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WELZIJNSKRANT

Op 20 september, om 18 uur, lanceren enkele Herentalsenaren in cc ‘t Schaliken het stads-
brede project Herentals Zorgstad. Inwoners, professionele actoren die van ver of dichtbij 
actief zijn in gezondheid, zorg en welzijn of in domeinen die zijdelings een bijzondere 
meerwaarde creëren inzake zorg, ... iedereen is van harte welkom.

Herentals Zorgstad

Na een inspirerende bevraging van meer dan 55 
Herentalse actoren, broeden enkele Herentalsena-
ren algeruime tijd op het in de steigers zetten van 
Herentals als Zorgstad. De ideeën – sterk geïnspi-
reerd door het brede werkveld – rijpten en zijn nu 
klaar voor een eerste oogst.

Samen met jullie maken we van gezondheid, zorg 
en welzijn een verbindend doel, een gemeen-
schappelijk speerpunt en zetten we Herentals fris 
en vernieuwend op de kaart. Zo co-creëren we 
stadsbreed een aanstekelijke dynamiek die Heren-
tals, haar inwoners en sterke actoren een positieve 
vibe verschaft.

Tijdens het event van 20 september nemen we je 
mee in het verhaal, geven we creatief en bruisend 
het startschot voor het participatieve samenwer-
kingsconcept, laten we je broeden op de eerste 
concrete werven en voorzien we veel ruimte voor 

ontmoeting en netwerking over de muurtjes.

Reserveer 20 september alvast in je agenda. Begin 
september vind je het volledige programma op 
www.herentals.be/zorgstad

Meer inlichtingen op www.herentals.be/zorgstad



september-oktober 20222

Wil je meer te weten komen over de 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen die onze stad mee behartigt? 
Surf naar
www.herentals.be:duurzame-gemeente

Om tegen 2030 van onze aarde een mooiere plek te maken, hebben de Verenigde Naties 17 duurza-
me ontwikkelingsdoelen vooropgesteld. Dat zijn de zogenaamde SDG’s (Sustainable Development 
Goals). Tijdens de Week van de duurzame gemeente staan die in de kijker, samen met de lokale hel-
den die van Herentals een stad maken, waar iedereen zich goed in haar of zijn vel voelt.

Het centrale thema van de Week van de duurzame gemeente 
is dit jaar is ‘Laat Niemand Achter’.  Dit bracht de leden van 
Herentals Mondiaal op het idee om de medewerkers van 
het OverKop-huis als helden te nomineren. De OverKop-
medewerkers staan immers altijd klaar om jongeren die 
zich niet goed in hun vel voelen, warm te onthalen.
Alles in het huis ademt het thema uit. In het OverKop-huis 
kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten 
lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige 

plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan 
doen op professionele therapeutische hulp, zonder een 
label opgeplakt te krijgen.

Gratis film

Wil je meer te weten komen over de werking van OverKop? 
Kom dan zeker op maandag 19 september  naar cc ’t 
Schaliken voor de gratis film “Nowhere”, met ondere 
andere Koen De Bouw en Noa Tambwe Kabati, over een ex-
truckchauffeur die zich bekommert om een dakloze tiener. 
Regisseur, Peter Monsaert leidt de film zelf in om 19.30 uur. 
Voor de film kom je meer te weten over de werking van 
het OverKop-huis en over de 17 SDG’s waar we samen aan 
werken. 
Na afloop vind je de Overkop-helden terug achter de bar.
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Een huurwoning vinden is niet eenvoudig. De 
woningmarkt staat meer dan ooit onder druk 
met een aanbod dat vele malen kleiner is dan de 
vraag. Verhuurders kunnen daarom kiezen uit vaak 
heel wat kandidaat-huurders. Want het klopt dat 
een verhuurder het recht heeft om te kiezen aan 
wie hij zijn woning verhuurt. Deze keuze moet 
echter gebaseerd te zijn op objectieve factoren. 
Discriminatie mag daar dus nooit een rol in spelen.

Discriminatie? 

