MOBIELE SOCIALE KRUIDENIER
Laarne Wichelen Berlare Waasmunster Buggenhout

Dendermonde

VOORWOORD
Slaatje Praatje is de mobiele sociale kruidenier van de OCMW’s van Laarne, Wichelen, Berlare, Waasmunster, Buggenhout en Dendermonde. De mobiele sociale kruidenier is een
project dat groeit en bloeit, even stilstaat en opnieuw vooruitgaat. Dankzij de visie van de OCMW-besturen, de gedrevenheid van maatschappelijk werkers, de enthousiaste inzet van
de doelgroepvrijwilligers en dankzij verschillende overheidssubsidies is Slaatje Praatje een project om trots op te zijn.
Slaatje Praatje is vandaag niet ‘af’. Toch vinden we het goed om onze visie en werkwijze met anderen te delen. In deze brochure lees je hoe zes OCMW’s de handen in elkaar slaan en
een klassieke vorm van hulpverlening (voedselhulp) ombuigen tot structurele armoedebestrijding.
We kozen voor een digitale brochure. Zo kunnen we de brochure gemakkelijk up-to-date houden en sparen we het milieu.
In juni 2018 werden
onze instellingen
bekroond met de federale prijs
armoedebestrijding.
Veel leesplezier
Het Slaatje Praatje team
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VOEDSELHULP MET RESPECT
Iedere twee weken verschijnt in de zes gemeenten een marktje met kwaliteitsvolle voeding en verzorgingsproducten. Bij Slaatje Praatje betalen klanten een lage prijs voor de producten
en hebben ze keuze uit een aanbod gratis producten.
De klanten zijn OCMW-cliënten die maandelijks te weinig leefgeld overhouden om menswaardig te leven. Na een sociaal onderzoek kunnen zij een tijdelijke toegangspas voor de sociale
kruidenier verkrijgen. Ook OCMW-cliënten die (net) boven de financiële grens scoren, maar in sociaal isolement leven, zijn welkom voor het ontmoetingsmoment, maar kunnen niet alle
producten krijgen of kopen. Op dit moment maken zo’n 275 gezinnen gebruik van de sociale kruidenier.
Door een bijdrage te vragen voor de meeste producten wil de sociale kruidenier de budgetvaardigheid en het prijsbewustzijn van mensen in armoede behouden en versterken.
Daarnaast kiezen klanten welke gratis producten ze mee naar huis nemen. Door hen keuzevrijheid te geven en hen als klanten te behandelen wil Slaatje Praatje de eigenwaarde van
OCMW-cliënten zoveel mogelijk bewaren.
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Uit klantenbevragingen blijkt dat de materiële steun voor velen een verschil betekent op
het einde van de maand. Slaatje Praatje zorgt voor koopkrachtverhoging, die ervoor
zorgt dat inwoners met financiële moeilijkheden de eindjes beter aan elkaar kunnen
knopen.
Voedselhulp blijft dus helaas een noodzaak, maar Slaatje Praatje wil zich niet tot
deze hulp beperken. Het ziet voedselhulp als een hefboom om naar de kern van
armoedebestrijding te gaan: activering, sociaal isolement doorbreken en zelfredzaamheid
verhogen. De OCMW’s zijn ervan overtuigd dat armoede meer is dan een financiële
problematiek en dat verschillende aspecten moeten aangepakt worden om aan
structurele armoedebestrijding te doen
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ONTMOETING
Naast een plaats om te winkelen is Slaatje Praatje een plaats om anderen te ontmoeten.
De mobiele sociale kruidenier wil sociaal isolement doorbreken door mensen in
armoede samen te brengen en nieuwe ontmoetingen te stimuleren. Klanten komen op
adem bij een tas koffie of soep en armoede is geen hinderpaal om nieuwe contacten
te leggen.

De contacten gaan bovendien verder dan een luchtige babbel. Er worden ook
ervaringen en tips uitgewisseld, bijvoorbeeld over gezonde voeding, sociale huisvesting, werkloosheid etc. Klanten doen aan carpooling of doen boodschappen voor
iemand die niet kan komen. Belandt iemand in het ziekenhuis, dan gaat er wel eens
een beterschapskaartje rond.

