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2016/032

Informatie gevraagd over
kookplaatsen (2)

Mevrouw Els Roegiers, OCMW-raadslid

Bijna een halfjaar geleden voorzag OCMW Gent in de subsidies van de
opstart van de kookateliers. De kookateliers werden ondertussen
omgedoopt tot 'kookplaatsen' omdat dit de lading beter dekt dan een
kookatelier.
De financiering en de vraag naar deze kookworkshops kwamen er op vraag
van Verenigingen waar Armen het Woord nemen. Deze kookateliers
worden georganiseerd door vzw Ateljee.
In mei 2016 vroeg onze fractie naar de eerste bevindingen van dit
initiatief. U zei toen dat de drie geplande kookplaatsen niet waren
doorgegaan door onvoldoende toeleiding.
Ook liet u een halfjaar geleden weten dat er op 17 mei een eerste
evaluatievergadering gepland stond. Tijdens deze evaluatievergadering zou
het probleem van toeleiding naar de kookplaatsen worden besproken.
Onze fractie wenst de volgende vragen te stellen:
•

Wat is de stand van zaken met betrekking tot deze kookplaatsen?
Hoeveel vonden er intussen plaats? Hoeveel deelnemers waren er
telkens aanwezig?

•

Hoe ervaren vzw Ateljee en de deelnemers de eerste workshops?

•

Wat werd er beslist naar aanleiding van de evaluatievergadering van
17 mei 2016?

•

In welke mate slagen deze kookateliers in hun opzet om de
deelnemers bijkomende competenties en vaardigheden bij te
brengen?

•

Na elk kookatelier zou vzw Ateljee vragen van de deelnemers
signaleren aan de cel armoedebestrijding. Welke signalen heeft
OCMW Gent intussen ontvangen?

Ik dank u alvast voor uw antwoord.
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De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geacht raadslid Roegiers,
Beste Els,
De kookplaatsen zijn er inderdaad gekomen op vraag van de verenigingen
waar armen het woord nemen. We willen als lokaal bestuur de
verenigingen op die manier de kans geven van onderuit mee te laten
participeren aan het beleid.
Ateljee vzw doet maximaal inspanning om iedere week een Kookplaats te
organiseren. Er vonden ondertussen 6 kookateliers plaats in de Vlaamse
kaai bij Ateljee vzw. Bij het eerste kookatelier waren er ongeveer een 10tal personen aanwezig vanuit de armoedewerking Toontje. Bij het tweede
kookatelier waren er een 8-tal personen aanwezig vanuit Emancipatorische
werking. In de andere kookateliers waren er telkens circa twee a drie
personen aanwezigen.
We merken dat de beoogde doelgroep zeer moeilijk op de locatie van
Kookplaats te krijgen is. De toeleiding lukt de laatste weken echter wel
beter dan bij de start van het project. Toch wordt de toeleiding ervaren als
de kern van het probleem. Meerdere keren werd er ingeschreven maar
uiteindelijk dan toch weer afgezegd op het laatste ogenblik.
De begeleiding van Ateljee vzw merkt op dat de beperkte deelnemers wel
degelijk tot de beoogde doelgroep (de echt kansarme mensen) behoren.
Naast samen de maaltijd maken, is het sociaal contact voor de deelnemers
even belangrijk.
Vzw Ateljee focuste zich op het bereiden van zeer eenvoudige maar toch
een gezonde en volledige maaltijd.
De deelnemers zijn algemeen tevreden en beschouwen Kookplaats zeker
als een meerwaarde. Ook de mogelijkheid om een maaltijd voor hun
kinderen mee te nemen vinden ze waardevol.
De problematiek van de zeer beperkte toeleiding naar de Kookplaats werd
uitvoerig besproken op de evaluatievergadering van 17 mei 2016. Daarna
werd er gekeken om groepswerkingen van het OCMW toe te leiden. We
stelden de Kookplaats ook voor op de verschillende welzijnsoverleggen.
Er werd contact opgenomen met de vluchtelingeninitiatieven in Gent, om
ook hen toe te laten leiden, maar de vluchtelingeninitiatieven hebben hier
uiteindelijk niet op ingetekend. Er zijn ervaringsdeskundigen ingeschakeld
om extra in te zetten op toeleiding en begeleiding van de deelnemers
tijdens de sessies. We merken als gevolg daarvan dat er nu meer
Kookplaatsen doorgaan, zij het met weinig deelnemers.
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Vzw Ateljee wijst er op dat ze aan de deelnemers basis kooktechnieken
aanleren.
Tot op heden kan vzw Ateljee weinig vragen van de deelnemers
doorgegeven aan de cel armoedebestrijding, ook al omdat er een beperkt
aantal deelnemers zijn.
De kookplaatsen waren een goed idee maar hebben jammer genoeg te
weinig succes, desondanks de vele inspanningen. De kookateliers zullen
dan ook eind 2016 stoppen.

