes kleine huisjes, een woning voor de
conciërge en een kapel. Die geven allemaal uit op een binnenkoer met kruidentuin. De huisjes dateren al uit 1638 en zijn
gerestaureerd zonder de oude charme te
verliezen.

In de huisjes, die amper drie op drie meter groot zijn, wordt er getekend, geboetseerd, geschilderd, verteld,… Kortom, alle
activiteiten met de K van kinderen, kunst,
kultuur, kreativiteit en Kortrijk. De Kleine K is er voor alle kinderen, maar in het
bijzonder voor kinderen die minder kansen hebben. Daarom wordt de werking
mee verzorgd door Ajko, en maken de
brugfiguren uit het onderwijs mee promotie voor het project.

In de historische tuin groeien zo’n tweehonderd kruiden. Die plek zal gebruikt worden
om de bezoekers van De Kleine K meer te
leren over planten en kruiden. De binnentuin is ook de ideale plek voor activiteiten
zoals een openluchtpoppentheater.

SMULHUISJE

>>
>>

Het grootste huisje werd met een keuken omgetoverd tot een smulhuisje. Daar
kunnen de kinderen genieten van een
vieruurtje. In de grote zaal zal er ook
ruimte zijn voor workshops, voorleesmomenten, akoestische optredens of theater.

Dit project kwam tot stand dankzij de steun van Parko, Lions Mercurius, BID en Unizo.

Dat wordt dus iedere week een topnamiddag. En het mooie is, het is volledig gratis
en je hoeft niet in te schrijven. Je komt dus
als je er zin in hebt.

>>

>>

Waar? Baggaertshof, Sint-Jansstraat 35-37
Wanneer? Iedere woensdag van 13.30 uur
tot 16 uur
Heb je vragen? Aarzel niet en contacteer
vzw Ajko! Telefonisch op het nummer
0491/86.66.98
Via Facebook: De Kleine K of stuur een
mailtje naar: hanne.berghman@kortrijk.be
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Na haar pensioen wilde Anna graag actief
blijven. Ze werd secretaris bij OKRA, de
vereniging voor gepensioneerden. Daarvoor
moest Anna wel met de computer leren werken.
Dat deed ze via het project @llemaal digitaal
van stad en OCMW in Kortrijk.
Anna heeft tijdens haar loopbaan nooit
met de computer moeten werken. “Ik
werkte drie namiddagen in de week in een
winkel. Als verkoopster en naaister. Ik
deed al het herstelwerk voor de winkel”,
vertelt Anna.

ANNA (84) LEERDE TIJDENS HAAR PENSIOEN
MET DE COMPUTER WERKEN

“Ik volg de
kleinkinderen
via Facebook”
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Toen ze nog maar 36 jaar was, werd ze weduwe. Haar man stierf op erg jonge leeftijd aan kanker. In haar eentje was ze verantwoordelijk voor twee dochters en twee
zonen. “Ik heb veel mijn plan moeten trekken. Veel zelf moeten uitzoeken en doen.
Maar dat is me altijd gelukt”, zegt Anna.
Ze bleef werken tot ze 60 werd. Een computer heeft ze tot op dat moment nog nooit
gebruikt. “Wij hadden vroeger zelfs geen
rekenmachines!”, lacht Anna. “Mijn man
werkte in de textielsector. Daar gebruikten ze een rekenlat. Dat kennen de mensen
nu niet meer.”

CURSUS WORD

Toen ze met pensioen ging, wilde Anna
actief blijven. Het waren haar kinderen
die zeiden: “Het zou goed zijn als je met de
computer leert werken.” De eerste stapjes

leerde ze van haar kinderen. Kort na haar
pensionering werd ze ook secretaris van
OKRA, de vereniging voor ouderen. “Ik
was toen 65. Ik moest de verslagen maken
van de vergaderingen. En ik maakte uitnodigingen. Dat was het eerste wat ik leerde op de computer. In het begin hielp mijn
dochter nog. Maar toen heb ik een cursus
Word gevolgd bij de wijkcentra van het
OCMW. Daarna kon ik het alleen.”

