editie najaar 2017

‘t zal welzijn

VACATURES BIJ OCMW

ZORGEN VOOR SENIOREN

MEER ERVEN

Nieuw te bouwen
woonzorgcentrum heeft
120 vacatures (pagina 1)

6 dagverzorgingscentra
voor senioren
in Gent (pagina 3)

Minder belastingen
bij erfenis dankzij
duolegaat (pagina 4)

OCMW Gent
is er voor
iedereen

Extra hulp
voor de
kleinere
zelfstandige

HULP VOOR KLEINE ZELFSTANDIGEN

Zelfstandige
zkt. werkvolk

H

“Hoe schuchter Dany ook
was bij onze eerste kennismaking, hij trof me als
een goede kerel.” Sandra
Vanlancker, uitbater van
restaurant Clochard De
Luxe, liet de 25-jarige Syriër
Dany een week proefdraaien als keukenmedewerker.
“Sindsdien werkt hij hier zes
dagen per week. En hij doet
dat heel goed.”

Het restaurant haalde Dany
binnen via OCMW Gent, dat
kleine zelfstandigen – ook
bakkers, slagers of kleine
kantoren – aan tijdelijke
werkkrachten helpt met de
zogenaamde tewerkstelling
artikel 60.
“Vroeger moest ik steeds
jobstudenten zoeken om
een handje te helpen en dat
aantal kon serieus oplopen.

VACATURES IN WOONZORGCENTRUM

Jobs bij Zuiderlicht
Het nieuwe woonzorg
centrum Zuiderlicht in
Mariakerke is op zoek naar
120 personeelsleden – zorgen verpleegkundigen, maar
ook andere functies.
“In een woonzorgcentrum
wordt er gelééfd”, zegt
Eline Versluijs, zorgkundige
in woonzorgcentrum De
Liberteyt (hier met huishond Charlie). “Voor iemand
die sociaal is, zoals ik, is
het de perfecte werkplek.
Je komt in contact met
dokters, verpleegkundigen,

personeel, buurtbewoners
en scholieren. De bewoners
zelf hebben allemaal hun
eigen persoonlijkheid en tijdens de verzorging moet je
hen vooral op hun gemak
stellen, door een praatje
te slaan of een luisterend
oor te bieden. Op die
manier krijg je veel
oprechte vriendschap terug.”
Zuiderlicht opent
de deuren in de loop
van 2018 en biedt plaats
aan 144 senioren met

Toen ik van deze mogelijkheid hoorde, heb ik contact
opgenomen met OCMW
Gent. Ze kwamen langs
voor een inleidend gesprek
en een paar dagen later
stelden ze Dany aan ons
voor”, aldus Sandra. “Dany
is een harde werker en een
goed mens. Het kosten
plaatje is mooi meegenomen: OCMW Gent neemt de

administratie en de kosten
van het sociaal secretariaat
op zich. Omdat we Dany
opleiden, krijgen we er nog
een subsidie bovenop. Met
dat geld zijn we eens samen
uit eten gegaan, zodat hij
kon zien hoe ze het elders
doen.” (knipoogt)
Meer info: 09 266 90 46
nurten.ozdemir@ocmw.gent

De beloning?
Oprechte vriendschap
een hoge zorgbehoefte. Er
komen drie kleine leefgroepen voor personen met
jongdementie en ouderen
met een mentale beperking
of een gestabiliseerde psychiatrische kwetsbaarheid.
Eline Versluijs: “Ik leer nog
elke dag bij: er zijn vormingen en werkgroepen rond
palliatieve zorg, dementie
en beroepsgeheim.”
Solliciteren kan via
jobs.ocmwgent.be of de dienst
Selectie op 09 266 95 12

SOCIAAL VERHUURKANTOOR

Verhuur uw woning
zonder kopzorgen
Veel verhuurders hebben
één prioriteit: gemoedsrust. Alexander Vanryckeghem vond die bij het
Sociaal Verhuurkantoor.
“Zij verhuren mijn studio’s
aan mensen met een laag
inkomen. De inkomsten
liggen wat lager dan de
marktprijs, maar dat neem
ik er graag bij. De huur
wordt immers elke maand
gestort, ook als de huurder
het laat afweten. Bovendien zorgt het Sociaal
Verhuurkantoor voor on-

derhoud en reparaties. Ik
waardeer ook het persoonlijke contact: de medewerkers zijn altijd bereikbaar
en nemen alle rompslomp
voor hun rekening. Het is
een correct systeem dat ik
alle eigenaars die verhuren
kan aanraden.”

