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Concept Store

deelwerking van CAW Antwerpen

Editoriaal
In voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezing in oktober begint de spanning te stijgen bij de politieke partijen!
Ze promoten hun kandidaten en profileren zich op thema’s die zij maatschappelijk relevant vinden. Maar wie
neemt het op voor dak- en thuislozen? Hoe denken ze over de woonproblematiek? Wat willen ze investeren in
het voorkomen van thuisloosheid? Hoe willen ze thuislozen opvangen en begeleiden naar een woonst? Om daar
een zicht op te krijgen voor de stad Antwerpen, organiseren we samen met de Universitaire Stichting Armoede
Bestrijding een politiek debat op vrijdagvoormiddag 14 september waarop we u uitnodigen. Mits inschrijving is de
toegang gratis. Meer info vindt u in dit nummer.
We informeren u ook over het project Viervoeters in Nood en hoe de bewoners van De Plataan daaraan meewerken.
Het is een kleinschalig privé-initiatief voor opvang van verlaten of verwaarloosde honden. Ondanks de precaire
situatie van onze bewoners, putten zij voldoening uit het dragen van zorg voor deze dieren.
Centraal in dit nummer staan deze keer de verantwoordelijken van Travant Concept Store die recent opende. Het
is een nieuw initiatief binnen Travant, die de uitbating doet van onze keuken en bakkerij, wiens producten steeds
meer worden gewaardeerd!
Heb je nog goede kleding die je niet meer gebruikt? We geven jou een adres om het te deponeren zodat we het
via ons winkeltje kunnen bezorgen aan zij die het kunnen gebruiken!
Tenslotte nodigen onze vrijwilligers van De Steenhouwer u uit voor het traditionele zomerse mosselfeest op 18
en 19 augustus op het Sint-Andriesplein. Het is een heerlijk jaarlijks feestelijk gebeuren om familie, vrienden en
kennissen mee naartoe te nemen! Ik hoop u daar te ontmoeten!
Bob Cools, Voorzitter WDD

4voeters in nood
Te midden de polders van het Waasland, in
Kieldrecht, krijgen mishandelde of verwaarloosde honden een tweede kans. Christophe Van
Mieghem van de vzw 4voeters in nood vangt ze
er op in een huiselijke sfeer. De dieren komen er
tot rust en mogen er voelen hoe het is om ‘hond’
te zijn met behulp van een roedel. Om al die dieren voldoende beweging te kunnen garanderen,
rekent Christophe op vrijwilligers die met een
hond aan de leiband de hort op gaan. Ook enkele bewoners van ons huis engageerden zich.
Zo komt het dat wij zo nu en dan met ons busje
de natuur in trekken om Christophe te assisteren
bij die wandelingen. Een van die bewoners is
Patrick. Hij geeft tekst en uitleg.
“Meestal gaan we naar 4voeters van 10u ‘s ochtends tot 2u ‘s middags. We starten er met een
wandeling met de honden. Elke vrijwilliger neemt
er één aan de leiband en dan zijn er nog een tiental
loslopende honden die ons vergezellen. Sommige
van die wandelingen zijn kort maar andere zijn
best wel pittig. Het is altijd belangrijk dat het klikt
met zo’n hond. Als je je niet oké voelt bij zo’n dier
dan kiest Christophe er een andere uit. Het zijn allemaal honden met een verleden. Sommigen hebben zelfs een geschiedenis van mishandeling.

Naast het wandelen met de honden helpen we
Christophe ook met andere dingen: onkruid wieden in de tuin bijvoorbeeld, of hout klieven of modderige stukken tuin bedekken met houtsnippers.
Christophe werkt ook samen met een boer uit de
buurt. Als het seizoen er is dan zullen we de peren
mogen plukken die nog aan de boom hangen omdat ze niet geschikt zijn voor verkoop. En je doet
dat allemaal volgens je eigen mogelijkheden en op
je eigen tempo. Er wordt je niets opgedrongen.
Zo’n middag in Kieldrecht geeft echt voldoening.
Als hondenvriend doet het me goed iets voor die
beesten te kunnen betekenen. En op den buiten
zijn. In de natuur. Eventjes alles loslaten. En ‘s
avonds ga je gezond moe naar huis.”

