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WELZIJNSKRANT
Op woensdag 16 november start om 9 uur het eerste YouthStart-traject voor kanszoekende jongeren in 
Herentals. Dit traject is voor jongeren tussen 16 en 30 jaar die het moeilijk hebben om hun leven richting 
te geven en geen opleiding volgen of aan het werk zijn.

kickstart voor jong talent

YouthStart biedt deze jongeren een kort, maar 
intensief traject aan. Tijdens de 8 YouthStart-dagen 
wordt gewerkt aan hun competenties, attitudes 
en toekomstplan. De jongeren groeien om nadien 
over de nodige skills te kunnen beschikken, die hen 
toelaten een fijne toekomst uit te bouwen.

Dit YouthStart-traject wordt georganiseerd met de 
steun van de Heylen Group en de stad Herentals. 
Het startmoment heeft plaats in Moktamee, 
Bovenrij 30 in Herentals.

Ben jij partner binnen een ESF-traject, dan kunnen 
we samen jouw jongeren de booster geven die ze 
nodig hebben om duurzaam geactiveerd te worden. 

Inschrijven: youthstart.be/evenement/herentals01/

Lees ook op p. 4
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Dit is een vraag die we ons allemaal zouden moeten stellen, want de maatschappelijk 
assistenten van de sociale dienst stellen vast dat dit recht vaak niet automatisch wordt 
toegepast.

Allereerst is het belangrijk om na te gaan of je recht 
hebt op het sociaal tarief. Hiervoor moet je een 
klant zijn die energie aankoopt voor eigen verbruik, 
bestemd voor het gezin. Je moet ook tot een van de 
onderstaande categorieën behoren:

Categorie 1: Je ontvangt een (equivalent) leefloon 
(of een voorschot op een inkomensgarantie 
voor ouderen (IGO) of een voorschot op een 
tegemoetkoming voor gehandicapten). 

Categorie 2A: Je ontvangt een in aanmerking 
komende tegemoetkoming van de FOD Sociale 
Zekerheid Directie Personen met een Handicap. 

Categorie 2B: Je ontvangt via de Zorgkas, waarbij de 
rechthebbende aangesloten is, een zorgbudget voor 
ouderen met zorgnood.

Categorie 2C: Je ontvangt via Opgroeien een 
zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte met een minimale score 
van 4 punten.

Categorie 3: Je ontvang een in aanmerking komende 
tegemoetkoming van de Federale Pensioendienst. 

Categorie 4: Je bent huurder van een sociaal 
appartement, waarvan de verwarming op aardgas 
of warmte afhangt van een collectieve installatie. 

Als je tot een van bovenstaande categorieën 
behoort, wordt het recht op sociaal tarief meestal 
automatisch toegekend. In de situaties waarin 
het mis loopt, heeft dit vaak te maken met de 
schrijfwijze van je persoonsgegevens op de 

Heb jij recht op het sociaal energietarief
en wordt dit automatisch toegepast
op jouw energiefactuur?
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energiefactuur. Daarom geven we hier graag wat 
extra tips mee: 
• Sluit een energiecontract af op naam van één 

enkele persoon. Kies hiervoor de persoon die 
ervoor zorgt dat je in één van bovenstaande 
categorieën valt, zodat de naam op de factuur 
volledig overeenkomt met de naam van de 
rechthebbende persoon.

• Respecteer de schrijfwijze van je 
persoonsgegevens (naam, voornaam, 
geboortedatum, adres) zoals die op je 
identiteitskaart staan. Neem daarbij ook de 
tweede en derde voornaam mee, als die er zijn.

• Deel altijd je rijksregisternummer mee aan je 
energieleverancier, zelfs als dat niet verplicht is.

• Breng je energieleverancier zelf op de hoogte 
dat je recht hebt op sociaal tarief als je merkt 
dat dit niet automatisch wordt toegepast.

Met bijkomende vragen hierover kan je terecht 
bij de sociale dienst, Nederrij 135/B. Je kan er 
elke werkdag terecht tussen 9 en 11 uur en op 
maandagavond tussen 18 en 19 uur. Korte vragen 
kan je mailen naar sociale.dienst@herentals.be.

Helpende handen gezocht!

De sociale kruidenier zoekt vrijwilligers voor 
donderdagnamiddag. Je helpt de klanten verder, 
houdt de winkel proper en beheert de kassa.

De Cirkel is dan weer op zoek naar vrijwilligers voor 
woensdagnamiddag. Je bedient de klanten, beheert 
de kassa en doet babbeltjes met de bezoekers. 
Je komt terecht in een tof vrijwilligersteam en 
staat altijd samen met een andere vrijwilliger. Als 
vrijwilliger ben je ook altijd vrij om een activiteit te 
organiseren in De Cirkel! 
Interesse? Stuur een mailtje naar decirkel@
herentals.be of kom gewoon langs (Lierseweg 132).
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YouthStart is een non-profit organisatie die een traject 
aanbiedt aan jongeren tussen 16 en 30 jaar, die niet op 
school zitten en niet werken en die maximaal een diploma 
secundair onderwijs hebben behaald (of een hoger 
diploma dat niet wordt erkend in België).