De sociale dynamiek die Slaatje Praatje teweegbrengt, is opvallend. Vaak staan klanten
al een praatje te maken nog voor de markt geopend is en heel wat klanten ‘blijven
plakken’ na hun inkopen. Er wordt bij Slaatje Praatje heel wat gebabbeld en gelachen.
Het sociaal netwerk van klanten vergroot.

Verder neemt een maatschappelijk werker steevast de tijd voor een kop koffie en een
leuke babbel. Slaatje Praatje wil maatschappelijk werkers en OCMW-cliënten op een
informele manier met elkaar in contact brengen. Maatschappelijk werkers krijgen meer
inzicht in de leefwereld van hun cliënten en voor cliënten verlaagt het de drempel om
met een vraag naar het sociaal huis te stappen.
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ACTIVATIE & PARTICIPATIE
Vandaag werkt Slaatje Praatje participatief op verschillende niveaus:
1. Pikt signalen van doelgroep op

De medewerkers van Slaatje Praatje luisteren naar de verhalen, bekommernissen en opmerkingen van de klanten. Ervaringen worden gebundeld en acties ondernomen.

2. Bevraagt klanten actief

Regelmatig wordt actief naar de ervaringen van klanten gevraagd. Dat gebeurt via interviews, maar ook op ludieke manieren.
Bijvoorbeeld a.d.h.v. een wenskerstboom in de eindejaarsperiode. Klanten stemden bovendien zelf over de naam en het logo van de sociale kruidenier.

3. Klanten werken eenmalig mee met Slaatje Praatje

Een klant die noten van haar eigen notelaar aan Slaatje Praatje schenkt, een klant die contactgegevens van een handelaar doorgeeft, een klant die eenmalig helpt bij een activiteit…
Heel wat klanten zijn geen vaste vrijwilliger bij Slaatje Praatje, maar denken wel na over hoe Slaatje Praatje beter kan.

4. Vaste vrijwilligers

Deze groep van klanten zet zich iedere twee weken of zelfs vaker in voor Slaatje Praatje. Zij hebben een vaste taak binnen de werking, gaande van kleine tot grote taken met veel of weinig
verantwoordelijkheid. Via vrijwilligersvergaderingen hebben zij inspraak in de werking.
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Slaatje Praatje zet heel erg in op de activatie van mensen met een armoedeproblematiek. Ten eerste stimuleert de sociale kruidenier sociale activatie. In uiteenlopende
taken vinden langdurig werklozen, mensen die leven met een vervangingsinkomen,
nieuwkomers en nog anderen een manier om hun steentje aan de maatschappij bij
te dragen.

Door de vrijwilligers en klanten zoveel te betrekken bij de werking van de sociale
kruidenier, ontstaat er een vorm van eigenaarschap: zij hebben het gevoel dat Slaatje
Praatje iets van hen is. Komen zij met een realistisch idee, dan is de kans groot dat
dit doorgevoerd wordt.

Slaatje Praatje wil hun vaardigheden uitbreiden en hun zelfwaarde verhogen. De positieve
ervaringen bij de sociale kruidenier moeten uitstralen naar andere levensdomeinen.
Voor anderstaligen is het plek bij uitstek om Nederlands te oefenen.

Ten tweede wil de sociale kruidenier mensen in armoede professioneel activeren.
Vrijwilligers en leerwerknemers krijgen leerkansen op logistiek, talig, communicatief
en sociaal vlak. Doel is om hen zo meer kansen te bieden op de reguliere arbeidsmarkt.
Verschillende leerwerknemers werden via sociale tewerkstelling opnieuw ingeschakeld
in het reguliere arbeidscircuit.