Travant Concept Store
In eerdere edities van Aan de Rand berichtten wij reeds over de Volkscantina en de Bakkerij die wij
in ons huis en met uw steun realiseerden. Zowel de Volkscantina als de Bakkerij maken deel uit van
Travant. Travant is echter meer dan deze twee werkingen, want naast de bakkerij en de Volkscantina
zijn er nog vijf andere werkvloeren waar kwetsbare mensen arbeidskansen krijgen: het Fietsatelier,
het Houtatelier, de Poetsdienst, de Vervoerdienst, en Verhuis&Wonen. Onlangs kwam daar de Travant
Concept Store bij, een info- en verkooppunt voor alle Travant producten en diensten. Gewapend
met pen en papier trekken we naar de Turnhoutsebaan 112 in Borgerhout waar de Concept Store
haar deuren opende. We treffen er Ingrid Van Hove en Kristel Hectors die de leiding hebben over
het nieuwe initiatief.
Als we de Concept Store binnenstappen worden
we overvallen door een gezellige drukte. Mensen
van diverse pluimage verdringen zich rond rekken met keurig gesorteerde modieuze tweedehandskledij. Die is zonder twijfel het uithangbord
van deze winkel. Maar er is meer want achter de
kassa worden er broden en koekjes geëtaleerd die
in onze bakkerij werden gebakken, in de etalage
bevinden er zich sier- en gebruiksvoorwerpen van
het houtatelier en enkele tweedehands fietsen uit
het fietsatelier staan er trots te blinken.
Achteraan is er een gezellige koffiehoek geïnstalleerd. Een klant drinkt er een cappuccino en kout
er met een medewerker van de Concept Store. In
nestel mij aan één van de tafeltjes en ook Ingrid
en Kristel schuiven aan. Het zal een geanimeerd
gesprek worden dat regelmatig moet worden onderbroken omdat klanten of medewerkers iets kwijt
willen, of een vraag hebben.
AdR: Wat is de Travant Concept Store precies?
Ingrid: “De Concept Store is het uithangbord van
Travant (zie inzet). Het is de winkel waar we de
verschillende artikelen verkopen die door Travant
worden geproduceerd. Het is ook de plek waar we
informatie geven over de werkvloeren van Travant
en onze missie willen overbrengen.”
Kristel: “Met onze winkel willen we ook de ambassadeurs van Travant zijn.”
AdR: Ik zie hier een erg divers publiek. Zowel bij
de klanten als bij de medewerkers. Dat kan nauwelijks toeval zijn?
Ingrid: “Op zijn minst dragen we diversiteit hoog in
het vaandel. Onze klanten en de mensen die hier
werken vormen echt een afspiegeling van de multiculturaliteit van deze buurt en deze stad. En er komen niet alleen heel veel nationaliteiten maar ook
mensen uit alle lagen van de bevolking; van arm tot
rijk. Wie weinig heeft komt hier dikwijls omwille van
de betaalbaarheid van onze producten. Meer bemiddelde mensen uit sympathie voor ons project,

Op onze reguliere arbeidsmarkt vallen er mensen
uit de boot. Mensen voor wie die markt (nog) onvoldoende perspectief biedt. Voor deze mensen is
er Travant. Travant organiseert zinvolle arbeid voor
mensen met veel talenten maar weinig kansen op
de gewone arbeidsmarkt. Het is een leerwerkomgeving gespreid over verschillende werkvloeren
waaronder onze keuken en onze bakkerij. Travant
geeft mensen de ruimte om hun talenten te ontwikkelen en fier te zijn op hun werk. Voor de medewerkers is het de opstap naar meer welzijn of naar een
baan op de reguliere arbeidsmarkt.
Travant is net als ons huis een deelwerking van
CAW Antwerpen.

