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NIEUWSBRIEF TELEDIENST 

Speciale editie    –   26/10     

Dag van Verzet tegen Armoede 17/10 

   Aantwoord 

 

In deze editie 

Zoals jullie wellicht wel weten, gaat ieder jaar op 17 oktober de Dag van 

Verzet tegen Armoede door. Daarom organiseerde Teledienst op 

dinsdag 26 oktober een dialoogmoment voor iedereen die begaan is 

met onze vereniging en onze werking. Wat je band met Teledienst ook is 

– vrijwilliger, personeel, bestuurslid, bezoeker, sympathisant,…- we 

wilden graag ieders mening en inbreng horen.  

Dit jaar gaat 17/10 over het thema ‘Participatie’. Daarom grijpen wij nu 

de kans om samen met jullie na te denken over onze toekomst, missie 

en visie want het is pijnlijk duidelijk dat deze dringend bijgesteld moeten 

worden. Teledienst wil hard inzetten op de 6 criteria om zo mensen in 

armoede te versterken. Dit houdt in dat er minder focus gelegd zal 

worden op de praktische dienstverlening. Dit is een groeiproces en zal 

stap voor stap moeten uitgewerkt worden. Daarom vragen we jullie 

engagement om samen met Teledienst mee te groeien! 
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Hoe de dag eruit zag 

Onthaal en verwelkoming door Eddy 

Onder begeleiding van een kopje koffie of thee en een koekske verwelkomde 

Eddy Mareceaux ons zoals we dat van Eddy gewoon zijn – met veel 

enthousiasme! 

 

 

Na de ontvangst door Eddy vroegen we jullie om kort te noteren op welke 

manier jullie bij Teledienst betrokken zijn. Jullie antwoorden werden achteraf 

bekeken en gecategoriseerd door Steven en Nele. Later meer hierover. 
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Lieven De Pril opent met de kansendans 

Na kort aan alle aanwezigen gevraagd te hebben te noteren hoe zij momenteel 

participeren in Teledienst, laat Lieven De Pril van Welzijnsschakels ons zien en 

beleven hoe armoede zich uit in de samenleving. Dit doet hij aan de hand van de 

kansendans. De klassieke stoelendans, maar dan net iets anders. Een aantal –al 

dan niet- Chinese vrijwilligers werden uitgenodigd om een rondje te dansen. In 

het midden staan 10 stoelen. Iedere stoel staat voor een onderdeel, een 

levensdomein, dat samenhangt in het armoedeweb.  
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Armoede gaat om meer dan een gebrek aan geld, het beïnvloedt alle domeinen 

van het leven. Denk maar minder kansen in het onderwijs voor kinderen in 

armoede, waardoor ze later misschien minder makkelijk aan een goedbetaalde 

job geraken en zo zelf in de armoede blijven.  Armoede merk je aan de 

buitenkant, denk maar aan huisvesting, koopkracht (de laatste mode of 

trends,…),  maar ook aan de binnenkant zoals de schaamte om te zeggen dat je 

in armoede leeft, of de angst dat anderen je zullen beoordelen. 

En de kansendans, die zag er zo uit: 
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Participatiestenen 

Het wordt ondertussen duidelijk dat we nog heel wat werk voor de boeg 

hebben. De basis is er wel, maar er moet nog hard gebouwd worden aan 

Teledienst als volwaardige Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen. En 

dat bouwen doen we met de participatiestenen. Dit zijn handige tools en 

hulpmiddelen die we kunnen inzetten om te groeien als vereniging. 

In een ideale wereld nemen bij Teledienst mensen in armoede het woord. 