GEDULDIG

Anna vond het leuk om te leren, en erg interessant. “Ik kon het direct gebruiken. Ik
was er veel mee bezig, dan leer je snel.”
Anna kreeg de smaak te pakken. “Jaren
later heb ik ook een cursus internet gevolgd. Eerst de basiscursus, daarna een
vervolg. Dat was met het project ‘allemaal
digitaal’ van Stad en OCMW Kortrijk.
Daar heb ik erg veel bijgeleerd. Want
met de computer kan je steeds meer.” In
het begin gebruikte ze het alleen voor het
werk voor OKRA en drukte ze haar brieven af. Maar nu heeft Anna ook e-mail,
en verstuurt ze de post via de computer.

En ze reserveert zelfs materiaal voor het
OKRA-feest via de computer.
Sinds een paar jaar zit Anna zelfs op Facebook. Daar is ze vrienden met haar kinderen, tien kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. Een deel daarvan woont
in de buurt van Antwerpen. Dus is het fijn
om zo contact te houden. “Ik zou nog meer
van Facebook willen weten, wat ik er allemaal mee kan doen. Daarom wil ik daar
ook nog een cursus over volgen. “
Eén ding heeft Anna nog niet gedaan: haar
bankzaken regelen via de computer. “Ik
ben nog een beetje bang. Misschien ga ik
het in de toekomst doen. Maar de bank is
hier ook om het hoekje, dus ik vind het
niet erg om daar heen te gaan.”
Anna is erg tevreden over de cursussen
die ze volgde. “De lesgevers leggen het
goed uit. En ze zijn zeer geduldig. Het is
eigenlijk een toffe ervaring om die lessen
te volgen. Ik zou het iedereen aanraden.”

INTERESSE IN COMPUTER
EN INTERNET? SCHRIJF U IN.
In Kortrijk organiseren Stad en OCMW Allemaal Digitaal.
Dat zijn computerlessen voor beginners. Er zijn verschillende soorten cursussen. Sommige zijn algemeen, zoals
een beginnerscursus internet. Andere cursussen, gaan
over één onderwerp, zoals de bankzaken doen met de
computer. Of leren werken met een tablet of smartphone. Als je met een groepje bent, kan je ook vragen om
een cursus op maat te organiseren.
>> www.kortrijk.be/allemaaldigitaal/digitaal
Meer info en reservaties: bel het gratis nummer 1777
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Wandel mee met A’kzie, de vereniging
waar armen het woord nemen

Achter elke gevel
een verhaal
Naar aanleiding van de wereldverzetdag tegen armoede op 17 oktober timmerde A’kzie een digitale wandeling in
elkaar. De wandeling is er voor Individuen of organisaties die zich willen inleven in de wereld van armoede.

arm te zijn, wat voor een effect dit heeft op
hun leven. Het parcours wordt ‘feestelijk’
ingewandeld op 17 oktober, vanaf 14 uur.
Ook enkele VIP’s stappen dan mee op langs
de diverse locaties. Ook na de wereldverzetdag blijft de digitale wandeling beschikbaar.

Leven in armoede is ook een beetje leven
in een andere wereld. Een wereld die onbekend blijft als je zelf niet met armoede en
sociale uitsluiting wordt geconfronteerd.
Om armoede te begrijpen, helpt het om te
luisteren naar de mensen zelf. Daarom nam
A’kzie het initiatief voor een digitale wandeling. Op twaalf locaties in de stad vind je een
QR-Code, waarmee je op een smartphone of
tablet een filmpje kan downloaden. Daarin
vertellen mensen over wat het betekent om

> Wat? Een digitale wandeling langs
twaalf locaties waar mensen vertellen
over leven in armoede
> Waar? Start en aankomst bij A’kzie, hoek
Veemarkt en Slachthuisstraat
> Wanneer? Na reservatie (14 dagen op
voorhand) via akzie@live.be of telefonisch bij Ingrid (0474/37.64.31) of Liesbet (0479/05.55.25).
> Hoe? Je wandelt langs de twaalf locaties.
Je krijgt een code, waarmee je de filmpjes

kan downloaden op een smartphone of
tablet. Het is handig om oortjes mee te
brengen omdat er omgevingslawaai kan
zijn. Bij A’kzie zijn een zestal tablets ter
beschikking. Het is handig om een eigen
toestel met mobiele data mee te brengen.
Na de wandeling is er een nabespreking
bij A’kzie.
> Hoeveel? 150 euro per groep
>>

Deze wandeling kwam tot stand in
samenwerking met medialab Quindo,
CAW Zuid-West-Vlaanderen, Unie der
Zorgelozen, VormingPlus, de Woonclub,
VDAB Werkwinkel, OCMW Kortrijk, Stad
Kortrijk en de provincie West-Vlaanderen.