omwille van de sfeer en de duurzaamheid van ons
concept. En natuurlijk omdat wij mooie of lekkere
producten verkopen.
Kristel: “Zeker als je begint te vertellen over ons
concept waarin sociale economie en duurzaamheid centraal staan zie je dat mensen veel sympathie opbrengen voor onze winkel. ‘Amai, dat is een
schoon project’, zeggen ze dan. Ja, ze ervaren de
meerwaarde van deze winkel.”
Hier worden we enkele keren onderbroken. Medewerkers willen iets kwijt of klanten vragen hoe het
medewerker Paul of Hisham vergaat. Ingrid en Kristel staan iedereen enthousiast te woord en je merkt
dat ze veel van hun klanten persoonlijk kennen.
AdR: Een erg levendige sfeer hier.
Ingrid: “De Concept Store is meer dan een winkel.
Het is een ontmoetingsplek. Vandaar ook deze koffiehoek. We heten mensen hier van harte welkom
en nodigen ze uit om in gesprek te gaan. En dat
werkt. Aan de kassa gebeurt er echt van alles. Er
wordt geconverseerd, er worden contacten gelegd.

Er is oor voor problemen, voor mensen. Mensen
mogen hier hun verhaal doen. Dat bepaalt mee de
uitstraling van onze winkel.”
AdR: Als project binnen de sociale economie zijn
al jullie medewerkers mensen die weinig kans maken op de reguliere arbeidsmarkt?
Kristel: “Klopt, maar het is een gemengde werkvloer. Enerzijds zijn er de medewerkers voor wie
onze winkel een leeromgeving is die voorbereidt
op betaald werk. Anderzijds gaan wij hier aan de
slag met mensen in het kader van arbeidszorg.
Arbeidszorg is een vangnet voor mensen die om
persoons- of maatschappijgebonden redenen niet
terechtkunnen in het betaald circuit. Deze mensen
voeren begeleide activiteiten uit op onze werkvloer
zonder dat reguliere arbeid de finaliteit is.”
Ingrid: “Maar voor beide groepen dragen we empowerment hoog in het vaandel.”
AdR: Wat is dat precies?
Kristel: “Met empowerment bedoelen we het versterken van mensen zodat ze kunnen deelnemen
aan de samenleving. Via empowerment krijgen
individuen maar ook groepen greep op hun eigen
situatie en hun omgeving.”
Ingrid: “Hiervoor gaan we op zoek naar de krachten in mensen. Doorheen hun traject trachten we
die te versterken. Voor de mensen die hier in een
activeringstraject zitten wil dit zeggen dat ze op het
eind van de rit klaar zijn voor de arbeidsmarkt. En
dat werkt. Heel veel van onze mensen zijn nu aan
de slag bij een gewone werkgever. Zo werkt er iemand als verkoper bij Carrefour, als keukenmedewerker, als verkoper bij Kruidvat, als kinderverzorgster en er is zelfs iemand aan de slag als stikster
bij Dries Van Noten. En dan zijn er nog mensen die
aansluitend een opleiding gaan volgen: kledingontwerp, kok, enz.”
Kristel: “Voor mensen van arbeidszorg is het een
ander verhaal. Zij moeten niet doorstromen naar
de arbeidsmarkt. Maar ook voor hen zoeken wij
naar wat ze nodig hebben om te groeien en sterker
te worden. Wat kunnen zij gebruiken om hun vaardigheden en interesses verder te ontwikkelen?”
Ingrid: “Ook sociale empowerment is voor ons
heel erg belangrijk. Mensen bouwen hier via het
contact met hun collega’s een hecht netwerk op.
En we zien dat dat netwerk blijft bestaan. Ook na
afloop van hun traject bij ons. Het worden vriendengroepen. Ze zien elkaar regelmatig, houden
elkaar op de hoogte of eten nog wel eens samen.
Zonder die onderlinge steun zouden ze echt min-