Woordelijk verslag van het debat
De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Voilá een goede avond, dames en heren, collega’s. We hebben vanavond
twee mondelinge vragen. Ik geef eerst het woord aan collega Els Roegiers.
Mondelinge vraag in verband met de kookplaatsen.
A.u.b. collega.

Mevrouw Els Roegiers, OCMW-raadslid
Goede avond voorzitter, collega’s.
Bijna een halfjaar geleden voorzag OCMW Gent in de subsidies van de
opstart van de kookateliers. De kookateliers werden ondertussen
omgedoopt tot 'kookplaatsen' omdat dit de lading beter dekt dan een
kookatelier.
De financiering en de vraag naar deze kookworkshops kwamen er op vraag
van Verenigingen waar Armen het Woord nemen. Deze kookateliers worden
georganiseerd door vzw Ateljee.
In mei 2016 vroeg onze fractie naar de eerste bevindingen van dit
initiatief. U zei toen dat de drie geplande kookplaatsen niet waren
doorgegaan door onvoldoende toeleiding.
Ook liet u een halfjaar geleden weten dat er op 17 mei een eerste
evaluatievergadering gepland stond. Tijdens deze evaluatievergadering zou
het probleem van toeleiding naar de kookplaatsen worden besproken.
Onze fractie wenst de volgende vragen te stellen:
•

Wat is de stand van zaken met betrekking tot deze kookplaatsen?
Hoeveel vonden er intussen plaats? Hoeveel deelnemers waren er
telkens aanwezig?

•

Hoe ervaren vzw Ateljee en de deelnemers de eerste workshops?

•

Wat werd er beslist naar aanleiding van de evaluatievergadering van
17 mei 2016?

•

In welke mate slagen deze kookateliers in hun opzet om de
deelnemers bijkomende competenties en vaardigheden bij te
brengen?
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•

Na elk kookatelier zou vzw Ateljee vragen van de deelnemers
signaleren aan de cel armoedebestrijding. Welke signalen heeft
OCMW Gent intussen ontvangen?