Momenteel is dit nog te weinig het geval. Wij willen hen dan ook een 

draagvlak geven om dit te verwezenlijken. Het is de bedoeling dat we écht 

samen denken en werken, samen beslissingen nemen, een duidelijke 

wederzijdse communicatiestroom op gang brengen en houden zodat we 

weten wat er speelt en wat er van ons verwacht wordt als vereniging.  
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Dialoogtafels – tijd voor zelfreflectie 

De aanwezigen werden opgedeeld in 6 groepen. Iedere groep kreeg dezelfde 

vragen voorgeschoteld om over na te denken, opgedeeld in 2 dialoogtafels: 

Dialoogtafel 1: 

 Wat betekent participatie voor jou? 

 Gebeurt dat nu al en krijgt dat een kans in Teledienst? 

 Draag je daar zelf toe bij? 

Dialoogtafel 2: 

 Heb ik het gevoel deel uit te maken van Teledienst? 

 Hoe voel ik die betrokkenheid? 

 Wat heb ik nodig om mij betrokken te voelen? 

Al jullie opmerkingen, ideeën, overpeinzingen, noem maar op hebben we 

netjes opgelijst en gecategoriseerd: 

o Wat betekent participatie voor ons? 
 

 Deelnemen / meedoen. 
 Deel uitmaken (van groep) / je aangesproken voelen / erbij 

horen / aanvaard worden / zich welkom voelen . 
 Iets betekenen / erkenning krijgen. 
 Mijn gedacht mogen zeggen / mee mogen denken / 

voorstellen doen / ideeën aanbrengen / gehoord worden 
op zo’n manier dat er ook iets mee gedaan wordt / de kans 
krijgen om te springen. 

 Vrijwilligerswerk doen. 
 Sociaal contact / kunnen praten met 

elkaar / er zijn voor elkaar. 
 

o Waar willen we voor staan?  
 

 Warme, welkome thuis / open. 
 Niet voor, maar samen met mensen in armoede. 
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 Verbinding zoeken. 
 Inclusief / respect voor ieders eigenheid, ongeacht zijn 

overtuigingen, karakter of huidskleur / respect voor de mens 
in zijn geheel / kunnen zijn wie je bent. 

 Pluralistisch 
 Streven naar gelijkwaardigheid. 
 Participatief werken / een plek krijgen / meetellen / een 

stem geven. 
 Wederzijds begrip en steun. 
 Discreet / in vertrouwen. 
 Laagdrempelig / nabij. 
 Echt praten met elkaar / actief luisteren naar elkaar / tijd 

maken voor elkaar. 
 Krachtgericht / kloof dichten. 
 Onafhankelijk. 
 Ieder op zijn eigen ritme. 

 
o Hoe denken we dat in de praktijk te brengen?  

 
 Onthaal, contact en ontmoeting versterken  

 In praatcafé, bezoekersruimte kruidenier, 
restaurant. 

 Obstakels wegnemen. 
 Groepswerking uitbouwen  

 Themagroepen 

 Praatgroepen 

 Groepje ‘Een(s) met jezelf’ (binnenkant armoede) 

 Activiteitenclub  
 Brede waaier aan activiteiten aanbieden 

 Groepsuitstappen / avondactiviteiten (film, toneel, 
concert) / workshops / wandelingen   

 Samenwerken met partners. 

 Gebruik UiTPAS stimuleren. 

 Rap op Stapkantoor uitbouwen en beter bekend 
maken. 
 



11 
 

 Dialoog / uitwisseling structureel inbouwen  

 Zowel horizontaal als verticaal, zowel intern als 
extern. 

 In groepswerking / praatcafé / 
bezoekersruimte kruidenier / werkgroepen / 
dialoogtafels. 

 Vrijwilligerswerk (vanuit de dienstverlenende 
basiswerkingen) verdiepen  
 

 Vorming aanbieden. 

 Gericht op mensen in armoede. 

 Voor vrijwilligers. 

 Sensibilisering naar beleid / partners / brede 
samenleving toe. 
 

 Teledienst als knooppunt van expertise en knowhow wat 
armoedethema’s betreft.  