OCMW-cliënten die via vrijwilligerswerk hun steentje bijdragen, bloeien vaak open.
Slaatje Praatje maakt hen actieve burgers en geeft hen betekenis in hun leven.
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Dat de werking draait op doelgroepvrijwilligers, werkt op verschillende vlakken
drempelverlagend. Vrijwilligers moedigen bijvoorbeeld hun buur of vriend aan om de
eerste stap naar de sociale kruidenier te zetten.
Vrijwilligers spelen verder een belangrijke rol bij het overbrengen van boodschappen.
Enerzijds worden boodschappen van het OCMW of van andere diensten door de doelgroep sneller aanvaard wanneer doelgroepvrijwilligers ze doorgeven. Dat is duidelijk bij
informatie over gezonde voeding.
Anderzijds vangen doelgroepvrijwilligers bekommernissen op die klanten niet rechtstreeks naar het OCMW communiceren.
Onze inspanningen op gebied van activatie werden op 16 juni 2017 bekroond met
een nominatie voor de Federale Prijs Armoedebestrijding.
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GEZONDE VOEDING
Gezondheidspromotie is een volgende pijler waar Slaatje Praatje belang aan hecht. Er heerst geen dwingende sfeer, maar er worden handvatten aangereikt om gezonde keuzes te
maken. De doelgroepvrijwilligers spelen een belangrijke rol in het promoten van gezonde voeding. Zij zijn ambassadeurs die de boodschappen naar de klanten overbrengen.
Ten eerste gaan klanten voor een klein bedrag naar huis met een winkeltas vol gezonde
basisproducten, zoals groenten, fruit, aardappelen, brood, eieren,…
Voor wie graag een nieuw gerecht probeert of met een onbekende groente wil koken,
zijn er bovendien regelmatig recepten en proevertjes te vinden.
Soms wordt samen gekookt aan de marktwagen of vindt er een activiteit plaats in
samenwerking met de Vlaamse Logo’s.
Activiteiten rond gezonde voeding kunnen telkens op heel wat belangstelling rekenen.
Klanten vertellen dat zij door Slaatje Praatje een ruimer arsenaal aan gerechten op
tafel toveren. Iedere klant krijgt gratis een behoorlijke hoeveelheid verse groenten.
Voor velen is het een aanzet om met onbekende groenten aan de slag te gaan.
Voor sommigen betekent dit overschakelen van kant-en-klare gerechten naar zelfgemaakte gerechten.
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RAP OP STAP
Een dagje naar een dierenpark, een weekend
aan zee of een optreden in het cultureel
centrum, dat kan deugd doen. Iedereen heeft
er recht op, maar voor mensen met een
beperkt budget zijn vakanties en uitstappen
niet evident.
Op het marktje van Slaatje Praatje kan je ook een rap op stapkantoor vinden.
Zowel vakanties als daguitstappen en sport- en cultuuractiviteiten kunnen er aan een
voordelig tarief geboekt worden. Bovendien helpen de medewerkers met praktische
zaken, zoals het samenstellen van een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer.
Slaatje Praatje ontvangt hiervoor steun van de provincie Oost-Vlaanderen.
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LOKAAL
Slaatje Praatje is daarenboven geen eiland in de gemeente, maar betrekt hierin zoveel mogelijk de lokale gemeenschap. Hoewel Slaatje Praatje in de vijf gemeenten centraal aangestuurd wordt, heeft ieder OCMW zijn eigen basiswerking met een lokaal verankerde vrijwilligerswerking en met lokale accenten. Afhankelijk van de aanwezigheid van diensten,
handelaars, landbouwers, scholen, verenigingen en afhankelijk van de noden bij de lokale OCMW-cliënten, is iedere werking verweven in een uniek netwerk.
Het is de bedoeling om mensen in armoede te versterken door integratie in de lokale gemeenschap te bevorderen. Slaatje Praatje wil de drempel verlagen om naar een vereniging te
stappen, beroep te doen op diensten in de gemeente, enzoverder. Anderzijds willen de OCMW’s dat Slaatje Praatje gedragen wordt door de lokale gemeenschap.
Ondertussen is Slaatje Praatje in de zes gemeenten een begrip geworden. Handelaars bieden spontaan voedseloverschotten aan, schoolkinderen stappen een sponsortocht ten voordele van Slaatje Praatje, de lokale KVLV-afdeling stelt haar programma voor en er verschijnt nu en dan een artikel in een gemeenteblad. Aan de andere kant nemen OCMW-cliënten
deel aan de paaseierenzoektocht van de gemeente of de uitstap van een lokale armoedevereniging. Missie volbracht dus.
.
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SAMENWERKINGSVERBAND
WIE?