Interesse om uw woning te verhuren
via het Sociaal Verhuurkantoor?
09 266 95 31
info@sociaalverhuurkantoor.be.
www.sociaalverhuurkantoor.gent

Alexander Vanryckeghem: “Ik krijg elke maand netjes de huur.”

‘t zal welzijn

DAMPOORT KNAPT OP!

WAT DEED OCMW GENT
IN 2016?
Speciale aandacht
voor kinderarmoede
€ 75.000
€ 40.000

ARMOEDE
BESTRIJDING

subsidies
voor projecten

Renoveren met
een minibudget

voor
schoolse ondersteuning

Els Gussé: “We hebben zélf ook de handen uit de mouwen gestoken.”

8,5%

van de Gentse
huishoudens

Wonen
210 woningen

deed een beroep
op OCMW Gent (= 10.058 huishoudens)

Gezondheid
1.196 personen
kregen psychologische
begeleiding door
OCMW-psychologen

verhuurd via het
Sociaal Verhuurkantoor
Gent

Werken
en activering
2.011 personen

Sociale relaties
en vrije tijd
1.231 personen

gemiddeld per maand
kregen begeleiding naar
een opleiding of job

kregen een financiële
tussenkomst voor
deelname aan een
socioculturele activiteit

Geen isolatie, een lekkend dak, elektriciteit van voor de
oorlog: betaalbare woningen zijn vaak in slechte staat.
Had u net genoeg geld om te kopen, maar blijft er niks
meer over om te renoveren? Als u in de wijk Dampoort
woont, kan OCMW Gent misschien een handje helpen.
Carlo Denorme-Vanhoutte: “Met ons renovatieproject
Dampoort KnapT OP! hebben we al tien eigenaars ondersteund. Per woning maakten we 30.000 euro vrij, een
bedrag dat ze moeten terugbetalen als ze de woning later
zouden verkopen. We zorgden er ook voor dat de bewoners alle mogelijke premies kregen en gaven advies op
maat over de beste aanpak.”
Het resultaat: tien Gentse gezinnen wonen vandaag in een
veilige, comfortabele en energiezuinige woning. Eén van
die gezinnen is dat van Els Gussé: “Ik ben dankbaar dat
mijn tieners nu elk hun eigen slaapkamer hebben. En ik
verbruik minder energie dankzij een condensatieketel en
betere dakisolatie. Wat ook heel fijn was: alle deelnemers
konden tijdens de werken bij elkaar terecht. Zo heb ik de
schuurmachine van de buren geleend. Want vergis je niet:
we hebben zélf ook de handen uit de mouwen gestoken.”
Het renovatieproject krijgt nu een vervolg. Samen met de
Stad trekt OCMW Gent nog eens 330.000 euro uit voor de
renovatie van 11 woningen.
Meer weten over de voorwaarden?
09 266 99 15 of carlo.denormevanhoutte@ocmw.gent

Actief en zelfstandig
oud worden
10.246 bezoekers
in de 10 lokale
dienstencentra en hun antennes

OUDEREN
ZORG

SENIOREN

Begeleid wonen
638 plaatsen

Wonen met assistentie

in de 4 OCMW-woonzorgcentra

Aangepast
zelfstandig
wonen
144 senioren

verbleven in een
OCMW-assistentiewoning

“De cijfers bewijzen:
we zijn er voor
iedereen.”
Luc Kupers, OCMW-secretaris

INTERNE
WERKING

In Zwijnaarde trekt OCMW
Gent momenteel 27
splinternieuwe assistentiewoningen op. Ze werden
ontworpen op maat van
senioren die zelfstandig
wonen, maar de klok rond
op hulp willen kunnen
rekenen in noodsituaties.
Van de appartementen in
het complex De Zonnetuin
zijn er 18 verkocht via een
obligatie met woonrecht,
de overige 9 worden verhuurd.

