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OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Vlaanderen behoort tot één van de meest welvarende regio’ s ter wereld, en toch leven heel wat
mensen onder ons in armoede; 1 op 10 bewoners, 1 op 5 kinderen, tot 50% in allochtone groepen.
Armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Het is een kluwen van sociale uitsluitingen op
verschillende levensdomeinen.
Oostende kampt met hoge armoedecijfers: Armoedebestrijding is noodzakelijk.
32,3% van de Oostendenaars beschouwt de eigen gezondheid als minder goed, wat hoger is dan
het gemiddelde bij andere centrumsteden. Gezonde voeding en verzorging is dus één van de
belangrijkste basisnoden. In Oostende zijn reeds verschillende voedselbedelingsinitiatieven die hier
een oplossing bieden. Bij deze initiatieven ligt het hoofdaccent meestal op de organisatie van
tijdelijke noodhulp.
Het Sociaal Huis Oostende wil, naast het huidige aanbod aan noodhulp, een structureel antwoord
bieden aan de grote nood aan voeding en verzorging.

Doelstellingen
Projectwerking realiseren:
• een lerende omgeving uitbouwen;
• arbeidstrajecten organiseren;
• opbouwwerk en wijkwerking opstarten;
• een vrijwilligerswerking opstarten;
• outreachend werken in de wijk.
Sociale
•
•
•

kruidenier of winkel:
winkelwerking uitbouwen;
leveranciers zoeken;
klanten in armoede toeleiden.

Ontmoetingsplek zijn:
• inzetten op diverse publieksstromen;
• vormings- en groepswerk faciliteren en organiseren;
• vindplaatsgericht werken en doorverwijsfunctie;
• gezonde, duurzame en betaalbare voeding voor iedereen toegankelijk maken.
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Doelgroep
Door de gelaagde werking van “De Antenne” willen we diverse publieksstromen genereren en
solidariteit creëren tussen diverse bevolkingsgroepen met een bijzondere aandacht voor de meest
kwetsbaren.

Korte beschrijving van de werking
De Antenne is:
– een brede en gelaagde werking realiseren met als doel solidariteit tussen diverse
bevolkingsgroepen creëren, armoede bestrijden op individueel en collectief vlak en het
sociaal weefsel versterken; = PROJECTWERKING
–

in de kern een winkel die kwaliteitsvolle, duurzame en gezonde voeding toegankelijk maakt
voor mensen in armoede; = SOCIALE KRUIDENIER

–

een ontmoetingsplek waar mensen actief en uitnodigend als volwaardige partners
betrokken worden. = ONTMOETINGSPLEK

Visie op vermaatschappelijking
De Antenne vertrekt vanuit een ruime mens- en maatschappijvisie.
“Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan”.
Met de wijkwerking van De Antenne willen we ons verhaal naar buiten brengen en vooral inzetten
op een werking die nieuwe verbindingen legt tussen mensen en organisaties. We vertrekken hierbij
vanuit de krachten in de wijk en met de nadruk op een positieve benadering.
We willen onderzoeken:
- hoe we solidariteit kunnen ontwikkelen op wijkniveau tussen diverse bevolkingsgroepen;
- hoe we als werking een antwoord kunnen bieden op de toenemende vereenzaming en
individualisering;
- hoe we voedsel als bindmiddel kunnen inzetten om diverse mensen samen te brengen;
- hoe we gemeenschappelijke, zinvolle doelen kunnen realiseren.
We willen kleine zaadjes in de wijk planten die hoopvolle perspectieven geven aan bewoners.
Vanuit deze initiatieven zullen we nieuwe noden zien ontstaan en willen we zoeken hoe we samen
met de bewoners en het beleid hierop een antwoord kunnen geven.
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