Maar wanneer is er nu sprake van discriminatie? 
Kort gezegd: wanneer je in een vergelijkbare situatie 
minder goed behandeld wordt vanwege bijvoorbeeld 
je geslacht, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnische 
origine, gezondheidstoestand of handicap. Mensen 
achteruitstellen of zelfs uitsluiten op basis van 
dergelijke criteria is bij wet verboden in Vlaanderen. 
Dit wil niet zeggen dat een private verhuurder niet 
mag nagaan of de kandidaat-huurder in staat is om 
de maandelijkse huur te betalen. Integendeel.

Natuurlijk, als verhuurder besef je niet altijd dat 
je mogelijk discrimineert. En als huurder weet je 
misschien niet goed welke informatie je toekomstige 
verhuurder of het immokantoor al dan niet van 
je mag vragen. Meer informatie hierover kan je 
vinden op de website van Unia:  www.unia.be/nl/
actiedomeinen/huisvesting. 

Meldpunt 

Word je als huurder geweigerd en twijfel je of alles wel 
correct verlopen is? Was je getuige van discriminatie? 
Dan kan je een melding van discriminatie doorgeven. 
Je kan dit heel eenvoudig online doen door te surfen 
naar:  www.melding.unia.be/nl/meld-het/waar of 
via het (gratis) telefoonnummer 0800 12 800.
Beschik je niet over toegang tot het internet of heb je 
hulp nodig bij het invullen van de melding? Dan kan 
je dit komen melden via het gemeentelijk meldpunt 
discriminatie. De medewerker helpt je dan op weg 
bij het invullen van het meldingsformulier. Nadien 
neemt Unia contact met je op en bepaal je zelf het 
vervolg: wil je enkel je verhaal kwijt of wil je dat Unia 
jouw dossier verder zal behandelen?  
Tip: Breng zoveel mogelijk bewijsmateriaal mee naar 
het meldpunt. Dit kan gaan om e-mailverkeer, sms’en, 
briefwisseling, screenshots van online advertenties, 
eventuele getuigenissen, … De medewerker zal dit 
mee opnemen bij de melding.
  

Discriminatie op de huurmarkt: een aanpak op maat

Lokaal meldpunt discriminatie op de huurmarkt

Sociale dienst, Nederrij 133/B, Herentals
tel. 014-24 66 66 (vraag naar Pol Goris)
sociale.dienst@herentals.be
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Maatschappelijk kwetsbare jongeren die willen 
aansluiten bij een verenging of willen deelnemen 
aan vrijetijdsactiviteiten, maar daarvoor niet over 
de nodige middelen beschikken, kunnen rekenen 
op een subsidie van de stad. De subsidie geldt ook 
voor activiteiten die in schoolverband georganiseerd 
worden.

Deelnemers kunnen tot 80 procent korting krijgen 
op de deelnameprijs van een activiteit (bijvoorbeeld 
het lidgeld), de aankoop van een uniform voor het 
jeugdwerk en de aankoop van sportkledij (eigen 
aan de vrijetijdsactiviteit). De subsidie bedraagt 
maximaal 175 euro per jongere per jaar en kan tot 
zes maanden na de deelname nog aangevraagd 
worden. Alle jongeren tot 25 jaar die ondersteund 

worden door de sociale dienst van het OCMW en 
houders van een Vrijetijdspas komen in aanmerking 
voor deze subsidie.
  
Voor stedelijke initiatieven kan je deze steun niet 
aanvragen. Hiervoor wordt namelijk rechtstreeks 
korting gegeven op vertoon van de Vrijetijdspas. 

Vraag de subsidie aan op www.herentals.be/
subsid ie-voor-maatschappel i jk-kwetsbare-
kinderen-en-jongeren, bij het stadsloket of bij de 
sociale dienst, Nederrij 133, tel. 014-24 66 66. Dien 
je aanvraag tijdig in!

Meer info: dienst gelijke kansen en preventie
gelijke.kansen@herentals.be, tel. 014-24 66 43  

Subsidie voor maatschappelijk kwetsbare jongeren

Computerlessen in ‘t Peeseeke
Ook dit najaar kan je weer basis computercursussen volgen in ’t Peeseeke. 
Heb jij altijd al willen leren werken met een computer of smartphone? Wil 
je graag kennismaken met Word, PowerPoint of Excel? Dan is dit je kans. 
Inschrijven kan telkens op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 
13 tot 17 uur in ‘t Peeseeke.

Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132, Herentals
Peeseeke@herentals.be, tel. 014 24 66 97
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Heb je ook al gemerkt dat we meestal pas over 
mentale gezondheid spreken als het niet goed gaat? 
Daarom is het belangrijk én nodig om te werken aan 
geestelijke gezondheid nog vóór er zich problemen 
stellen. En dat doen we tijdens deze 10-daagse 
van de Geestelijke Gezondheid. Door positieve 
geestelijke gezondheid aandacht te geven, creëren 
we tegelijkertijd meer begrip voor mensen die 
psychisch kwetsbaar zijn. Tijdens de 10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid tellen we af naar 10 oktober: 
de internationale dag van de geestelijke gezondheid 
of ‘World Mental Health Day’. 

Dit jaar staat de 10-daagse van de Geestelijke 
Gezondheid in het teken van ‘kracht’. We hebben 

1 tot 10 oktober

Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid

allemaal sterktes waar we trots op mogen zijn. Alleen 
… soms zien we ze niet of lijken ze vanzelfsprekend. 
Onder het motto ‘samen veerKRACHTig’ nodigen 
we mensen uit om hun kracht te ontdekken, roepen 
we hen op om samen trots te zijn op deze krachten 
- groot en klein - en om ze ook in te zetten om 
anderen te helpen. Als we die gewoontes inbouwen 
in ons dagdagelijks leven krijgt ons geluksgevoel een 
enorme boost volgens de geluksdriehoek. 

Van 1 tot 10 oktober organiseren we enkele leuke 
acties die kracht, mentaal welbevinden en veerkracht 
in de kijker zetten. Hou de website en de stadskrant 
in de gaten voor meer info.

Elk jaar, van 1 tot 10 oktober, zetten we in Herentals het belang van goede geestelijke 
gezondheid in de kijker. Het doel? Mentaal welbevinden en psychische kwetsbaarheid 
bespreekbaar maken.
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We verzamelen om 19 uur aan cc ‘t Schaliken, Grote Markt 
35, om te luisteren naar getuigenissen en ons zelfgemaakt 
woonlied. Om 20 uur stappen we op in de Fakkeltocht die 
om 21 uur eindigt met een receptie in het cc. Iedereen is 
welkom die de boodschap ‘meer en betere sociale woningen 
en een woonbeleid dat de kwaliteit en de betaalbaarheid 
van private huurwoningen verbetert’, mee wenst uit te 
dragen, te horen.

In de welzijnskrant hebben we vaak over ‘wonen’ geschreven. 
Tijdens onze bijeenkomsten hebben we naar de ervaringen 
van mensen in deze kwetsbare situaties geluisterd. We 
hebben de bezorgdheden, vragen, frustraties, over sociale 
woningen, huren op de private huurmarkt, renoveren 
van eigendom opgesomd. Het is duidelijk dat mensen het 
wachten op een betaalbare, kwaliteitsvolle woning beu 
zijn. Het is tijd voor actie en oplossingen die echt werken, 
op korte en lange termijn. De doelgroep stijgt! Hier mogen 
we niet blind meer voor zijn. Een goede, veilige, betaalbare, 
… woning is een BASISRECHT. Een woning moet een THUIS 
zijn voor elk kind, puber, (jong)volwassene, senior, …

Tijdens de fakkeltocht op 17 oktober worden deze 
getuigenissen gebracht. Daarnaast zetten we dit thema 
kracht bij door een nieuw, zelfgemaakt woonlied te zingen. 
Zo laten we onze stem horen en kaarten we de problemen 
nog eens aan. 

Wil je jouw ervaring, getuigenis, … delen of wil je het lied 
mee aanleren en op 17 oktober mee op het podium staan, 
zodat we onze boodschap nog luider kunnen uitdragen? 
Aarzel niet om te mailen naar vzwdefakkel@gmail.com of 
kom op maandag 12 september om 9.30 uur naar De Fakkel.

