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Aalst

OCMW zoekt vrijwilligers voor begeleiding asielzoekers en vluchtelingen

Scholen voor
volwassenen
onderwijs
smelten samen
tot CVO Pro

Ontmoetingsruimte voor
asielzoekers in oude kazerne

Vanaf 1 september smelten
CVO Handelsschool en CVO Ta
nera in Aalst samen tot één cen
trum voor volwassenenonder
wijs.
Het grootste centrum van de
Denderstreek wordt CVO Pro ge
doopt en is goed voor 4.500 cur
sisten en 170 personeelsleden.
De fusie was nodig, zegt direc
teur van CVO Handelsschool Sta
ny Meskens: ‘In het volwasse
nenonderwijs zijn heel wat ver
anderingen op til: zo staan
schaalvergrotingen al enige tijd
op de agenda van minister van
Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).
Een fusie tussen twee Aalsterse
centra voor volwassenenonder
wijs van het GO!net ligt voor de
hand. We hebben deze fusie ge
durende een jaar intensief voor
bereid. We zullen de huidige cur
sisten een nog betere dienstver
lening kunnen bieden en hopen
met ons gevarieerde aanbod ook
nieuwe cursisten warm te maken
voor een opleiding bij CVO Pro.’
‘Voor de personeelsleden ver
andert in de praktijk relatief
weinig, doordat het aanbod van
beide centra volledig comple
mentair is en nergens overlapt.’
CVO Pro wordt het grootste
centrum in de Denderstreek. De
huidige campussen blijven be
staan. ‘CVO Tanera en CVO Han
delsschool zijn gevestigde waar
den in het volwassenenonderwijs
in de ruime omgeving van Aalst’,
zegt Marc Lion, directeur van
CVO Tanera. ‘Het aanbod van
beide centra blijft behouden. Dat
betekent dat de cursist nog
steeds terechtkan in ons cen
trum voor allerhande creatieve,
gastronomische en esthetische
opleidingen, maar ook kan kie
zen voor een taalcursus of een
informaticaopleiding.’ (lds)

Aan de Spoorwegstraat creëerde
OCMW Evergem in de kelder van
een oudrijkswachtkazerne een
ontmoetingsruimte. Daarin zijn
asielzoekers en erkende vluchte
lingen welkom. Om hen te volgen
en te begeleiden, rekent men op
de medewerking van vrijwilligers.
E V E R G E M I ‘Naar aanleiding van
de vluchtelingenstroom in 2015 en
2016 kende de Vlaamse regering
extra middelen toe aan de gemeen
ten en hun OCMW. Evergem kreeg
56.000 euro’, zegt Evergems
OCMWvoorzitter Kurt Moens
(NVA).

Integratie
‘Met dat bedrag richtten we de
ontmoetingsruimte, een gespreks
lokaal en een shop voor tweede
handse kleding, huisraad, meubi

lair en speelgoed in en wordt een
personeelslid betaald. Met ons
nieuw initiatief willen we de inte
gratie van de vluchtelingen vlotter
laten verlopen. Onze maatschap
pelijk werkers focussen op taal en
integratie. Voor de uitbouw van
De Olijftak werkt het OCMW sa
men met vzw De Olijfboom uit
Gent. Die vereniging bestaat uit
vrijwilligers, die nieuwkomers en
asielzoekers ondersteunen in hun
dagelijkse leven’, zegt Moens.

Begeleiding
Enkele vrijwilligers zullen we
kelijks op dinsdag van 11 tot 15 uur
aanwezig zijn voor de begeleiding.
Er zijn echter nog meer helpende
handen nodig.
‘Op termijn zullen we ook met
andere organisaties samenwerken
om de vrijwilligerswerking verder
uit te bouwen’, zegt maatschappe

lijk werkster Marieke Nijs.
‘Omdat we in de exrijkswacht
kazerne al een OCMWkantoor
hebben en omdat op de gelijkvloer
se en eerste verdieping van het
pand asielzoekers wonen, is de
ontmoetingsruimte laagdrempe
lig. De asielzoekers kunnen hier
niet alleen terecht om lotgenoten
en Evergemnaren te ontmoeten,
maar ook voor informatie. We

‘De ruimte is
laagdrempelig.
Asielzoekers kunnen
hier terecht voor
een babbel, maar ook
voor informatie’
MARIEKE NIJS