Op 18,19 en 20 september
(om 14 u.) zijn er
infosessies in woonzorgcentrum Zonnebloem.
Inschrijven kan via
Gentinfo op 09 210 10 10 of
www.go.stad.gent/
zonnetuin.
De modelflat is te
bezichtigen op 23, 25 en
26 september tussen
14 u. en 17 u., in de Hutsepotstraat 31, Zwijnaarde.
Inschrijven is niet nodig.

2.193
werknemers
en

1.464
vrijwilligers
“We investeren volop in
assistentiewoningen
voor senioren.”
Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
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in het kort

TIP!

OCMW-ARCHIEF ZOEKT MATERIAAL

TATTOO TEGEN ARMOEDE

DOE-MEE-WEEK

Sinds 1 januari zijn de archieven van het OCMW en Stad
Gent samengevoegd tot Archief Gent. Schenkingen
die een link hebben met het OCMW-verleden zijn nog
steeds welkom. Hebt u foto’s, voorwerpen, albums...
van het OCMW of één van zijn voorgangers?
Mail naar info.archief@ocmw.gent en misschien wordt uw stuk wel
opgenomen in de collectie

Armoede heeft een effect op de gezondheid. Het kruipt ‘onder de huid’.
Dat klagen we aan door een tattoo op
onze huid te plakken. Doet u ook mee
op 17 oktober, tijdens de Werelddag van Verzet
tegen Armoede?
Meer info op www.armoedebeleidgent.be

Interesse in de activiteiten van uw lokaal dienstencentrum? Tijdens de doe-mee-week van 11 tot 15 september kunnen alle Gentse senioren gratis meedoen
aan activiteiten en op die manier kennismaken met
de werking van het centrum. Van sportief tot ontspannend, voor elk wat wils.
Zie binnenkort op: www.ocmwgent.be/doemeeweek

Het is kort na de middag, en net buiten de stadsdrukte ligt
het rustige dagverzorgingscentrum Het Heiveld te soezen
in de zon. De bezoekers zijn aan een middagdutje toe.
Het contrast met de lawaaierige Dampoort slechts enkele
minuten verderop kan niet groter zijn.

K

Kelly de La Ruelle, coördinator van het dagcentrum,
laat mij het programma
van die dag zien. “Voor de
meeste ouderen is het niet
mogelijk om zelfstandig
naar het centrum te komen,
daarom voorzien we voor
bijna iedereen vervoer van
en naar huis. Vanochtend zijn
we rustig begonnen met het
lezen en wat bespreken van
de kranten, op die manier
kunnen de mensen bij een
koffie en een koekje contact
leggen. Daarna is er tijd voor
een activiteit. We zorgen voor
variatie: het gaat van hersenkriebels, over beweging, tot
koken en bakken. Dat zorgt
ervoor dat de bezoekers zich
niet vervelen. Na het middagmaal is het belangrijk dat
ze een uurtje kunnen rusten.
Dan heeft iedereen genoeg
energie voor de wandeling
die deze middag op het programma staat.”

