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Praten met kinderen over vluchtelingen
Allemaalkinderen.be wil leerkrachten en ouders ondersteunen en gevoelig maken met positieve verhalen
Ilse Van Halst
De vluchtelingencrisis beheerst
al wekenlang het nieuws en kinderen stellen vaak allerlei vragen
naar aanleiding van berichten in
de media, negatieve commentaar
in hun omgeving of een klasgenoot die midden in het schooljaar opduikt. Welke antwoorden
geef je hen? De vzw Zitdatzo, die
laagdrempelige opvoedingsondersteuning biedt, wil met de

website allemaalkinderen.be ouders en leerkrachten, en ruimer
al wie met kinderen bezig is, op
weg helpen.
„We bekijken het thema van de
vluchtelingencrisis vanuit het
perspectief van kinderen”, zegt
projectverantwoordelijke
Steven Gielis. „Onder de vluchtelingen bevinden zich heel wat kinderen. Of zij nu in Syrië of elders
zijn geboren, maakt niet uit. Het

zijn voor ons allemaal kinderen.
Vandaar ook de naam van het
project.”
Hij vervolgt: „Vaak hoor je negatieve opmerkingen omdat
mensen bang zijn of niet goed
weten hoe de vork in de steel zit.
Met allemaalkinderen.be willen
we een tegenwicht vormen door
op een correcte manier te informeren, mensen gevoelig te maken door positieve verhalen te

Gerechtsdeurwaarder kan
schuldenspiraal oplossen
Beweging.net biedt mensen met schulden via project MyTrustO
ethisch afbetalingsplan dat extra invorderingskosten voorkomt
Meer Vlamingen
kampen met schulden
XXBeweging.net doet aan
schuldbemiddeling
XXZowel schuldenaar als
schuldeiser geholpen
XX

Jan Colla
In de ranglijst van sympathieke beroepen staat gerechtsdeurwaarder bij veel mensen niet
meteen bovenaan. Nochtans kan
die een bondgenoot zijn van zowel schuldenaar als schuldeiser,
vinden ze bij beweging.net.
„Dat is het uitgangspunt van
MyTrustO, een model dat de rol
van een deurwaarder fundamenteel verplaatst naar iemand die
niet tegenover de schuldenaar
staat, maar naast hem of haar,
om mee te denken en de schuldspiraal op te lossen”, zegt Annemie Verhoeven, verbondssecretaris van beweging.net Antwerpen,
dat samen met een gerechtsdeurwaarder het systeem ontwikkelde. „Afgezien van een relatief

kleine groep willen de meeste
mensen hun schulden wel betalen, maar ze kunnen dat niet altijd. Schuldeisers zijn snel geneigd onbetaalde facturen te
laten invorderen door deurwaarders en incassobureaus. Dat leidt
tot hoog oplopende boetes en invorderingskosten. We kennen
iemand die in 2009 een ziekenhuisfactuur van 44,96 euro niet
meteen kon betalen. Vandaag,
zes jaar later, betaalde die al 2.530
euro kosten af en er staat nog een
schuld van 660 euro open. Dat is
buiten alle proporties.”
„Dat ziekenhuis is soms al lang
betaald en weet wellicht niet dat
die patiënt daarna diep in de problemen geraakt”, zegt Marc Wellens, voorzitter van beweging.
net Antwerpen. „Schuldeisers
hebben nochtans een ethische
verantwoordelijkheid. We kunnen toch niet aanvaarden dat
pakweg een katholiek ziekenhuis dat probleem zomaar van
zich af schuift? MyTrustO moet
mensen de kans bieden hun lot
weer in eigen handen te nemen.”
Met MyTrustO maakt een gerechtsdeurwaarder op verzoek

van iemand met schulden een
objectief en officieel document
van zijn volledige financiële situatie. De deurwaarder stelt
een afbetalingsplan op voor alle schuldeisers, zodat de reële
schuld in een haalbaar tempo afgelost kan worden, zonder bijkomende nodeloze gerechtskosten.
„MyTrustO maakt dat schuldenaars een realistisch plan krijgen
en dat schuldeisers meer kans
maken hun geld te krijgen, op
een manier die, in tegenstelling
tot wat vandaag helaas gangbaar
is, niet brutaal is”, zegt Annemie
Verhoeven. „We hebben dat model getoetst bij onder meer Welzijnszorg en Netwerk Tegen Armoede. We schakelen nu onze
beweging in zodat mensen met
schulden in alle discretie de weg
naar ons vinden. Dat past in onze strijd tegen armoede. Mensen
kiezen daar zelf niet voor. Het
kan iedereen overkomen.”

vertellen en iedereen op te roepen om kindvluchtelingen warm
welkom te heten. Want ook die
kinderen hebben recht op een
veilige thuishaven waar ze kunnen leven, spelen en leren.”
De website bundelt allerlei tips
om met kinderen te praten over
de problematiek, filmpjes op
kindermaat en suggesties voor
activiteiten voor kinderen en
jongeren over het thema. Sinds

kort biedt hij ook een kinderboek aan over het thema voor
kinderen van vier tot negen jaar.
Daarnaast verspreidt allemaalkinderen.be via zijn Facebookpagina oproepen van opvangcentra
in Vlaanderen voor bijvoorbeeld
kinderbedjes of initiatieven van
burgers ten voordele van vluchtelingenkinderen. „Zo ontstaat
er een golf van warmte in onze
samenleving”, besluit Gielis.
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Vaarwel
vocht!
Vochtbestrijding Tibas garandeert een professionele
en definitieve oplossing voor veel voorkomende
vochtproblemen zoals opstijgend vocht, water in de
kelder, condens-problemen, natte ramen, vochtige
muren, een muffe geur en schimmelvorming. Ervaren
en gediplomeerde specialisten voeren de werken snel,
stipt en ordelijk uit en dit aan eerlijke prijzen.

OPSTIJGEND VOCHT
KELDERDICHTING
CONDENS
EN SCHIMMEL

Meer weten over MyTrustO?
beweging.net Antwerpen,
03 220 12 00, werkdagen tussen
9 en 12 uur. Folder met uitleg op
www.beweging.net/antwerpen

Voor meer informatie over de diensten van
Vochtbestrijding Tibas, kijk op www.tibas.be.
Voor een gratis offerte kan u bellen op het
nummer 0800 62 136 of een mail sturen naar

info@tibas.be *

0800 62 136 - www.tibas.be

Lekproblemen en lekdetectie worden vakkundig opgelost door het
partner-bedrijf Polygon (0800 96 600 - www.polygongroup.be).
Annemie Verhoeven, verbondssecretaris van beweging.net Antwerpen. © Frank Bahnmüller
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