17 oktober: Werelddag van
Verzet Tegen Armoede

De Fakkel
Voorlopig geen
groepsaankoop

De voorbije jaren organiseerde vzw De Fakkel momenten om 
de gegevens van jouw energiefactuur in te geven bij iChoosr. 
Dat is een onafhankelijke organisator van groepsaankopen 
voor onder andere de goedkoopste energieleverancier. 
Vorig jaar had geen enkele leverancier iets ingediend 
omwille van de onzeker situatie. Dit is vandaag de dag spijtig 
genoeg nog altijd zo. We weten daarom niet of leveranciers 
dit jaar gaan intekenen. We hebben ervoor gekozen om 
enkele mensen in te schrijven en het nauwlettend op te 
volgen. Als er toch een groepsaankoop doorgaat, dan 
kunnen we in november, december nog intekenen. We 
zullen dan momenten inplannen om je verder te helpen. 
Hou de website www.vzwdefakkel.be en de Welzijnskrant 
in het oog.
 

Heb je vragen of bezorgdheden over bijvoorbeeld je 
eindafrekening, aarzel dan niet om ons te contacteren. We 
bekijken met jou wat we kunnen doen.

Goed om te weten, is dat de maatregelen, die eerst geldig 
waren tot 30 september 2022, verlengd zijn tot eind 2022.
• Er geldt een verlaging van de btw op elektriciteit van 21% 

naar 6%.
• Er geldt een verlaging van de btw op aardgas van 21% 

naar 6%.
• De btw-verlaging voor gas komt er vanaf 1 juli 2022 ook 

voor appartementsgebouwen en andere gebouwen en 
plaatsen met collectieve verwarmingsinstallaties.

• Verlenging van het tijdelijk recht op sociaal tarief
• Verhoging van energiepremies
• Er is een eenmalige ‘stookoliecheque’ van 225 euro (per 

adres) voor gebruikers van stookolie (mazout) en propaan 
in bulk.
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Wild dier in nood
VOC Neteland
Opvang van inheemse wilde dieren
16 september, om 13.30 uur (inkom gratis)
in ’t Koetshuis Stadspark Herentals

Onze wilde dieren zijn vaak het slachtoffer van menselijke 
activiteit. Denk maar aan verkeersslachtoffers, vogels die 
tegen ramen vliegen, verstoorde nestjongen en dieren 
die verstrikt geraken in een omheining. We leven in een 
versnipperd, vervuild en volgebouwd land, waar onze 
inheemse dieren het vaak heel moeilijk hebben. Het VOC is 
er daarom in gespecialiseerd om deze dieren op deskundige 
wijze op te vangen, te verzorgen en na revalidatie weer vrij 
te laten in de natuur. Je komt alles te weten over de werking 
en de activiteiten van deze prachtige organisatie. 

De geschiedenis van de kus
en alle gevolgen van dien
21 oktober, om 13.30 uur (inkom gratis)
In ’t Koetshuis, Stadspark Herentals

Ilse Landuyt studeerde Politieke en Sociale Geschiedenis van 
de Westerse Wereld en Romaanse Filologie. In haar lezing 
vertelt ze met veel beeldmateriaal en veel vrolijke, soms 
trieste , maar altijd zedige anekdotes over de geschiedenis 
van de kus, het huwelijk en de liefde zoals je het op school 

nooit gehoord hebt. Geen schuine moppen natuurlijk, maar 
een wervelend stukje Plato, goede raad van Plutarchus, het 
Morganatisch huwelijk en de Karolingische echtscheiding, 
het vangen van olifanten in de woestijn, kinderboerderijen, 
vondelingenschuiven, beroemde weeskindjes en vreemde 
tradities.

Proper en puur!
18 november, om 13.30 uur (inkom gratis)
In ’t Koetshuis, Stadspark Herentals

Proper en puur! is een vrolijke geschiedenis van de 
persoonlijke hygiëne. Een verhaal van properheid, van 
bij de Grieken tot nu. Met hilarische, maar ook tragische 
details over wat er in de badkamer soms mis kan lopen. 
Waarom wasten de Grieken zich niet aan de lavabo? 
Waarom had Henry VIII veel te lange mouwen? 
Ken je dat van die liefdesbrief van Napoleon aan zijn 
Joséphine? Hoe proper was Brigitte Bardot? En jij?

Vrouwen
info

Vrouweninfo Herentals i.s.m. Avansa Kempen
Meer info: Julia Peeters 014 23 52 61
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