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Goed, dank u wel collega.
Nu, de kookplaatsen zijn er inderdaad gekomen op vraag van de
verenigingen waar armen het woord nemen. We willen als lokaal bestuur
de verenigingen op die manier de kans geven om van onderuit mee te
laten participeren aan het beleid. Vooral op de mensen. Het idee was een
goed idee.
We moeten zeggen dat Ateljee vzw maximale inspanningen gedaan heeft
om iedere week een Kookplaats te organiseren. Er vonden ondertussen 6
kookateliers plaats in de Vlaamse kaai bij Ateljee vzw zelf. Dit is geen groot
succes. Ik wil dat onmiddellijk al zeggen. Bij het eerste kookatelier waren
er ongeveer een 10-tal personen aanwezig vanuit de armoedewerking
Toontje. Dat gaat nog wel. Bij het tweede kookatelier waren er een 8-tal
personen aanwezig eerder vanuit de Emancipatorische werking. In de
andere kookateliers waren er telkens circa twee a drie personen aanwezig.
We merken dat de beoogde doelgroep zeer moeilijk op de locatie van
Kookplaats te krijgen is. De toeleiding lukt niet zo goed. Men heeft allerlei
pogingen gedaan maar niet met het gewenste succes. Men merkt dat de
toeleiding de kern van het probleem is. Want we merken ook wel dat de
mensen die geweest zijn elke keer tevreden weggingen. Langs de andere
kant is het zo dat we ook gemerkt hebben dat mensen die toegezegd
hadden om te komen door één of andere reden uiteindelijk dan niet
komen. Met andere woorden, men had meer volk verwacht en men komt
niet altijd. We kennen deze problematiek bij onze doelgroep.
De begeleiding van Ateljee vzw merkt op dat de beperkte deelnemers wel
degelijk tot de beoogde doelgroep (de echt kansarme mensen) behoren.
Naast samen de maaltijd maken, is het sociaal contact voor de deelnemers
even belangrijk.
Vzw Ateljee focuste zich op het bereiden van zeer eenvoudige maar toch
een gezonde en volledige maaltijd. Er werd ook elke keer aandacht besteed
aan de kostprijs van de maaltijd omdat dit ook een echte meerwaarde kon
zijn voor de mensen. Dus, tevredenheid was er.
De deelnemers zijn algemeen tevreden en beschouwen Kookplaats zeker
als een meerwaarde. Ook de mogelijkheid om een maaltijd voor hun
kinderen mee te nemen vinden ze waardevol.
De problematiek van de zeer beperkte toeleiding naar de Kookplaats werd
uitvoerig besproken op de evaluatievergadering van 17 mei 2016. Daarna
werd er gekeken om groepswerkingen van het OCMW toe te leiden. We
stelden de Kookplaats ook voor op de verschillende welzijnsorganisaties.
Er werd contact opgenomen met de vluchtelingeninitiatieven in Gent, om
ook hen toe te laten leiden, maar de deze initiatieven hebben hier
uiteindelijk niet op ingetekend. Er zijn ervaringsdeskundigen ingeschakeld
om extra in te zetten op toeleiding en begeleiding van de deelnemers
tijdens de sessies zelf. We merken als gevolg daarvan dat er nu meer
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Kookplaatsen doorgaan, zij het met weinig deelnemers.
Vzw Ateljee wijst er wel op dat er ook mensen kwamen die bijzonder
weinig vaardigheden hadden en dat daar zelfs na één kookatelier er echt
wel vaardigheden werden bijgeleerd. Dus dat was positief. Eén keer is er
iemand gekomen voor wie het leermoment heel beperkt was. Que interesse
en ook qua mogelijkheden.
Nu, op uw vraag van signalen doorgeven van Ateljee moeten we wel
zeggen dat Ateljee niet direct nog signalen heeft doorgegeven. Natuurlijk,
als er zo weinig mensen komen valt er ook weinig door te geven. We
hebben er nog eens op gewezen om dat toch te doen. Alles bij elkaar
moeten we zeggen, een goed idee, een goede poging, goede inzet. Men
heeft niets aan het toeval overgelaten, maar niet met het gewenste
resultaat. Dan moeten we ook durven besluiten, het laatste atelier zal
binnenkort doorgaan. Met de kerstdagen zijn er geen kookplaatsen. We
hebben dan ook vooropgesteld om effectief het initiatief te stoppen. Dus ik
denk dat dit in die omstandigheden, na wat er allemaal geprobeerd is, dat
dit spijtig is maar ook niet aan te doen. Dat we uiteindelijk, middelen die
we daarvoor inzetten, best op een andere manier inzetten. Ik denk dat we
daar eerlijk en correct moeten zijn tegenover ons zelf.
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2016/033

Feestdagen voor iedereen.

Mevrouw Emilie Peeters, OCMW-raadslid
Geachte voorzitter,
Collega’s,
Nu de winter voor de deur staat blijft iedereen wat meer binnen, maar
breekt ook de tijd aan van de feestdagen. De Sint is nog niet goed en wel
terug naar Spanje en de kersdagen staan al voor de deur. Het ene moment
ligt het rond de schouw vol cadeautjes en snoepgoed. Even later staat er al
een kerstboom vol pakjes, worden nieuwjaarsbrieven gelezen en eten we
het lekkerste maal samen met familie.
Jammer genoeg is dit plaatje niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vele
kinderen krijgen helemaal geen cadeautjes van de Sint of de Kerstman,
ook al waren ze heel braaf het afgelopen jaar. Niet alle ouders hebben
immers de financiële mogelijkheid om dit waar te maken. Wat een feestdag
zou moeten zijn draait dan al snel om in een periode die je liever snel
voorbij wil.
Uit onderzoek blijkt ook dat kinderen die het financieel minder breed
hebben thuis vaak niet naar school gaan op de dag van hun verjaardag
omdat ze niet in staat zijn om hun klasgenootjes te trakteren, zoals
gebruikelijk is. Voor die kinderen wordt hun verjaardag dan vaak een
eenzame dag thuis in plaats van een feestdag met hun vriendjes.
Iedereen moet instaat zijn om die feesten mee te kunnen vieren en het
OCMW neemt daar een belangrijke rol op. Graag had ik een antwoord
gekregen op de volgende vragen
•

Wat doet het OCMW om iedereen van de verschillende feestdagen te
laten genieten in onze stad?

•

Zijn er andere organisaties binnen onze stad die hier ook hun
steentkje bijdragen?

•

Bestaat er ook zoiets in Gent als vzw Feestvarken die in
samenwerking met het OCMW feestpakketen samenstellen die
bestaan uit een verjaardagscadeau, een pakket om uit te delen in
de klas en alle nodige attributen om thuis een verjaardagsfeestje te
kunnen organiseren. Ziet u iets in dit prachtige idee?