 Verder knowhow opbouwen d.m.v. inbreng van 
mensen in armoede in groepswerking en 
interne en externe participatieve 
overlegorganen, literatuurstudie, opleiding, 
intervisie, veldwerk. 

 Ervaringsdeskundigheid opbouwen in eigen 
huis. 
 

 Outreachend werken / actief op zoek naar nieuwe mensen in 
armoede  

 Onze eigen basiswerkingen beter als 
vindplaatsen gebruiken. 

 Proactief de wijken in : zowel op eigen initiatief 
als in samenwerking met partners. 

 Niet enkel focus op de stad, maar ook 
aandacht voor bepaalde wijken / buurten in de 
deelgemeenten  

 Meer & gerichter netwerken. 

 Beter samenwerken met partners. 
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 Tijd en ruimte voorzien voor ‘scharrelen’. 

 Aandacht voor extra kwetsbare groepen bv. 
dak- en thuislozen, mensen met MMPP-
problematiek,… 
 

 Actief inzetten op het bereiken van mensen met andere 
etnisch-culturele achtergrond. 

 Thematisch werken / babbelgroep in 
kruidenier. 

 Partnerschappen uitbouwen (partners 
Armoedenetwerk Ninove, Huis van het Kind, 
parochies,…). 
 

 Informatiedoorstroming / communicatie stroomlijnen (zowel 
horizontaal als verticaal, zowel intern als extern). 
 

 Beleidsgericht werken. 

 Themawerking (getuigenissen verzamelen / in 
dialoog gaan / drempels signaleren / 
oplossingen zoeken / grondrechten 
verkennen). 

 17/10 : terug in eigen handen nemen – 
werkgroep oprichten – partners betrekken. 

 Externe dialoogwerkgroepen. 
 

 Ons beter op de kaart zetten (aan bekendheid / imago 
werken). 

 Meer en gerichter netwerken. 

 Beter samenwerken met partners. 

 Verbinding zoeken met verenigingen / 
welzijnsschakels / andere organisaties die aan 
armoedebestrijding doen uit de omliggende 
gemeenten (intervisiemomenten, 
bezoekjes,…), het ruimere Netwerk tegen 
Armoede. 

 Nieuwsbrief breder verspreiden. 
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 Overzichtelijke flyer maken voor verspreiding 
via sociaal huis, partners, dokters, op de 
markt,…  

 Door een aantrekkelijk, ruim, laagdrempelig 
aanbod te voorzien mond-aan-mondreclame 
beter doen renderen. 

 Ambassadeurschap vrijwilligers. 
 

 Inspraak structureel verankeren op alle niveaus van de 
vereniging (opletten voor schijnparticipatie!). 

 Via vrijwilligersoverleg, groepswerking, 
intervisies, werkgroepen. 

 Mee-maken van nieuwsbrief. 

 Ideeënbus. 

 Mee besturen? 
 

 Aanmoedigen & faciliteren van persoonlijke uitingen van 
creativiteit  

 Ruimte voorzien in nieuwsbrief / op website. 

 Podium / tentoonstellingsruimte aanbieden. 
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In een notendop 

Om duidelijk te maken hoe Teledienst momenteel werkt, hebben we 

gebruik gemaakt van een noot. Je hebt de buitenkant, met onze praktische 

dienstverlening zoals het sociaal restaurant en de sociale kruidenier, en je 

hebt de binnenkant, dat onze inhoudelijke werking voorstelt. Momenteel 

ligt de focus te hard op de praktische dienstverlening en is het de bedoeling 

dat onze focus verschuift naar meer inhoudelijke werkingen. Dan denken 

we aan meer groepswerkingen, meer vormingen voor onze mensen, meer 

inspraak door onze mensen in alle lagen van Teledienst,…  Dit alles met 

eenzelfde doel: armoede de wereld uit helpen. Wij geloven dat dit kan door 

mensen in armoede te versterken, hen een stem te geven en hen vooruit te 

helpen. Praktische dienstverlening is nodig, maar er dient een goeie balans 

te zijn tussen onze praktische dienstverlening en onze inhoudelijke werking. 