Gekwalificeerde, dynamische en etnthousiaste coaches 
boosten tijdens de YouthStart-training het zelfvertrouwen 
en de vaardigheden van jongeren die jullie begeleiden. 
Ze werken 8 dagen aan hun competenties, attitudes 
en toekomstplan, zodat ze beter voorbereid zijn op de 
volgende stappen in hun leven. 

“De YouthStart-training is er voor alle jongeren: 
voor de jongeren die grootste plannen hebben, 

maar niet weten hoe eraan te beginnen, voor de 
jongeren die zoeken naar een passende job of 
voor de jongeren die het gewoon allemaal nog 

niet weten. “

In de YouthStart training krijgen de talenten en dromen 
van jongeren een kickstart en winnen ze aanzienlijk in 
zelfvertrouwen. Ze ontdekken hun potentieel en ambities 
en voelen zich daarenboven in staat ze te realiseren. 
Tijdens het achtdaagse traject testen de jongeren hun 
ondernemende vaardigheden uit in een aantal simulaties 
en oefeningen. De methode leert hen om autonoom te 
werken, om verantwoordelijkheid op te nemen en om 

ondernemer van hun eigen leven te worden. Het grootste 
aantal YouthStart gecertificeerden gaat kort na de training 
aan het werk bij een werkgever of beslist opnieuw te gaan 
studeren.

De jongeren worden in groepen van 12 tot 15 personen 
begeleid door twee gekwalificeerde, dynamische en 
enthousiaste coaches. YouthStart kiest bewust voor 
een groepsaanpak om jongeren uit hun isolement en 
comfortzone te halen, maar ook om ze van elkaar te laten 
leren, samen te laten werken en een groepsdynamiek te 
laten ervaren.
Jongeren die de training met succes afronden, krijgen een 
YouthStart certificaat, powered by Antwerp Management 
School en HEC Liège.

kickstart voor jong talent
YouthStart helpt je organisatie bij het bereiken van haar doelen met kanszoekende jongeren

Nog niet helemaal overtuigd?

Kom gerust eens kijken als publiek bij een certificatie en 
overtuig jezelf van de impact op jongeren. Laat jongeren van 
jouw organisatie deelnemen door ze via www.youthstart.be 
in te schrijven voor een training in jouw regio en vraag hen 
wat hun ervaring was.

Meer inlichtingen
Philip Knaeps, projectcoördinator Vlaanderen
0476-49 69 18, philip.knaeps@youthstart.be
www.youthstart.be, info@youthstart.be
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woensdag 30 november 2022, 9.15 uur - 11.15 uur
Moktamee  Bovenrij 30, Herentals
deelname: 5 euro 

In deze workshop leren de deelneemsters nadenken 
over (meer) zelfzorg in hun leven. Ze gaan naar huis met 
eenvoudige en concrete acties.
Een workshop op maat gegeven voor vrouwen in 
een kwetsbare positie. De workshop is interactief. De 
leeromgeving is veilig en warm. Basiskennis Nederlands is 
voldoende om te kunnen deelnemen.
Vrije tijd en me-time zijn voor alle vrouwen belangrijk. 
Help jij ons mee dames te doen deelnemen? Samen 
zorgen we voor positieve energie, waardoor vrouwen leren 
vaker nee te zeggen en te kiezen voor zichzelf, zonder 
schuldgevoel.

Femma
Mixinthals

Workshop
zelfzorg

woensdag 16 november 2022, 21 uur
Oud Gasthuis, Nederrij 133/A
gratis

Ouder stellen zich regelmatig vragen bij de manier waarop 
ze het best communiceren met hun tieners. Ze vinden het 
belangrijk dat ze gehoord worden, dat er geluisterd wordt. 
En tegelijkertijd vinden ze het ook fijn als de kinderen 
vertellen hoe het met hen gaat, wat zij nodig hebben. 
Zonder daarom persé te roepen, te huilen of met deuren 
te slaan. Communicatie is één van de meest uitdagende 
onderdelen van opvoeden. We willen zo graag dat de 
communicatie vlot verloopt, maar lopen dikwijls tegen 
onze eigen grenzen aan.

Tijdens deze infosessie geeft jongeren- en 
communicatiecoach Fran Delbeke tips en tricks over hoe 
je verbindend en geweldloos kan communiceren met 
tieners. Het is belangrijk om elkaars behoeften, gevoelens 
en belangen te ontdekken. En vooral, het is een leerproces 
met vallen en opstaan waarin verbinding altijd als rode 
draad doorheen de opvoeding blijft bestaan.
Als ouders en tieners erin slagen om hun krachten te 
bundelen, kunnen ze via verbindende communicatie tot 
duurzame oplossingen komen. Deze manier van open en 
empathische communicatie brengt hen dichter bij elkaar 
en maakt hun relatie op die manier sterker.