DAGVERZORGINGSCENTRUM

Voor enkele
dagen per week

GEMOEDELIJKE SFEER
Denise Lauwers (80) komt
sinds december drie dagen
per week naar het dagcentrum. “Ik heb enkele weken
in het ziekenhuis gelegen
na een zware val op mijn
hoofd. Daardoor is mijn
kortetermijngeheugen fel
verminderd. De dokter heeft

gezegd dat ik terug naar huis
mocht als ik enkele dagen
per week naar een dagverzorgingscentrum zou gaan. Dat
was de beste oplossing voor
mij, want ik wil graag thuis
blijven wonen om voor mijn
hondje te zorgen. Door de
gemoedelijke sfeer, lieve verzorgers en toffe medebezoekers kom ik hier heel graag.”
Denise is niet de enige senior
die door de dokter naar een
dagcentrum doorverwezen
werd. Ook bij dementie en
verlamming kan het wat
ademruimte bieden voor de
mantelzorgers die thuis hulp
bieden. “Naast mensen die
hulpbehoevend zijn, komen
ook eenzame ouderen langs.
Eén van onze belangrijkste
doelstellingen is mensen zo
lang mogelijk thuis houden
en uit hun sociaal isolement
halen”, aldus Kelly de La
Ruelle.
Gent telt zes dagverzorgingscentra: De Blaisant, De
Maretak, De Refuge, Domino,
Het Heiveld en Soldariteit
voor het Gezin.
Een brochure over de 6 Gentse
dagverzorgingscentra vind je op
www.ocmwgent.be/dagverzorging of
kan je opvragen via Gentinfo
09 210 10 10

DE PSYCHOLOGEN VAN DE LOKALE DIENSTENCENTRA

Eerste hulp bij muizenissen
Uw partner, uw mobiliteit,
uw gezondheid: veel dingen die vroeger vanzelfsprekend waren, vallen
weg als u ouder wordt.
Groeien de kopzorgen u
boven het hoofd? Durf
dan hulp te vragen!
Françoise* (77) verhuisde
enkele jaren geleden van
een rustige verkaveling
naar een Gents appartement. “Alles is hier dichtbij.
Ik doe niks liever dan de
stad verkennen. En ik volg

keramiekles in het lokaal
dienstencentrum.”
Toch hangt er een donkere
wolk boven het leven van
Françoise: haar man lijdt
aan dementie. “Ik had nog
zoveel plannen. Maar nu
moet ik vooral mijn man
verzorgen. Dat maakt me
soms boos, ja. Ik ben indertijd thuisgebleven voor de
kinderen. Een bewuste keuze, maar af en toe knaagt
het als ik zie hoe moeders
nu wél blijven werken of
met vriendinnen op citytrip

gaan. Dat was vroeger
ondenkbaar. Mijn man en ik
zouden van alles gaan doen
als we met pensioen waren.
Dat valt nu weg en daar
zat ik mee in de knoop.
Els helpt me om die
gevoelens een plaats te
geven en de zaken aan
te pakken.”
Els, dat is Els Aerssens.
Zij is één van de vijf
psychologen van
OCMW Gent die
senioren ondersteunen – in het lokaal

Durf hulp
te vragen
dienstencentrum of thuis.
Vaak geeft een medewerker
van het lokaal dienstencentrum aan dat iemand wel
wat hulp zou kunnen
gebruiken, maar u
mag ook zelf contact opnemen.
Els Aerssens:
“Ouder worden is
ook: leren omgaan
met verlies. We vertellen de mensen in
de eerste plaats dat
het normaal is dat
ze het daar lastig