Hartelijk dank.
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De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geacht raadslid
Beste Emilie
Het OCMW neemt heel wat initiatieven en doet dit samen met verschillende
partnersorganisaties.
Zo ondersteunen we tijdens de komende eindejaarsperiode opnieuw enkele
activiteiten. De keuze om dit al dan niet te doen is afhankelijk van de
toegankelijkheid van de activiteit, de prijs, de beoogde doelgroep en de
meerwaarde voor de doelgroep.
We steunen bijvoorbeeld het kerstfeest dat in samenwerking met het NH
Hotel doorgaat op zaterdagnamiddag 24 december en zich richt op
gezinnen met kinderen tussen 5 en 12 jaar. Voor 1 euro kunnen ouders
met hun kinderen genieten van een onbezorgde namiddag.
Daarnaast ondersteunen we een kerstfeest op kerstavond dat zich richt op
alleenstaanden en eenoudergezinnen met (tiener)kinderen. Voor 1 euro
kan men genieten van een uitgebreid kerstdiner. De uitnodigingen werden
verspreid onder OCMW cliënten, CAW Oost-Vlaanderen, KRAS en Beweging
van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen.
Maar uiteraard blijft het daar niet bij. We doen het hele jaar door heel wat
om iedereen van de verschillende feestdagen te laten genieten in onze
stad. Er is een uitgebreid aanbod vanuit het OCMW specifiek voor kinderen.
Tijdens elke schoolvakantie wordt er voor kinderen op onze
speelpleinwerking ‘De Pagadder’ rond verschillende thema’s gewerkt en
doet men allerlei activiteiten (carnaval, Pasen, Halloween…).
Tijdens de zomer nemen zij bijvoorbeeld deel aan Kid Rock, een festival
voor kinderen en organiseert men een jaarlijks kamp. Kiwanis zorgt via
Sail4Kids jaarlijks voor een leuke uitstap in de zomervakantie.
Rotaract organiseert jaarlijks op paasmaandag een leuke uitstap waar
vanuit het OCMW kinderen naar toegeleid worden.
We organiseren jaarlijks een paaseierenraap samen met het notariaat
Oost-Vlaanderen waar kinderen paaseieren kunnen zoeken en waar ze met
hun familie kunnen deelnemen aan tal van randactiviteiten zoals een
ontbijt, schmink- en kapperstand en nadien een barbecue.
Via Rail4Kids kunnen we met het OCMW regelmatig kinderen naar een
stedenbezoek, buitenlands pretparkbezoek, skireis toeleiden.
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Jaarlijks organiseren we een Sintfeest (dat vorige week doorging) en waar
zo’n 50 kinderen hun brieven en tekeningen konden afgeven aan de Sint
en zijn pieten, dit jaar in samenwerking met ‘restaurant De Abt’. In ruil
kregen ze een cadeau, snoep en pannenkoeken.
Op de halfvastenfoor worden er beurtenkaarten geschonken aan kinderen
zodat zij een aantal attracties gratis kunnen doen op de foor.
We opteren er op heden voor om geen nieuwe samenwerking met vzw
Feestvarken aan te gaan maar denken dat het zinvol is om structureel de
bestaande samenwerkingen met onze partners verder te zetten.

Woordelijk verslag van het debat
De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Goed, dan hebben we een tweede vraag collega’s. Van collega Emilie
Peeters over de feestdagen voor iedereen.
A.u.b. collega.

Mevrouw Emilie Peeters, OCMW-raadslid
Dank u voorzitter, collega’s.
Nu de winter voor de deur staat blijft iedereen wat meer binnen, maar
breekt ook de tijd aan van de feestdagen. De Sint is nog niet goed en wel
terug naar Spanje en de kersdagen staan er al aan te komen. Het ene
moment ligt het rond de schouw vol cadeautjes en snoepgoed. Even later
staat er al een kerstboom vol pakjes, worden nieuwjaarsbrieven gelezen en
eten we het lekkerste maal samen met familie.
Jammer genoeg is dit plaatje niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vele
kinderen krijgen helemaal geen cadeautjes van de Sint of de Kerstman,
ook al waren ze heel braaf het afgelopen jaar. Niet alle ouders hebben
immers de financiële mogelijkheid om dit waar te maken. Wat een feestdag
zou moeten zijn draait dan al snel om in een periode die je liever snel
voorbij wil.
Uit onderzoek blijkt ook dat kinderen die het financieel minder breed
hebben thuis vaak niet naar school gaan op de dag van hun verjaardag
omdat ze niet in staat zijn om hun klasgenootjes te trakteren, zoals
gebruikelijk is. Voor die kinderen wordt hun verjaardag dan vaak een
eenzame dag thuis in plaats van een feestdag met hun vriendjes.
Iedereen moet instaat zijn om die feesten mee te kunnen vieren en het
OCMW neemt daar een belangrijke rol in op. Graag had ik een antwoord
gekregen op de volgende vragen
•

Wat doet het OCMW om iedereen van de verschillende feestdagen te
laten genieten in onze stad?