Geweldloze
communicatie voor
ouders van tieners

CM
Antwerpen

ism
Huis van het Kind 
Middenkempen
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Energiesnoeiers organiseert 
opnieuw de Switch-
campagne. Ze geven uitleg 
over jouw energie-
energiefactuur. Ook doen ze 
een leveranciers-vergelijking 
op basis van jouw verbruik. 
Als je dat wilt, helpen ze je 

overstappen naar een goedkopere leverancier. Want dat is 
tegenwoordig helemaal gratis!

Let op: betaal je een sociaal tarief voor je gas en 
elektriciteit, dan is overstappen naar een andere 
leverancier niet nodig. Het sociaal tarief is hetzelfde bij alle 
energieleveranciers in België.  

Wil jij graag deelnemen? Maak dan een afspraak om 
wachttijden te vermijden. Dit kan met een e-mail naar 
gelijke.kansen@herentals.be of via telefoon: 014-24 66 43.

De Switch-campagne heeft plaats in De Fakkel vzw, 
Boerenkrijglaan 16 in Herentals, op:
• 5 december in de voormiddag vanaf 9 uur
• 7 december in de namiddag vanaf 13.30 uur

Wat breng je mee:
• Je laatste energiefactuur
• Je huidige meterstanden

6

De Fakkel
Warmste week:
kansarmoede

Dit jaar staat de Warmste Week van radiozender Studio 
Brussel in het teken van kansarmoede. Als vereniging waar 
armen het woord nemen, als een armoedeorganisatie, 
vinden we het fijn en noodzakelijk dat dit thema eindelijk 
extra aandacht krijgt.

Het aantal mensen, dat in kwetsbare situaties leeft, 
neemt elke dag toe. De groep is en wordt altijd diverser. 
Veel mensen schamen zich en spreken hier niet over met 
vrienden, familie. Maar waarom? Niemand kiest om in 
deze situatie te leven. Als vzw De Fakkel vertrekken we van 
het standpunt dat we allemaal MENSEN zijn, die in een 
bepaalde situatie leven. Wij zijn er voor iedereen, die leeft 
in een moeilijke, kwetsbare situatie en  zijn/ haar verhaal, 
ervaring, frustratie, … wil vertellen. Zo kunnen we samen 
structureel, van onderuit voor verandering zorgen. Samen 
kunnen we onze stem laten horen bij het lokaal bestuur, 
organisaties, bovenlokale overheden, … zodat ze met ons 
rekening houden, wanneer ze de beleidsvisies schrijven 
en reglementen opmaken. We hopen dat deze week 
er enerzijds voor zorgt dat de algemene beeldvorming 
verandert en anderzijds, dat kansarmoede uit de 
taboesfeer wordt gehaald,
waardoor mensen naar
organisaties als De Fakkel,
De Dorpel, … durven stappen!
Iedereen is alvast welkom bij ons.

Switch-campagne
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De Dorpel

Bingo

Op zondag 13 november nodigt De Dorpel je uit op een 
namiddag bingo. Het wordt een gezellige namiddag in 
een ontspannen sfeer. Laat je verrassen door de prachtige 
prijzen. Inschrijven kan vanaf 10 oktober via mail, telefoon 
of kom gezellig even langs tijdens de openingsuren.
De aankoop van een bingokaart kan vanaf 3 euro bij 
verhoogde tegemoetkoming en 6 euro zonder verhoogde 
tegemoetkoming.

Waar? Boerenkrijglaan 16 Herentals
Wanneer? 13 november om 14 uur
Contact via: dedorpel@edpnet.be of 014-21 40 73

Nieuwjaarskinderparty

Op 30 december organiseert De Dorpel een leuk 
kinderfeest. Er is muziek, dans en er zijn echte 
kindercocktails. We sluiten af met een echt 
nieuwjaarsmenu! 
Kinderen die mee willen feesten zijn welkom op vrijdag 30 
december om 16 uur. Het feest eindigt om 19 uur. En het is 
helemaal gratis.
Inschrijven kan van woensdag 23 november tot 19 
december 2022.
Contact via dedorpel@edpnet.be of 014-21 40 73

Dorpelshop pakt uit met groot gamma
aan dikke truien en winterjassen

In de Dorpelshop vind je een groot assortiment aan warme kleding. Voor wie het financieel moeilijk heeft, zijn de kleine 
prijsjes meer dan welkom. Een warme jas koop je hier al voor 1 euro. Mocht die prijs toch te hoog zijn, dan zoeken we 
zeker naar een oplossing. De Dorpelshop is open elke woensdag, vrijdag en zondag van 13.30 uur tot 16 uur. Kom zeker 
een kijken en duffel je warm in.
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