De mobiele sociale kruidenier Slaatje Praatje is een uniek samenwerkingsverband tussen zes OCMW’s.
Sinds 2013 slaan de OCMW’s de handen in elkaar om van voedselhulp structurele armoedebestrijding
te maken. Het landelijke karakter van deze gemeenten, de gemeenschappelijke visie en de drive op de
sociale diensten zijn de lijm voor deze werking.
De zes OCMW’s hebben zich verenigd in Welzijnsvereniging Weldenderend. Deze vereniging wordt
aangestuurd door een algemene vergadering en raad van beheer, waarin afgevaardigden van de zes
OCMW’s zetelen. De coördinator van Slaatje Praatje is er leidend ambtenaar.
In de dagelijkse werking van Slaatje Praatje wordt de coördinator bijgestaan door twee logistieke
medewerkers.
Voor iedere lokale werking is er een maatschappelijk werker verantwoordelijk. Hij of zij leidt de marktmomenten in goed banen, stuurt de lokale groep vrijwilligers aan en organiseert extra activiteiten.
De maatschappelijk werkers komen tweemaandelijks samen met de coördinator voor een intervisievergadering. Ten slotte vinden er binnen ieder OCMW geregeld vrijwilligersvergaderingen plaats.
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ONTSTAAN
CAW Dendermonde haalde in maart 2009 het Eén-journaal met de start van de eerste mobiele sociale kruidenier van Vlaanderen. Alle gemeenten van het arrondissement Dendermonde
sprongen al snel op de kruidenierskar. Oorspronkelijk bleef het beperkt tot de ordelijke bedeling van de gratis BIRB-producten, aangevuld met een praatje en een kop koffie.
Bij de gebruikers ontstond spontaan een wij-gevoel. Omwille van financiële redenen en een reorganisatie kon het CAW het project in 2013 niet verderzetten. Dit was een grote klap
voor de bezoekers. In Buggenhout verzamelde zich een groepje bezoekers dat vastberaden was om de mobiele sociale kruidenier verder te zetten en dat bij het OCMW aanklopte.
OCMW Buggenhout ging samenzitten met de bezoekers en nodigde de andere OCMW’s van het arrondissement uit om hetzelfde te doen. Het resultaat was eensgezindheid bij de
OCMW’s van Buggenhout, Waasmunster, Berlare en Laarne én hun bezoekers over een verderzetting met nieuwe accenten. In 2014 sloot ook OCMW Wichelen zich aan.
OCMW Dendermonde volgde in 2018. De sociale kruidenier gaat nu ook langs in de deelgemeenten Schoonaarde en Baasrode.
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AANBOD
1. Groenten en fruit

Voor een kromme komkommer, een vertakte pastinaak of een dikke tomaat halen wij onze neus niet op. Wekelijks halen we overschotten op bij de groenteveiling BelOrta in
Sint-Katelijne-Waver. Deze groenten verdelen we gratis.
Daarnaast vullen we het assortiment aan met extra groenten, aardappelen, uien en seizoenfruit van boeren uit de streek. Rechtstreeks bij de boer kopen, betekent een mooie prijs
voor ons en een eerlijke prijs voor de boeren.