Hulp voor
aanvraag
studietoelage
Naar school gaan is belangrijk
voor de toekomst van jouw
kind. Maar omdat schoollopen
veel kosten met zich
meebrengt, helpt de Vlaamse
Overheid die financiële lasten
te dragen.

De schooltoelage is er voor kleuters en
leerlingen uit het lager en secundair onderwijs. Studenten in het hoger onderwijs
kunnen aanspraak maken op de studietoelage. Je kan de toelage online aanvragen via
www.studietoelagen.be of een papieren
aanvraagformulier ophalen bij het schoolsecretariaat, een Centrum voor leerlingenbegeleiding of integratiecentrum.
Wil je persoonlijke hulp bij de aanvraag?
Dan ben je welkom op de zitdag van de
dienst studietoelagen op donderdag 26
oktober van 9u tot 12u en van 13u tot 16u
in het Sociaal Huis, Budastraat 27, Kortrijk.
Daar staan de medewerkers van de afdeling studietoelagen voor je klaar. Zij gaan
na of je in aanmerking komt voor de toelage en helpen het formulier invullen.
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Breng de volgende documenten mee:
• Elektronische identiteitskaart
mét pincode
• Bankrekeningnummer
• Het laatst ontvangen aanslagbiljet van
de belastingen
• Indien van toepassing: - Bewijs van
alimentatiegeld (aan de hand van rekeninguittreksels) - Huurovereenkomst
(kotstudenten) - Bewijs van leefloon Mogelijke inkomensvervangende tegemoetkomingen - Attest internaat - Attest
schuldbemiddeling - Bij handicap: attest
van handicap
>>

Vragen? Bel gratis 1700 (Vlaamse Infolijn) of
kijk op www.studietoelagen.be
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DOE DE PUZZEL
EN WIN EEN BOEK

1
2
3

Als je het kruiswoordraadsel invult, kan je met de
letters die in een hokje met een cijfer staan een
woord vormen. Een tip: het is een bekende naam
uit de geestelijke gezondheidszorg. Stuur de oplossing naar sien@kortrijk.be en maak kans op
het boek ‘Koop dit boek niet (en honderden andere
tips om geld te besparen)’ van Eddy Keymolen.

9
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In alle rust werken
aan jezelf
Mensen met een psychische kwetsbaarheid worden vaak mis begrepen.
Het is niet eenvoudig om je plekje in onze hectische maatschappij (terug) te
veroveren. Daarvoor is er in Kortrijk de MaRE, een psychosociaal revalidatiecentrum waar mensen in alle rust kunnen werken aan zichzelf.

SOCIALE CONTACTEN

Doel is dat psychisch kwetsbare mensen
bij de MaRe een hersteltraject volgen. Ze
kunnen hun leven weer in handen nemen,
een baan zoeken, sociale contacten opbouwen,… Einddoel is op een stabiele manier
functioneren in de maatschappij. Mensen
24

kunnen worden doorverwezen door een
arts of psycholoog, maar kunnen ook zelf
aankloppen bij de MaRe. Na een intakegesprek kan je eventueel worden begeleid,
voor minstens 18 uur per week. Wegens
de grote nood is er wel een wachtlijst. Bij
de MaRe krijgt het leven weer wat structuur. De begeleiders focussen op de krachten en talenten van de cliënten, die ze kunnen gebruiken om hun doelen te bereiken.
“Dit is geen veilige cocon, wel een goede
voorbereiding op het echte leven”, aldus de
medewerkers. Om meer aandacht te vragen voor de geestelijke gezondheid, is er
begin oktober altijd de tiendaagse van de
geestelijke gezondheidszorg. Ook de medewerkers en cliënten van de MaRE droegen
hun steentje bij. Ze maakten onder andere
zelf een kruiswoordraadsel, dat je op deze
pagina’s kan vinden en invullen.