mee hebben. We helpen
hen ook met keuzes maken.
Willen ze bezig zijn of met
rust gelaten worden? In
welke contacten willen ze
nog energie steken? Komt
er een ernstige problematiek naar boven, dan
kunnen we doorverwijzen
naar de geestelijke gezondheidszorg.”
* Françoise is een schuilnaam
Meer info:
els.aerssens@ocmw.gent of
0476 94 12 04
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LOKALE DIENSTENCENTRA
1 DE BOEI
Vaartstraat 2A, 9000 Gent
 09 266 34 88
 www.ocmwgent.be/De-Boei
 ldc.deboei@ocmw.gent
2 Antenne Mariakerke
zitdag elke 1ste donderdag en 3de
vrijdag van de maand van 15 tot 16 uur
Open Huis Mariakerke
Kasteeldreef 6, 9030 Mariakerke
 09 266 34 88 of 0471 69 67 28
 ldc.deboei@ocmw.gent
Antenne Bloemekenswijk
op donderdag en vrijdag enkel op afspraak
 0473 34 00 38 of 09 266 34 88
 ldc.deboei@ocmw.gent
3 DE HORIZON
Ferdinand Lousbergskaai 12, 9000 Gent
 09 266 88 55
 www.ocmwgent.be/De-Horizon
 ldc.dehorizon@ocmw.gent
4 Antenne Binnenstad
zitdag elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur
Nieuwpoort 50, 9000 Gent
 0473 33 03 04 of 09 266 88 55
 ldc.dehorizon@ocmw.gent
5 DE REGENBOOG
Lucas De Heerestraat 83, 9000 Gent
 09 266 34 34
 www.ocmwgent.be/De-Regenboog
 ldc.deregenboog@ocmw.gent
6 Antenne Nieuw Gent
zitdag elke dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur
OCMW Welzijnsbureau
Rerum Novarumplein 180C
 0473 87 37 98 of 09 266 34 34
 ldc.deregenboog@ocmw.gent
7 Antenne Sint-Denijs-Westrem & 		
Afsnee
zitdag 1ste en 3de dinsdag van de maand
van 11 tot 15 uur
Open Huis, Pastorijdreef 6,
9051 St-Denijs-Westrem
 0471 90 97 54 of 09 266 34 34
 ldc.deregenboog@ocmw.gent
8 DE THUISHAVEN
Neuseplein 33, 9000 Gent
 09 266 34 66
 www.ocmwgent.be/De-Thuishaven
 ldc.dethuishaven@ocmw.gent
Antenne Rabot
enkel op afspraak
 0473 34 00 38 of 09 266 34 88
 ldc.dethuishaven@ocmw.gent
9 DE VLASCHAARD
Jubileumlaan 219, 9000 Gent
 09 266 93 44
 www.ocmwgent.be/De-Vlaschaard
 ldc.devlaschaard@ocmw.gent
10 Antenne Drongen-BaarleLuchteren
zitdag elke vrijdag van 14 tot 16 uur
Open Huis aan de Leie
Domien Ingelstraat 15A, 9031 Drongen
 0470 20 62 80 of 09 266 93 29
 steffi.beyaert@ocmw.gent
11 DE WATERSPIEGEL
Meulesteedsesteenweg 510, 9000 Gent
 09 266 30 50
 www.ocmwgent.be/De-Waterspiegel
 ldc.dewaterspiegel@ocmw.gent

12 Antenne Wondelgem
zitdag elke 1ste woensdag van de maand
van 14 tot 16 uur
wzc De Liberteyt, Vroonstalledries 22,
9032 Wondelgem
13 zitdag elke 2de woensdag van de
maand van 14 tot 16 uur
Open Huis, Sint-Markoenstraat 10,
9032 Wondelgem
 0479 96 86 79
 ldc.dewaterspiegel@ocmw.gent
14 SPELTINCX
Meersemdries 4, 9050 Gentbrugge
 09 266 38 96
 www.ocmwgent.be/Speltincx
 ldc.speltincx@ocmw.gent
15 Antenne Groeningewijk
zitdag elke 1ste en 3de donderdag van de
maand van 14 tot 16 uur
Boer Janssensstraat 15, 9050 Gentbrugge
 0477 99 64 94
 ldc.speltincx@ocmw.gent
16 TEN HOVE
Begijnhofdries 15, 9000 Gent
 09 266 88 88
 www.ocmwgent.be/Ten-Hove
 ldc.tenhove@ocmw.gent
17 Antenne Brugse Poort
zitdag/ontmoetingsmoment elke
donderdag van 13.30 tot 16 uur
Kokerstraat 36, 9000 Gent
 09 266 88 88 of 0479 65 31 02
 ldc.tenhove@ocmw.gent
18 WIBIER
Antwerpsesteenweg 768,
9040 Sint-Amandsberg
 09 266 31 00
 www.ocmwgent.be/Wibier
 ldc.wibier@ocmw.gent
19 Antenne Oostakker
zitdag elke donderdag van 10 tot 12 uur
Open Huis, Gasthuisstraat 2A,
9041 Oostakker
 0478 87 06 79
 ldc.wibier@ocmw.gent
20 Antenne Kanaaldorpen
voor Sint-Kruis-Winkel, Mendonk,
Desteldonk en Terdonk
zitdag elke dinsdag van 10 tot 12 uur
Administratief Dienstencentrum
Sint-Kruis-Winkeldorp 63
 0473 94 13 60
 ldc.wibier@ocmw.gent
Antenne Azalea /
Sint-Amandsberg centrum
enkel op afspraak
 0473 33 03 04 of 09 266 94 69
 ldc.wibier@ocmw.gent
Burenzorgnetwerk Westveld
enkel op afspraak
 09 226 31 00
 Ldc.wibier@ocmw.gent
21 Antenne Dampoort / H. Hart en
Scheldeoord
Wittemolenstraat 89,
9040 Sint-Amandsberg
Voorlopig enkel op afspraak
 0477 96 35 14 of 09 226 31 00
 ldc.wibier@ocmw.gent
22 DE KNOOP
Hundelgemsesteenweg 125,
9050 Ledeberg
 09 266 45 80
 www.ocmwgent.be/De-Knoop
 ldc.deknoop@ocmw.gent