der krachtig in de samenleving staan.”
Hier wordt ons gesprek nogmaals onderbroken.
Een jonge vrouw komt enthousiast op Ingrid en
Kristel toegestapt. Het blijkt een dame te zijn die
hier haar eerste werkervaring opdeed. Ze komt
nog even gedag zeggen. En ja, ze heeft nog steeds
werk. “Ik werk nog steeds bij de kapper in Wilrijk”,
zegt ze. En ze sluit naadloos aan bij Kristels en Ingrids woorden. “Ik ben echt blij met de kansen die
ik hier heb gekregen. Ik heb hier echt veel kunnen
leren: samenwerken met mensen maar ook het
contact met de klanten. Moeilijke klanten, gemakkelijke klanten en hoe daar mee om te gaan. Wat
ik hier heb opgestoken, komt mij nog dagelijks van
pas.” Ingrid en Kristel glunderen wanneer ze afscheid nemen van de vrouw. Het levend bewijs dat
Travant werkt.
AdR: Met hoeveel medewerkers werken jullie in de
Concept Store?
Kristel: “Met 17 arbeidszorgmedewerkers en 4
medewerkers in de economische activering. En in
diverse functies: kassamedewerker, assistent-kassamedewerker, was en strijk, sorteerder, barman
van de koffiehoek en retoucheur. In principe moeten de mensen van de economische activering alle
functies kennen zodat ze zo veel mogelijk leerkansen krijgen en voldoende gewapend de gewone
arbeidsmarkt op kunnen gaan.”
AdR: Waarvan dromen jullie nog?
Kristel: “Het aspect duurzaamheid accentueren
door van de spullen die niet verkocht geraken andere dingen te maken. Zo maken we nu al draagtassen van kledingstukken die we niet aan de man
kunnen brengen. En we broeden nog op het een
en ander.
Ingrid: “En het verhaal van Travant en het belang
van de sociale economie nog beter naar buiten
brengen.”
(Bij het ter perse gaan van deze Aan de Rand werd
beslist de verkoop van hout- en bakkerijproducten
tijdelijk stop te zetten. Bestellen is wel nog steeds
mogelijk.)

Turhoutsebaan 112, 2140 Borgerhout

Een thuis voor iedereen?
Het Antwerpse woon- en thuisloosheidsbeleid ter discussie
Het Werk der Daklozen en de Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding organiseren samen een debatvoormiddag. In het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen peilen we naar de visie van de politieke
partijen op het woon- en thuisloosheidsbeleid in Antwerpen. Het Vlaams actieplan thuisloosheid 2017-2019
wilde een paradigmashift inzetten door de residentiële zorg tot het minimum te beperken en in te zetten op
woongerichte oplossingen gekoppeld aan ambulante woonbegeleiding.
In welke mate werd dit gerealiseerd en in welke mate wil het toekomstige Antwerpse beleid dit realiseren? Hoe
wil men inzetten op preventie van thuisloosheid? Hoe wil men thuisloosheid opvangen en remediëren? Hoe zal
men doorstroming naar wonen versterken?

Programma
8.45u

Onthaal

9.10u

Welkom door Herman Van Goethem (rector UA)

9.20u

Welkom door Bob Cools (voorzitter Werk der Daklozen)

9.30u 	Inleiding woonproblematiek-woonbeleid door prof. dr. Bernard Hubeau (voorzitter academische werkgroep USAB)
9.50u

Inleiding thuisloosheidsbeleid door Danny Lescrauwaet (SAM vzw)

10.10u

Pauze

10.30u

Een brief van Dikke Freddy: Erik Vlaeminck

10.40u 	Politiek debat met Koen Devylder (Groen), Fons Duchateau (N-VA),
Nahima Lanjri (CD&V), Axel Polis (Open Vld), Güler Turan (sp.a),
Lise Vandecasteele (PVDA) - Moderator: Ann Peuteman (Knack)
12.15u

Afsluiting en reflectie door Koen Hermans (KULeuven)

12.30u

Broodjeslunch

Wanneer:
Vrijdag 14 september van 8.45u tot 13.00u

Waar:
Stadscampus Universiteit Antwerpen, aula C204.
Toegang via hoek grote Kauwenberg-Vekestraat, 2000 Antwerpen.
Inschrijven is gratis, maar verplicht via:
https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/usab/activiteiten-usab/netwerkevent-najaar2018/

KLEDING GEZOCHT
De dak- en thuisloze bezoekers van Inloophuis De Steenhouwer kunnen elke vrijdag terecht in het
kledingwinkeltjes van het inloophuis. Ze kunnen er voor weinig geld spullen kopen. Mits toelating van de
maatschappelijk werker kan het zelfs helemaal gratis.