HOE BLIJF JIJ FIT IN JE HOOFD?
Om meer aandacht te vragen voor geestelijke gezondheid is er de campagne ‘Fit
in je Hoofd, Goed in je Vel’. Met een website en een app voor smartphone of tablet
kan je testen hoe het met je veerkracht en
je geestelijke gezondheid is gesteld. De
site geeft ook tips over hoe je aan je veerkracht kan werken. Als je je registreert,
krijg je je eigen online werkruimte, waar je
bijvoorbeeld een dagboek kan bijhouden.
Je vindt er een tienstappenplan maar
kan ook je eigen doelen stellen, en een
collectie van foto’s en filmpjes bijhouden.
Er is ook een luikje ‘motivatie’, om je te
motiveren als het leven even tegenzit.
>>

Meer info: www.fitinjehoofd.be

5. REKEN OP JE VRIENDEN

Spreek met hen, deel je zorgen. Er is niets dat je meer
kracht geeft dan je door je vrienden aanvaard en begrepen te voelen.
6. DURF NEE TE ZEGGEN

Volg je eigen gevoelens en je eigen wil. Als je nee durft
zeggen, krijg je respect.
7.GA ERVOOR

Durf een engagement aan te gaan. Dan vergeet je je
zorgen en krijg je het gevoel dat je leeft.
8.DURF HULP TE VRAGEN

Je kunt niet alles zelf. Hulp vragen getuigt van bescheidenheid en zelfkennis.
9. GUN JEZELF RUST

Maak tijd voor jezelf en las activiteiten in die je helpen
tot rust te komen. Van stress word je prikkelbaar en
slechtgehumeurd.
10.HOU JE HOOFD BOVEN WATER

Soms zit het even tegen. Probeer dan van dag tot dag
te leven en wees niet te hard voor jezelf.

9

10

11

11

14

8.

4.

6.
5.
7.

15

6.
5.
7.

Horizontaal:

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)

15

1.

1.

Oplossing:

3)

14

1.

15

2)

13

12 2.
13

1)

12

2.

Door met anderen over je problemen te praten, krijgen
de dingen een naam en krijg je er vat op.

Leer Chinees. Of leer koken. Zo krijg je het gevoel dat je
uniek bent en dat je leeft
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2. PRAAT EROVER

4. PROBEER IETS NIEUWS
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Zoals je nu bent, mag je er echt zijn. Behoeft geen verdere commentaar, toch?

Fiets, wandel, sport, … je gaat vanzelf minder piekeren en
je verhoogt je energiepeil en je doorzettingsvermogen
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1. VIND JEZELF OK

3. BEWEEG
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TIEN STAPPEN VOOR
EEN GEZONDER EN
GELUKKIGER LEVEN

5 2

4
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Mensen met psychische of psychosociale
problemen komen vaak in de psychiatrie
terecht, in een psychiatrisch dagziekenhuis of activiteitencentrum. De MaRe in
de Condédreef in Kortrijk heeft een andere visie. De MaRe staat voor Maatschappelijke Revalidatie. Een team van therapeuten, psychologen, ervaringsdeskundigen
en vrijwilligers, onder leiding van coördinator John Deloof, legt er de nadruk op
een herstelgerichte aanpak. Een keuze die
steeds meer navolging krijgt binnen de
geestelijke gezondheidszorg.