23 Antenne Moscou-Gentbrugge
zitdag elke 2de en 4de woensdag van de
maand van 14 tot 16 uur
Buurtontmoetingshuis De Porre
Jules de Saint-Genoisstraat 101,
9050 Gentbrugge
 09 266 45 80 of 0477 99 64 94
 ldc.deknoop@ocmw.gent

MEER INFO?
Kom eens langs bij een GentinfoPunt of
OCMW Gent in de Sint-Martensstraat 13,
9000 Gent.
 09 266 99 11
 ocmwgent@ocmw.gent
 www.ocmwgent.be
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1 DE VIJVERS
Walstraat 1, 9050 Gentbrugge  
 09 266 30 66
 wzc.devijvers@ocmw.gent
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8 Antenne Heirnis
zitdag elke dinsdag en donderdag
van 9 tot 12 uur
Tarbotstraat 61 B, 9000 Gent
 09 266 94 44
 onthaal.gentnoord@ocmw.gent
9 Antenne Groene Briel
zitdag elke dinsdag en donderdag
van 9 tot 12 uur
Tichelrei 25, 9000 Gent
 09 266 94 44
 onthaal.gentnoord@ocmw.gent

22
17

1

Gentbrugge
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4 BRUGSE POORT
Kempstraat 150, 9000 Gent  
 09 266 89 50 	
• GentinfoPunt
 onthaal.brugsepoort@ocmw.gent

7 Antenne Rabot
zitdag elke dag van 9 tot 12 uur
Jozef II-straat 104-106, 9000 Gent
 09 266 94 44
 onthaal.gentnoord@ocmw.gent

15

Ledeberg

2 Antenne Mariakerke
zitdag elke maandag van 9 tot 12.30 uur
Paul Van Tieghemlaan 2, 9030 Mariakerke
 09 266 94 80
 onthaal.bloemekenswijk@ocmw.gent

6 GENT NOORD
Edward Anseeleplein 7, 9000 Gent
 09 266 94 44 	
• GentinfoPunt
 onthaal.gentnoord@ocmw.gent

14 21

4

9

1 BLOEMEKENSWIJK
Francisco Ferrerlaan 273 A, 9000 Gent  
 09 266 94 80
• GentinfoPunt
 onthaal.bloemekenswijk@ocmw.gent

Sint-Amandsberg

6

WELZIJNSBUREAUS

5 Antenne Brugse Poort
zitdag elke dinsdag van 8.30 tot 12 uur
Kokerstraat 36, 9000 Gent
 09 216 64 68
 onthaal.brugsepoort@ocmw.gent