Momenteel zijn de vrijwillige medewerkers van het winkeltje dringend op zoek naar sokken, mannenschoenen
en herenondergoed. Maar ook andere kleding blijft welkom.

Kledij kan afgegeven worden in Inloophuis De Steenhouwer, Provinciestraat 108A, 2018 Antwerpen.
Best vooraf wel even checken of het inloophuis open is op nummer 03/227.227.4. Of per mail:
de.steenhouwer@cawantwerpen.be.
In de regio Antwerpen worden grotere hoeveelheden eventueel ook opgehaald.
Alvast bedankt om als vanouds gevolg te geven aan onze oproep.

Alain Debosschere

Mosselfeest van de steenhouwer
Inloophuis De Steenhouwer, ons dagopvangcentrum voor dak- en
thuislozen, organiseert ook dit jaar haar mosselsouper ten voordele
van haar eigen werking. Souper klinkt misschien net iets te intiem
want met om en bij de 2000 deelnemers kunnen we beter spreken van
een heus festival. Net als vorig jaar nestelt het eetfestijn zich in het
kielzog van het Bollekesfeest op zaterdag 18 en zondag 19 augustus.
Het decor is als steeds de gezellige Sint-Andriesplaats in de oude
binnenstad.
Vrijdagavond opent het weekend met een grote quiz op het plein. De
quiz wordt georganiseerd door de medewerkers van het Bollekesfeest, het Werk der Daklozen en De Steenhouwer. Op vrijdag geen
mosselen dus. Wel vraagstukken, raadsels en puzzels. Meer info over
de quiz en hoe in te schrijven vindt u op de website van het Bollekesfeest. Wanneer het quizzen u niet echt in het bloed zit, dan zijn er
natuurlijk nog de mosselen op zaterdag en zondag. Op beide dagen
starten we om 12u om te eindigen om 19u.
Hopelijk tot in augustus!
Alain Debosschere

Tickets voor mosselen zijn ter plaatse te koop aan € 17,00.
Als u vooraf reserveert, betaalt u slechts € 15,00.
Reserveren kan door middel van storting op rekening van CAW Antwerpen/De Steenhouwer:
BE97 7775 9960 2849. En dit onder mededeling “deelname mosselfeest”.

REAGEREN KAN

Hebt u vragen of bedenkingen?
Wilt u gewoon uw mening of een gedachte kwijt?
U kan steeds reageren via adr@cawantwerpen.be.
Als u de voorkeur geeft aan pen en papier of de telefoon dan treft u ons op
Het Werk der Daklozen, Aan de Rand, Blindestraat 6, 2000 Antwerpen. GSM: 0497/50.50.78

U KAN ONS HELPEN door ons project ‘renovatie van gebouwen WDD’ financieel te steunen.
Wij danken u voor elke gift, hoe klein deze ook mag zijn!
VOOR GIFTEN ONDER 40 EURO EN/OF INDIEN U GEEN FISCAAL ATTEST WENST, kan u storten op rekening:

Bankrekening IBAN BE 23 4127 1725 8191
van HET WERK DER DAKLOZEN, BLINDESTRAAT 6, 2000 ANTWERPEN

*******

GIFTEN VANAF 40 EURO KAN U (BINNEN EENZELFDE BUGERLIJK JAAR) AFTREKKEN VAN UW BELASTINGEN.
Hiervoor hebt u een fiscaal attest nodig. Dit attest kan u enkel bekomen als u stort op onze EIGEN PROJECTREKENING binnen de
Koning Boudewijnstichting. De Stichting verleent de wettelijke fiscale vrijstelling aan schenkers die via onze eigen projectrekening
giften doen. U kan storten op rekening:

Bankrekening BE10-0000-0000-0404
van KONING BOUDEWIJNSTICHTING, BREDERODESTRAAT 21, 1000 BRUSSEL
Mededeling: 128/2864/00006

Verantwoordelijke uitgever: Bob Cools, Blindestraat 6, 2000 Antwerpen

Wenst u Aan de Rand electronisch te ontvangen?
Dan kan dat door dit melden via bovenstaand mailadres.

