
Welzijnszorg : «  Iedereen beschermd tegen armoede ? »

                                Beste vrienden,

Belgie wordt gerangschikt onder één van de rijkste landen ter wereld 
en als ecologische voetafdruk staat Belgie op de 5e plaats.
Wij zouden zeggen : «  Wij Belgen laten het breed hangen » en toch 
zegt de aktie welzijnszorg 2014 : «  1 op de 7 mensen in ons land leeft 
onder de armoedegrens. »
Echt, hier in Brussel maar ook elders, moet je niet ver gaan om dit 
vast te stellen.
Wandelen wij even in onze Noordwijk op de Antwerpse steenweg 
waar we werkzaam zijn om dit te beleven , zowel positieve als 
negatieve ontmoetingen.

Negatief :
Sinds 1980 verwelkomen we dagelijks asielzoekers in de kerk voor 
kleren ( dankzij U allen , bedankt hiervoor) en in ons centrum  “34” 
voor eten en informatie.
“Vluchtelingenwerk Vlaanderen” hielp ons met professionele en 
sociale medewerkers voor informatie en vertaling. Nu eind December 
2014 houden zij er mee op wegens ontbreken van subsidies.
De parochiale vrijwilligers nemen alles weer in handen zonder 
professioneel personeel. Spijtig

Positief:
In mei 2014 ging ons centrum  “32”  open voor thuislozen en 
uitgeprocedeerde vluchtelingen die elders niet terecht kunnen.
Hier kunnen ze uitrusten , wat eten, drinken en gezelschapspelletjes 
doen.
Nu deze mensen sinds juni ook recht hebben op een identiteitskaart 
zonder eigen adres , hebben we naast de vele vrijwilligers  ook  2 
sociale assistenten van Caritas om dit tot een vlug en goed einde te 
brengen.

Bedroevend:
Een tiental romas ( zigeuners ) met heel wat kinderen hebben geen 
slaapplaats, zij slapen onder de blote hemel. Een opvanghuis  kunnen 
wij hen niet bieden.



Daarom wordt alles reeds in gereedheid gebracht om in de 
wintermaanden deze kinderen enkele uurtjes op de schoolbanken te 
krijgen- niet gemakkelijk hoor , alleen al maar voor 
beleefdheidsbeginselen en frans. Zij leven buiten in het wild zonder 
veel respect en bedelen aan de verkeerslichten.
Hopelijk komen er enkelen en volgen anderen misschien.

Conclusie:
Elke werkdag hebben wij contact met

- 80 à 100 asielzoekers
- 70 tal thuislozen
- 30 tal romafamilies

Zo zie je , 1 op 7 in armoede kan wel een juiste benadering zijn door 
“Welzijnszorg”

Heel veel groeten en dank voor de kleding en de finantiele steun.

                                                        P.Vangeel Hugo
                                                        Antwerpse steenweg 392
                                                        1000 Brussel