•

Zijn er andere organisaties binnen onze stad die hier ook hun
steentje in bijdragen?
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•

Bestaat er ook zoiets in Gent als vzw Feestvarken die in
samenwerking met het OCMW feestpakketten samenstellen die
bestaan uit een verjaardagscadeau, een pakket om uit te delen in
de klas en alle nodige attributen om thuis een verjaardagsfeestje te
kunnen organiseren. Ziet u iets in dit prachtige idee?

Hartelijk dank.

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Ja, dank u wel collega, beste Emilie.
Het OCMW van Gent neemt heel wat initiatieven en doet dit vooral ook
samen met verschillende partnerorganisaties.
Zo ondersteunen we tijdens de komende eindejaarperiode opnieuw enkele
activiteiten. De keuze om dit al dan niet te doen is afhankelijk van de
toegankelijkheid van de activiteit, de prijs, de beoogde doelgroep en de
meerwaarde voor de doelgroep.
We steunen bijvoorbeeld, al een paar jaar en ook dit jaar, het kerstfeest
dat in samenwerking met het NH Hotel doorgaat op zaterdagnamiddag 24
december en zich richt op gezinnen met kinderen tussen 5 en 12 jaar.
Mensen die tijd hebben moeten maar eens langskomen, dikwijls is dat in
de week, nu is het een zaterdag. De moeite waard om het ook te zien.
Voor 1 euro kunnen ouders met hun kinderen genieten van een
onbezorgde namiddag. Lekkere chocomelk, pannenkoeken, hapjes,
cadeautje en ook nog een kinderdisco er bovenop. Echt de moeite waard
om dit mee te maken. Ook heel positief ervaren door de mensen. Dus daar
werken we opnieuw aan mee.
Daarnaast ondersteunen we een kerstfeest op kerstavond dat zich richt op
alleenstaanden en eenoudergezinnen met (tiener)kinderen. Voor 1 euro
kan men genieten van een uitgebreid kerstdiner. De uitnodigingen werden
verspreid onder OCMW cliënten, CAW Oost-Vlaanderen, KRAS en Beweging
van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen. Ik dacht dat dit doorging in
de Vooruit.
Maar uiteraard blijft het daar niet bij. We doen het hele jaar door heel wat
om iedereen van de verschillende feestdagen te laten genieten in onze
stad. Er is een uitgebreid aanbod vanuit het OCMW specifiek voor kinderen.
Tijdens elke schoolvakantie wordt er voor kinderen op onze
speelpleinwerking ‘De Pagadder’ rond verschillende thema’s gewerkt en
doet men allerlei activiteiten (carnaval, Pasen, Halloween…).
Tijdens de zomer nemen zij bijvoorbeeld deel aan Kid Rock, een festival
voor kinderen en organiseert men een jaarlijks kamp. Kiwanis zorgt via
Sail4Kids jaarlijks voor een leuke uitstap in de zomervakantie.
Rotaract organiseert jaarlijks op paasmaandag een leuke uitstap waar
vanuit het OCMW kinderen naar toegeleid worden.
We organiseren jaarlijks een paaseierenraap samen met het notariaat
Oost-Vlaanderen waar kinderen paaseieren kunnen zoeken en waar ze met
hun familie kunnen deelnemen aan tal van randactiviteiten zoals een
ontbijt, schmink- en kapperstand en nadien een barbecue. Traditioneel
gaat dit door in woonzorgcentrum De Vijvers in Gentbrugge.
Via Rail4Kids kunnen we met het OCMW regelmatig kinderen naar een
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stedenbezoek, buitenlands pretparkbezoek, skireis toeleiden.
Jaarlijks organiseren we een Sintfeest (dat vorige week doorging) en waar
zo’n 50 kinderen hun brieven en tekeningen konden afgeven aan de Sint en
zijn pieten, dit jaar in samenwerking met ‘restaurant De Abt’. In ruil kregen
ze een cadeau, snoep en pannenkoeken.
Op de halfvastenfoor, ook een mooi moment, worden er beurtenkaarten
geschonken aan kinderen zodat zij een aantal attracties gratis kunnen doen
op de foor.
We opteren er op heden voor om geen nieuwe samenwerking met vzw
Feestvarken aan te gaan maar denken dat het zinvol is om structureel de
bestaande samenwerkingen met onze partners verder te zetten.
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