SIEN
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Als je iets doet wat je leven
betekenis geeft; tekort
Gigantisch, uitgestrekt; gevoel met
niemand een band te hebben
Situatie waarbij iemand uitgelachen,
gekwetst, vernederd… wordt;
vogelproduct; nonkel
Wordt gebruikt om radio te kunnen
maken; noordoosten; onzekerheid;
Emeritus
Muzieknoot; sociale werkplaats;
ding of zaak; knock-out
Gewicht; kracht, gevoel van fitheid
dat je nodig hebt in het dagelijkse
leven; dik
Geur; soort van schaats; ringdans
Radiofrequentie; dominee; neon;
koning
Rusten; niet kleine
Ook hier moet je zorg voor dragen
als je aandacht wil besteden aan je
geestelijke gezondheid; uniek
Persoon die vroeger in Peru
woonde; dartelend
Boodschap; anonieme alcoholisten;
middelen
Multiple sclerose; systeem van
klanken of woorden waardoor
zaken betekenis krijgen; over; oude
lengtemaat
Chemische stof; compassie
Stof die in ons lichaam wordt
aangemaakt; wig
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1813 probeert dit te voorkomen; altijd
Niet uit; oefeningen waarbij je je
focust op het heden
Opnieuw; selenium; onwillekeurige
bewegingen; meer dan wenselijk
Dit moet je bewaken om een
burn-out te voorkomen; kiezen van
acteurs
Versterken; teken van aarzeling;
karakter
Stof waarin onze erfelijke eigenschappen opgeslagen zitten; bevel
Gevoel van spanning wanneer je
onder druk staat; maatschappelijke
klasse
Belangrijke groep mensen die jou
steunt; familielid
Persoonlijk voornaamwoord;
beweging van grote hoeveelheden
drijfijs; Hebreeuwse naam
Middeleeuws zeeschip;
samenwerkingsproject waarbij
kernfusie als energiebron
onderzocht wordt; met elkaar
Werelddeel; riviertje in Friesland;
errore excepto
Zonnegod; deel van een kast; deel
van een plant
Chinese heerser; aardig
Totale verandering
Gevoel; manier waarop iemand
handelt, iets doet
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Een schreeuw
tegen armoede
Met een bewerking van Nachtasiel van de Russische
auteur Maxim Gorki willen Theater Antigone
en het Théâtre National de Bruxelles opnieuw
aandacht vragen voor armoede.
Maxim Gorki schreef zijn eerste theaterstuk 115 jaar geleden. Maar ook meer dan
een eeuw na de eerste opvoering is het
stuk over de verschoppelingen van deze
wereld nog brandend actueel. Regisseur
Raven Ruëll nam het stuk van Gorki als
uitgangspunt voor een originele, hedendaagse voorstelling, waarin hij probeert te
begrijpen wat armoede doet met een mens.
De regisseur en de acteurs gingen niet
over één nacht ijs bij de voorbereiding.
Dramaturg Tom Dupont, die de tekst bewerkte, ging als vrijwilliger werken in
de nachtopvang. Hij hield er een dagboek

over bij dat je kan lezen op de website van
Antigone: www.antigone.be. Acteurs Soufiane Chilah en Sophie Warnant gingen
spreken met de daklozen en vluchtelingen in de parken van Brussel terwijl Thijs
Lambert een nacht op straat doorbracht.
Dat alles maakt dat de acteurs zich extra konden inleven in hun rol. Dat maakt
Nachtasiel niet alleen een krachtige
schreeuw tegen armoede, maar ook tegen
de onverschilligheid waar veel mensen in
armoede iedere dag opnieuw moeten tegen opboksen.

SLECHT BIER EN KARTONNEN
DOZEN: EEN GESPREKSCAFÉ
OVER ARMOEDE
In september ging Nachtasiel in première, de nieuwe voorstelling van Theater Antigone en Théâtre National. De voorstelling wordt opnieuw gespeeld in
Kortrijk op vrijdag 17 en zaterdag 18 november. Voor aanvang van die voorstellingen kan je naar een gesprekscafé over armoede. Wissel van gedachten met
andere toeschouwers over verschillende aspecten van armoede. Is armoede je
eigen schuld? Doen jongeren te weinig moeite om aan werk te geraken? Moet
je een kind dat in armoede leeft weghalen uit zijn gezin? Het gesprekscafé start
om halfzeven en wordt begeleid door onder meer Joost Bonte (straathoekwerkcoördinator), Maarten François (OCMW), Dirk Vandenberghe (SIEN) en
Liesbet Tytgat (A’kzie). Aansluitend op het gesprekscafé kan je naar de voorstelling Nachtasiel kijken in Theater Antigone.
>>
>>
>>
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Plaats: Theater Antigone, Overleiestraat 47, 8500 Kortrijk
Tijdstip: vrijdag 17 november 2017 om 18.30u en zaterdag 18 november 2017 om
18.30u. De voorstelling start om 20.15u.
Prijs: Het gesprekscafé is gratis, maar je moet wel je plaats reserveren. Dat kan
op www.antigone.be Tickets voor Nachtasiel zijn apart verkrijgbaar op www.
antigone.be en kosten 13 euro (er is ook een kortingstarief van 10 euro en een tarief
voor mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming)

WIN TICKETS
VOOR NACHTASIEL
Voor de voorstelling van zaterdag 18 november
mag SIEN vijf gratis tickets wegschenken. Wil
je kans maken op een ticket? Stuur dan een
mailtje naar sien@kortrijk.be. Je kan mailen
tot en met woensdag 8 november. De winnaars
krijgen op 9 november een bericht.

11.227
mensen in Kortrijk leven in armoede
en daar willen we iets aan doen.