Jammer genoeg is er op dit moment een onevenwicht tussen deze twee 

werkingen.  En aan dit evenwicht willen we samen met jullie op een 

structurele manier werken! 
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Engagementsverklaring 

Aan het einde van de dag heeft Lucia, onze coördinator die jullie ongetwijfeld 

allemaal wel kennen, nog even verteld waarom we deze dag nou eigenlijk 

hebben georganiseerd. Het is duidelijk, het moet anders. Hoe? Daar werken we 

aan. De omschakeling naar een volwaardige werking volgens de 6 criteria 

verloopt niet van vandaag op morgen. Dit proces zal heel wat tijd in beslag 

nemen. Daarom zal het nieuwe jaar volledig in teken staan van deze 

omschakeling. Om dit te laten slagen zal ieder van ons mee moeten denken en 

werken. Dit houdt ook in dat er een mentaliteitswijziging nodig zal zijn. Minder 

focussen op het verdelen van voeding en meer focussen op hoe we mensen 

kunnen versterken zodat ze zelf in hun behoeften kunnen voorzien. Hiervoor 

zullen we meer in dialoog moeten gaan, meer contact leggen met de mensen die 

langskomen in het praatcafé bijvoorbeeld. Terug een babbeltje slaan met jan en 

alleman die langskomen en mogelijke hulpvragen doorgeven. Ook moeten we 

manieren bedenken om mensen in armoede te bereiken en ze aan ons te binden 

zodat we ze ook effectief kunnen horen. Dan pas kunnen we hen echt helpen. 

Hieraan gelinkt hebben we aan ieder van jullie een engagementsverklaring 

meegegeven. We weten dat we veel van jullie vragen en daarom willen we jullie 

ook de kans geven om elders jullie hulp aan te bieden. Wij vragen een 

engagement van 100%, volgens de 6 criteria. We verwachten dat onze 

vrijwilligers voeling hebben met wat armoede inhoudt, dat ze zich inlezen rond 

dit thema en ook opleidingen of vormingen volgen. Louter iemand reduceren tot 

hulp in de keuken of cafébediende zit er niet meer in. Jullie zijn het belangrijkste 

aanspreekpunt voor onze mensen. Onze grootste zorg zou moeten zijn hoe we 

mensen in armoede kunnen helpen, niet welke snack we aanbieden in het 

praatcafé. Jullie hadden tot 11 november de tijd om ons deze verklaring terug te 

bezorgen. Tevens zal er binnenkort een overleg gepland worden met ieder van 

jullie, al dan niet in groep om het wat sneller te laten verlopen. Jullie hebben 

ongetwijfeld heel wat vragen en we hopen deze dan te kunnen beantwoorden. 

Hou dus zeker jullie mailbox in de gaten! 
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Wat zijn dat nu, die 6 criteria? 

1. Armen verenigen zich 

Armen en niet-armen samenbrengen in een onafhankelijke vzw met 

het doel armen uit hun maatschappelijk isolement te halen en hun 

slagkracht te vergroten. In hun werking zijn ze gericht op de 

samenwerking met andere organisaties en instanties die zich tot 

kansarmen richten. 
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2. Armen het woord geven 

Het creëren van voorwaarden opdat armen het woord kunnen 

nemen, met als einddoel een volwaardige gesprekspartner in de 

samenleving te vormen. Daartoe organiseren de verenigingen 

activiteiten die de kans bieden om deze vaardigheden te 

ontwikkelen. De armen moeten in de gelegenheid gesteld worden in 

de eigen vereniging ritme, snelheid en inhoud te bepalen. 

3. Werken aan maatschappelijke emancipatie 

De armen helpen groeien om hun burgerrechten volwaardig op te 

nemen en de maatschappij bewust maken van de gelijkwaardigheid 

van armen en niet-armen. 