2. Droge voeding

Via het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) bieden we klanten gratis droge voeding aan.
Af en toe schenken lokale handelaars en supermarkten hun voedseloverschotten aan de sociale kruidenier. Dit zijn welgekomen extra’s in de sociale kruidenier en kunnen op veel
belangstelling rekenen bij de klanten.
Tot slot wordt het aanbod droge voeding aangevuld met producten van Colruyt.
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3. Verzorgings- en schoonmaakproducten

Via Goods to Give vzw en Tops Outlet kunnen we verzorgings- en schoonmaakproducten
verkopen aan een zeer lage prijs. Beiden vormen een schakel tussen de ondernemerswereld en sociale organisaties. Ze leveren niet-voedinsgsproducten uit overstock
die voor een prikje worden aangekocht. De producten van Goods to Give worden aan
maximum 15% van de marktwaarde verkocht.

4. Brood

Enkele lokale bakkers halen ’s avonds het onverkochte brood uit de rekken en vriezen
dit in. Deze broden komen enkele dagen later in de sociale kruidenier terecht.
Op die manier integreren we opnieuw voedseloverschotten in de sociale kruidenier.

5. Andere

Tot slot breiden we af en toe het vaste aanbod uit met kledij, schoolmateriaal, speelgoed, boeken e.d.

PLATTELANDSPROJECT
Slaatje Praatje is zich bewust van het vernieuwende karakter van het project en wil
hier verder mee aan de slag gaan.
Daartoe liep er tot juli 2017 een plattelandsproject, gesubsidieerd door de provincie
Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Landmaatschappij.

Ten slotte stond de mobiele sociale kruidenier stil bij zijn good practices. Begeleid door
twee docenten sociaal werk van de Arteveldehogeschool werd een intervisiemethodiek
uitgewerkt en aangeleerd, waardoor maatschappelijk werkers van de OCMW’s van
elkaar leren. Er is besloten om deze good practices niet enkel binnen de intervisiegroep
te houden, maar deze te delen met andere organisaties.

Enerzijds zette Slaatje Praatje verder in op het plattelandsthema. Er worden nu voedseloverschotten bij lokale handelaars opgehaald en via korte keten groenten, fruit,
aardappelen en uien gekocht bij landbouwers uit de streek.

De website www.slaatjepraatje.be en deze brochure zijn een product hiervan.

Verder werd ingezet op activiteiten die de doelgroep verder versterken. Hiervoor werden lokale partners aangesproken, zoals gezondheids- en welzijnsorganisaties en lokale verenigingen. Dit resulteerde in enkele duurzame contacten en boeiende workshops
voor de klanten van Slaatje Praatje.
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GETUIGENISSEN
Dat jullie er nog lang mogen zijn,
mensen met een hart op de juiste plaats.

Ik bewonder
het enthousiasme
en de inzet van
alle vrijwilligers.
Slaatje Praatje zorgt voor gezelligheid,
vriendschappen, gedeelde empathie…

Bedankt Slaatje Praatje, het gaf ons wat
warmte voor die sombere en eenzame dagen.

Goe Bezig!

Slaatje Praatje is voor mij vriendschap!
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Slaatje Praatje is voor mij
een gezellige bende waar
je eensje hart kan luchten.

De steun en het
sociaal contact
maken dikwijls
het verschil.

Bedankt voor de gezellige babbel en de
leuke creaties die we kunnen maken.

CONTACT
Coördinator sociale kruidenier
Nele Decelle
nele.decelle@slaatjepraatje.be
09 337 50 36
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OCMW Berlare
Liesbet Cooreman
liesbet.cooreman@ocmwberlare.be
09 326 97 19
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OCMW Laarne
Ellen Leroy
ellen.leroy@ocmwlaarne.be
09 365 46 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OCMW Wichelen
Ann Boterberg
ann.boterberg@ocmw-wichelen.be
052 43 24 58
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OCMW Buggenhout
Dirk Lissens
dirk.lissens@ocmwbuggenhout.be
052 33 96 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OCMW Waasmunster
Katja Vlaeminck
katja.vlaeminck@sociaalhuiswaasmunster.be
052 25 13 99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OCMW Dendermonde
Jannik Roef
jannik.roef@ocmw.dendermonde.be
052 22 34 41

Met de steun van:

Platteland Plus: Vlaanderen en provincie
Oost-Vlaanderen investeren in hun platteland

