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TamTam tegen armoede

Op 17 oktober trekt De SLOEP samen met talloze andere Gentse middenveldorganisaties ten strijde
tegen armoede.
Al is het een geweldloos verzet biedt De SLOEP de mogelijkheid aan om in gesprek te gaan met
een ervaringsdeskundige uit de armoede.
Niet 1, niet 2, maar wel 3 moedige ervaringsdeskundigen geven jullie de kans om meer inzichten
te krijgen in de mechanismen rond armoede.
Inschrijven kan nog via Gentinfo (092101010 of go.stad.gent/tamtamtegenarmoede.
Om 17 uur is iedereen dan welkom op de Korenmarkt om samen een hels lawaai te maken (met
instrumenten, maar ook potten en pannen en alles wat u maar kunt vinden).
Vandaar vertrekt de optocht dan naar het Sint-Pietersplein, waar een herdenkingsmoment zal
doorgaan voor alle slachtoffers van armoede en
uitsluiting.
PS: vergeet jullie tattoos niet!

Jonge wolven!
We zijn ondertussen opnieuw al oktober en dat betekent
dat alle nieuwe stagiair(e)s terug van start zijn gegaan.
Lieven is gebleven.
Hij begint ondertussen aan zijn derde semester in De
SLOEP en hoort ondertussen al een beetje bij het meubilair van de organisatie.
Nieuw zijn Astrid (UGent), Mandy (VSPW) en Phaedra (Arteveldehogeschool).
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Zij zullen minstens een half jaar mee het gezicht vormen van de organisatie en zullen onder
andere ingezet worden als sociaal gids, groepswerker of in de kinderopvang.
We wensen ze alle vier een schitterend semester toe!

Neutrale voorzitters voor cliëntoverleg:
Maak er gebruik van!
Verschillende organisaties in Gent worden geconfronteerd met een publiek van mensen in een
precaire verblijfssituatie of zonder papieren die geblokkeerd zitten in hun migratietraject.
Het gaat over mensen die overleven van dag tot dag. Sociaal isolement, apathie en gebrek aan
controle over de eigen situatie, is schering en inslag.
Daarnaast leeft de vraag bij de hulpverleners om te zoeken naar meer passende omgangswijzen
in het eigen aanbod.
Omdat een gecoördineerde aanpak efficiënter is zowel naar resultaat als naar inzet van middelen,
is gepoogd tot een sluitend ‘ketenmanagement’ te komen.
Hierbij is het van belang om met de verschillende dienst- en hulpverleners af te stemmen.
Cliëntoverleg met ons helpen hiertoe te komen.
Een goed en correct cliëntoverleg heeft nood aan een neutrale voorzitter. Deze leidt het gesprek
en zorgt ervoor dat de vooropgestelde agendapunten aan bod komen.
Hij bewaakt de goede voortgang en de doelen van het gesprek.
Gent heeft een poule van verschillende neutrale voorzitters waarop beroep kan gedaan worden
wanneer er vele partners rond een cliënt of gezin zit en de hulpverlening vast loopt.
Er wordt echter nog te weinig gebruik gemaakt van deze voorzitters. Wanneer u denkt dat een
neutrale voorzitter nuttig kan zijn voor een lopende begeleiding of heb je meer vragen
kan u steeds contact opnemen met De SLOEP of CAW Oost-Vlaanderen.

Dokter in Dynamo
In oktober verwelkomen we vier maal een studente-arts in onze sportgroep Dynamo waar ze aan
de hand van een interactief spel seksuele voorlichting komt geven.
De deelnemers kunnen zelf input geven rond welke thema’s ze willen praten of beter geïnformeerd
willen worden.
Hun inbreng zal een deel zijn van een spel op maat dat ontwikkeld wordt voor anderstalige
vrouwen.
Met vriendelijke groeten,
Het team van De SLOEP
De SLOEP VZW - Open huis voor ouders met jonge kinderen
Bevelandstraat 26
9000 Gent
tel. 09 234 38 58
fax 09 234 04 55
openhuis@desloep.be
Als je deze nieuwsbrief in de toekomst liever niet meer ontvangt, stuur dan een mailtje naar openhuis@desloep.be.
P Denk aan het milieu vooraleer je mails print.
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