4. Werken aan maatschappelijke structuren 

Zij streven solidariteit na tussen de armen en de samenleving. 

Daartoe organiseren zij vormingsactiviteiten en zoeken actief 

partners in de samenleving om kennis over armoede, vanuit de 

ervaring van de armen, uit te wisselen en misverstanden, 

vooroordelen en uitsluitingsgedrag bloot te leggen. 

5. Dialoog en vorming 

Zij stimuleren de betrokkenheid van armen bij het beleid en de 

evaluatie van de maatschappelijke structuren en de rechtstreekse 

contacten tussen de armen en de verantwoordelijken in de 

samenleving. 

6. Armen blijven zoeken 

De verenigingen moeten een actieve openheid ten toon spreiden 

naar andere mensen, waarbij men een extra inspanning doet voor de 

meest geïsoleerde armen. 
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Dit zijn uiteraard maar korte uiteenzettingen van de 6 criteria. Alle 

informatie kan terugvinden via: 

https://netwerktegenarmoede.be/nl/over-ons/onze-visie-en-

criteria/onze-6-criteria 

Lees al deze punten zeker eens goed na, we gaan er nog veel over 

horen! 

Vrijwilligersbeleid 2.0 

Dat ons vrijwilligersbeleid een update kon gebruiken was ondertussen 

wel duidelijk. Daarom zal Steven de rol van vrijwilligerscoach op zich 

nemen. Achter de schermen werkt hij vlijtig aan een nieuw 

vrijwilligersbeleid met onder andere een aangepaste gedragscode, 

huisregels,… In december worden ook de eerste gesprekken met de 

vrijwilligers opgestart om alvast de meest prangende vragen omtrent 

26/10 en de 6 criteria te beantwoorden. In de volgende nieuwsbrief zal 

er ook gecommuniceerd worden rond het nieuwe vrijwilligersbeleid. 

We houden jullie op de hoogte! 
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Tijd voor een hapje en een drankje 

Na al dat harde werk hebben we uiteraard een hapje en een drankje 

verdiend! Cava, wijn, fruitsap of iets anders, het was allemaal voorzien. Na 

het aperitief kon iedereen aanschuiven voor een lekkere Thaise curryschotel. 

Tijdens het eten kon er nog wat nagepraat en gelachen worden. We hopen 

dat jullie ervan genoten hebben!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben nog heel wat foto’s van de gezellige babbels achteraf. Deze 

kan terugvinden in de volgende nieuwsbrief met een overzicht van onze 

activiteiten van 2021. 
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Hoe hebben jullie deze dag beleefd? 

Gesprek met Daniel  

Voor mij was de dag over de ganse lijn geslaagd.  

Ik heb mensen ontmoet die ik nog nooit eerder had gezien en ik heb het 

gevoel dat ik veel heb bijgeleerd.  

De kansendans vond ik super. 

Zo’n dialoogtafel geeft je de kans om mensen op een andere manier te 

leren kennen, op een andere manier naar mensen te kijken. Ik werd bv. 

diep geraakt door het verhaal van één van de dames bij ons aan tafel. Ze 

had het over eenzaamheid en over hoe samen rond de tafel zitten 

daaraan kan verhelpen.  
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Participatie is voor mij: deelnemen, je steentje bijdragen, je eigen 

krachten inzetten voor een goed doel. Zelf draag ik bij door mee te 

helpen in ’t Winkeltje, door met de mensen die ik ontmoet te babbelen 

en naar hen te luisteren. Dankzij de mensen die ik er heb leren kennen, 

voel ik mij betrokken bij Teledienst.  

Het belangrijkste dat er nu moet gebeuren om Teledienst vooruit te 

helpen, is de vereniging beter bekend maken. 

Mijn kerstboodschap = we moeten elkaar helpen.  