Maatschappelijk werkster

plannen er ook workshops’, zegt
Nijs’ collega Karen Lemeire.
In het Evergems Lokaal Op
vanginitiatief (LOI) is plaats voor
vijftig mensen. ‘Omdat de grote op
vangcentra geleidelijk worden ge
sloten, is de doorstroming groot en
is tachtig tot negentig procent van
die plaatsen ingenomen’, zegt
Moens. ‘De overgrote meerderheid
van de vluchtelingen is al erkend
en blijft slechts twee tot
vier maanden in ons LOI. Daarna
moeten ze verhuizen naar een pri
véwoning.’
‘Alleenstaanden trekken vaak
naar grote steden of regio's waar
de prijs van huurwoningen lager
ligt. Slechts een vierde van die
mensen blijft in Evergem wonen.
Dat zijn meestal gezinnen met kin
deren. Vooral voor hen zetten we
meer in op integratie en ontmoe
ting’, zegt Moens. (ivh)

Het OCMW bouwde de kelderver
dieping om tot een gezellige ont
moetingsruimte. © ivh
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Black Balloon stopt met
winkel in Henegouwenstraat
en richt zich op online handel

Vuilnisophaler raakt
zwaargewond na aanrijding
met personenwagen

Gemeente is
eerste Smart City
van België

Hondenschool krijgt
extra stuk grond voor
behendigheidstraining

Modewinkel Black Balloon in Gent
sluit komend weekend de deuren.
Chloé Baele en Sarah Bos, de opricht
sters van het label, zullen voortaan fo
cussen op hun online handel, en hun
winkel in de Henegouwenstraat past
niet meer in het plaatje. Om het per
soonlijk contact niet te verliezen, lance
ren ze binnenkort een nieuw platform
waarbij ze online kledingadvies zullen
combineren met private afspraken.
Het ontwerpersduo benadrukt dat
Black Balloon dezelfde waarden zal be
houden. ‘Om onze ecologische voetaf
druk te verminderen, blijven we kiezen
voor kwaliteitsvolle stukken gemaakt
van gerecycleerde en organische stoffen’,
zeggen ze in een persbericht. (adb)

29

Een vuilnisophaler (51) uit Wondelgem
is gisteren zwaargewond geraakt toen hij
in Aalter werd aangereden door een auto
die achteraan tegen de vuilniskar botste.
Het ongeval gebeurde gisterochtend
rond 7 uur in de Bellemstraat in Aalter.
De vuilniswagen van de firma Van Ganse
winkel was gestopt bij een huis. Een per
sonenwagen reed achteraan tegen de vuil
niswagen. Daarbij raakte een 51jarige
Wondelgemnaar gekneld. Hij werd met
ernstige verwondingen aan de benen naar
een ziekenhuis afgevoerd, waar hij in de
namiddag werd geopereerd. Een collega
van de man, die tijdig had kunnen weg
springen, liep geen verwondingen op,
maar verkeerde wel in shock.
De wagen die tegen de vuilniskar reed,
werd bestuurd door een 29jarige vrouw.
Ze raakte niet gewond, maar was zwaar
onder de indruk van het ongeval. (mye, mco)

De gemeente Aalter mag zich als eer
ste in België een gecertificeerde Smart
City noemen. Aalter behaalde namelijk
als eerste het ISO37120certificaat. ‘Het
certificaat brengt 100 verschillende indi
catoren in kaart over de leefbaarheid in
de gemeente. Zo kan Aalter zich interna
tionaal vergelijken op het vlak van duur
zame ontwikkeling’, klinkt het bij Tomor
rowLab, een bedrijf dat lokale besturen
begeleidt bij ‘smartcityopdrachten’.
Zo scoort Aalter met 81,33 % van haar
afval dat wordt gerecycleerd en 90 liter
waterverbruik per hoofd per jaar bijzon
der goed qua duurzaamheid. Ook wordt
ongeveer een derde van de energiebe
hoefte uit hernieuwbare energie gehaald.
‘Aan deze data kunnen we de juiste be
leidskeuzes koppelen’, zegt Aalters titel
voerend burgemeester Pieter De Crem
(CD&V). (mye)

Hondenschool ‘Mijn Hond, Mijn
Vriend’ krijgt een extra stuk grond in het
sportcentrum Houtvoort in SintGillis
Waas om haar activiteiten uit te breiden.
‘Mijn Hond, Mijn Vriend’ is al sinds 2001
actief in het sportcentrum Houtvoort.
Oorspronkelijk werden op woensdag en
zaterdag alleen lessen gehoorzaamheid ge
geven, maar sinds meer dan een jaar zijn
daar ’s maandags ook lessen ‘agility’ (be
hendigheid) bijgekomen. Daardoor is het
ledenaantal gegroeid tot meer dan 150 en
zijn de terreinen te klein geworden. De
club vroeg aan de gemeente of ze het stuk
grond naast de outdoorfitnesstoestellen
ter beschikking krijgt. ‘Dat stuk grond
heeft momenteel geen functie’, zegt sche
pen van Sport Harry De Wolf (CD&V).
‘Daarom hebben we beslist het stukje voor
een periode van vijf jaar ter beschikking
te stellen van de hondenschool.’ (gvdv)