3 18

8
7

4 ZONNEBLOEM
Hutsepotstraat 29, 9052 Zwijnaarde  
 09 241 78 11
 wzc.zonnebloem@ocmw.gent

3 Antenne Drongen
zitdag elke donderdag van 9 tot 12 uur
Domien Ingelsstraat 15A, 9031 Drongen
 09 266 94 80
 onthaal.bloemekenswijk@ocmw.gent

20 19
15

Wondelgem 11

2 DE LIBERTEYT
Vroonstalledries 22, 9032 Wondelgem  
 09 216 10 00
 wzc.deliberteyt@ocmw.gent
3 HET HEIVELD
Antwerpsesteenweg 776,
9040 Sint-Amandsberg  
 09 266 31 11
 wzc.hetheiveld@ocmw.gent

13

Zwijnaarde

4
13

10 GENT ZUID
Offerlaan 2, 9000 Gent
 09 266 35 55 	
• GentinfoPunt
 onthaal.gentzuid@ocmw.gent
11 NIEUW GENT
Rerum Novarumplein 180, 9000 Gent
 09 266 90 00 	
• GentinfoPunt
 onthaal.nieuwgent@ocmw.gent
12 Antenne Sint-Denijs-Westrem
en Afsnee
zitdag elke woensdag van 9 tot 12 uur
Gemeenteplein 2, 9051 Sint-Denijs-Westrem
 09 266 97 06
 onthaal.nieuwgent@ocmw.gent
13 Antenne Zwijnaarde
zitdag elke maandag van 9 tot 11.30 uur
Zandvoordestraat 2A, 9052 Zwijnaarde
 09 244 68 87
 onthaal.nieuwgent@ocmw.gent
14 SINT-AMANDSBERG
Wittemolenstraat 89, 9040 St-Amandsberg
 09 266 37 00 	
• GentinfoPunt
 onthaal.sint-amandsberg@ocmw.gent

15 Antenne Oostakker
zitdag elke maandag
van 9 tot 11.30 uur
Oostakkerdorp 3, 9041 Oostakker
 09 255 98 98
 onthaal.sint-amandsberg@
ocmw.gent
16 Antenne Muide-Meulestede
zitdag elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur
Patrijsstraat 10, 9000 Gent
 09 268 21 21
 onthaal.sint-amandsberg@
ocmw.gent
17 GENTBRUGGE/
LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 125,
9050 Ledeberg
• GentinfoPunt
 09 266 45 00
 onthaal.gentbruggeledeberg@
ocmw.gent

HET DUOLEGAAT

Geven en erven
Erven van een broer, zus,
neef of nicht brengt soms
extra zorgen mee. Door de
hoge successierechten
blijft er vaak niet zo
heel veel meer over.
Ook bij erfenissen
in rechte lijn, voor
de kinderen, kan
de belasting hoog
oplopen
als het
om aanzienlijke

sommen gaat. Het duolegaat kan een oplossing
bieden. Yves Alexander,
OCMW Gent: “Daarbij
wordt een deel van de
erfenis aan een organisatie met een goed
doel geschonken.
In ruil betaalt die de
successierechten
van de andere
erfgenamen.
Een win-win
situatie: het
goede doel

krijgt geld én de erfgenamen houden netto meer
over van hun erfenis.”
Ook het OCMW is een
organisatie met een goed
doel die u in uw testament
kunt opnemen. Het grootste
voordeel? U kunt zélf kiezen
waarvoor het geld gebruikt
wordt. Zo liet Marcella Wibier in 1994 een forse erfenis
na aan OCMW Gent, met als
voorwaarde dat die gebruikt
moest worden om oudere koppels op te vangen

waarvan de vrouw zorgbehoevend is. Vandaag staan
er dankzij dat legaat twintig
aangepaste woningen in
Sint-Amandsberg en werd
het lokaal dienstencentrum
Wibier naar haar genoemd.
Maar het hoeft zeker niet zo
grootschalig te zijn: zo is er
met behulp van een andere
schenking een lift geïnstalleerd in één van de lokale
dienstencentra.
Meer info: 09 266 99 34
yves.alexander@ocmw.gent
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