 

Gesprek met Agnes 

Aan deze dag heb ik een heel goed gevoel overgehouden. 

Ik ben nog vrij nieuw als vrijwilliger bij Teledienst, dus het was tof om 

andere mensen te leren kennen. 

De kansendans zat goed in elkaar. Zo blijft het hangen. Lieven deed dat 

ook heel vlot. 

De methode van de dialoogtafels was niet helemaal nieuw voor mij (we 

deden dat vroeger bij ons op het werk ook), maar het werkte hier heel 

goed.  

Mijn bekommernis is wel een beetje of er ook effectief iets met de 

uitkomst van de dialoogtafels gaat worden gedaan? Bv. gaat het ons 

lukken om mensen met een andere culturele achtergrond te bereiken?  

Ik weet dat iedereen welkom is bij ons, maar toch voel je dat er nog heel 

wat drempels zijn die mensen tegenhouden. Mensen in armoede zijn 

vaak te beschaamd om hier zo maar binnen te stappen.  Anderstaligen 

krijgen we ook moeilijk in het praatcafé. 
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Participatie is voor mij: helpen waar ik kan. Naast het openhouden van 

het praatcafé wil ik eventueel ook wel meewerken aan activiteiten.  

Ik haal veel voldoening uit mijn werk als ik vrijwilliger.  Ook al ben ik hier 

nog niet zo lang, toch voel ik mij al helemaal verbonden met Teledienst.  

Het belangrijkste dat er nu moet gebeuren om Teledienst vooruit te 

helpen, is onze doelgroep beter bereiken en ervoor zorgen dat zij hun 

rechten beter kennen. 
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Wat kan jij doen? 

 Je kan ons steunen door: 

 Vrijwilliger te worden en mee te werken aan één 

van onze projecten 

 

 Een financiële gift te doen: 

 

1. Voor een gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Je kan 

storten op het rekeningnummer BE86 8939 4407 0450 met 

vermelding “Project 601 TELEDIENST” 

 

2. Indien je geen fiscaal attest wenst, kan je storten op het 

rekeningnummer van Teledienst BE88 7370 3641 3641 met 

vermelding “Gift” 

 

3. Indien je ons maandelijks wil steunen kan je een permanente 

opdracht geven aan je bankinstelling. Neem gerust even contact 

met ons op en we bezorgen je het nodige formulier 

 

            Vecht samen met ons tegen het onrecht van armoede! 

 

 

 

 

 

TELEDIENST   

Oude Kaai 13         E-mail: info@teledienst-ninove.be 

9400 Ninove          Telefoon: 054 32 24 54  
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 ARM IN ARM VOOR GELIJKE KANSEN 

Vzw Teledienst Ninove is een Vereniging Waar Armen Het Woord 

Nemen. Wij willen een warm onthaal bieden aan mensen in armoede, 

zonder drempels. Samen met hen gaan we op weg om hen uit hun 

sociaal isolement te halen, sterker te maken en na te denken over 

oplossingen in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. 

Teledienst vzw 
Vereniging waar armen het woord nemen 

 
Oude Kaai 13, 9400 Ninove 

054 32 24 54 (ma – vrij: 9 u – 16 u) 
info@teledienst-ninove.be 
www.teledienstninove.be 

 

Wij zijn geopend voor iedereen en alle 
vragen van maandag tot en met vrijdag van 

9 u tot 16 u. 
 

Openingsuren ’t Contact 
 

Maandag 14 u – 17 u 
                         Dinsdag 9 u – 17 u 

Woensdag 10 u – 17 u 
Donderdag 10 u – 17 u 

                         Vrijdag             10 u – 17 u 
Zaterdag 13 u – 17 u 

 
Openingsuren restaurant 

 
Dinsdag 11 u 30 – 13 u 
Woensdag 11 u 30 – 13 u 
Donderdag 11 u 30 – 13 u 


