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Beste inwoner
De Minder Mobielen Centrale van OCMW Zuienkerke biedt vervoersmogelijkheden aan personen met mobiliteitsproblemen door de inzet van
vrijwillige chauffeurs. Heb je enkele uren per week vrij en ben je bereid om
met je eigen auto het vervoer te verzorgen van minder mobiele mensen voor
een familiebezoek, een consultatie bij de dokter of om boodschappen te
doen? Dan ben je hartelijk welkom bij onze sociale dienst om je als vrijwilligerchauffeur aan te melden.
Vanaf 1 september worden de basisbedragen van het leefloon met 2 procent
verhoogd. In deze bijlage vind je de aangepaste leefloonbedragen en de
toekenningsvoorwaarden.
Het Steunpunt Vakantieparticipatie is een dienst van Toerisme Vlaanderen
die een vakantieaanbod uitwerkt voor mensen met financiële beperkingen.
Het bestaat uit daguitstappen, vakantieverblijven, groepsverblijven en
georganiseerde vakanties. Vakantiegangers kunnen op dit aanbod ingaan
via een sociale organisatie zoals het OCMW, bij een Rap op Stapkantoor of
rechtstreeks via het Steunpunt Vakantieparticipatie. In deze katern lees je hier
meer over.
Op maandagnamiddag 11 mei opende Speelotheek ’t Kinderpaleis de deuren
op de eerste verdieping van Dienstencentrum “De Bollaard” in Blankenberge.
(Groot)ouders en hun (klein)kinderen tot 6 jaar kunnen er kennismaken met een
leuk en gevarieerd speelgoedassortiment en zij kunnen er allerlei spelmateriaal
ontlenen. Door onze positieve samenwerking met OCMW Blankenberge staat
de Speelotheek ook open voor kinderen uit Zuienkerke. Op de achterpagina
van deze bijlage geven we hierover graag meer concrete informatie.
In naam van de beroepskrachten en de raadsleden wens ik je een fijne,
ontspannen en deugddoende zomerperiode.
Met vriendelijke groeten
Noël Delaere
Voorzitter OCMW Zuienkerke
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Vrijwilligers gezocht voor de Minder Mobielen Centrale
De Minder Mobielen Centrale (kortweg MMC) is een georganiseerde vervoersdienst
waarbij vrijwillige chauffeurs met hun eigen wagen, het vervoer verzorgen van
mensen met verplaatsingsproblemen.
Meestal gaat het om bejaarden, personen met een handicap of mensen in een
sociale situatie die iemand willen bezoeken, naar de dokter moeten, naar sociaalculturele activiteiten willen gaan of boodschappen willen doen.
De Minder Mobielen Centrale Zuienkerke is momenteel op zoek naar
gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers om hun team te versterken.
Het is belangrijk dat de chauffeur wat tijd heeft en de wil heeft om onze minder mobiele
leden wat mobiliteit te schenken. De chauffeur ontvangt een onkostenvergoeding
per km.
Een omniumverzekering en een lichamelijke ongevallenverzekering zijn voorzien
tijdens de ritten. De vrijwillige chauffeurs moeten uiteraard zelf een geldig rijbewijs
hebben en over een geldige autoverzekering beschikken.
U bepaalt zelf hoeveel tijd u kan vrijmaken.
Ben u de persoon die we zoeken?
Neem dan contact op met de sociale dienst OCMW Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377
Zuienkerke, tel. 050/427998, thuiszorg@ocmw-zuienkerke.be

Verhoging leefloon vanaf 1 september 2015
Vanaf 01/09/2015 verhogen de basisbedragen van het leefloon met 2%, de
bedragen voor het leefloon zijn voortaan:
Categorie 1: samenwonende persoon = 555,81€/maand
Categorie 2: alleenstaande persoon = 833,71€/maand
Categorie 3: persoon die samenwoont met een gezin ten last = 1111,62€/maand
Het leefloon is een minimuminkomen dat kan worden toegekend aan
personen die geen rechten kunnen openen op andere vormen van
inkomsten, of aan personen die beschikken over bestaansmiddelen die lager
liggen dan de wettelijk vastgestelde bedragen.
Om van een leefloon te kunnen genieten moet men voldoen aan een aantal
voorwaarden op vlak van nationaliteit, leeftijd, verblijfplaats, inkomsten,
werkbereidheid en het uitputten van alle rechten op andere inkomsten. Het
leefloon is wettelijk geregeld. Bij elke aanvraag gebeurt er door de sociale
dienst een sociaal- en financieel onderzoek. Het bedrag van het leefloon is
afhankelijk van de gezinssituatie.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met de sociale dienst van het
OCMW Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/427998,
sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
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'Iedereen verdient vakantie!'
Wist jij dat vakantie een recht is? Vakantie geeft mensen een psychologisch
duwtje in de rug zodat ze er weer tegenaan kunnen. Vakantie bevordert
de gezondheid, versterkt de familiebanden en vergroot sociale netwerken.
Na een vakantie staan mensen positiever in het leven en hebben ze meer
zelfvertrouwen. Daarom bestaat Steunpunt Vakantieparticipatie. Om
mensen met een beperkt budget toch te laten genieten van een deugd
doende vakantie of daguitstap.
‘Vandaag doe ik dingen waar ik me een jaar geleden niet aan zou gewaagd
hebben. Alleen met mijn zoontje een dag naar zee? Via Vakantieparticipatie durf ik
het. Ik weet dat ik alle informatie krijg, ook over hoe we er kunnen geraken, en dat
er een nummer is waarnaar ik kan bellen als ik vragen heb. Ik heb het gevoel dat
ik er niet meer alleen voor sta. En ik merk dat ik steeds minder hulp nodig heb als ik
iets onderneem.’ Loida, vakantieganger

Vorig jaar gingen meer dan 123.000 mensen met kortingen op daguitstap
of vakantie via Steunpunt Vakantieparticipatie. Plopsa, Bobbejaanland, het
Chocolademuseum, zwembaden, speeltuinen maar ook vakantiewoningen,
hotels en jeugdherbergen kunnen geboekt worden aan flinke korting.
Waar vind je dit kortingsaanbod terug?
Mensen kunnen op verschillende manieren aan de informatie geraken en
vervolgens ook boeken. Ze kunnen terecht bij een Rap op Stapkantoor, bij
Vakantieparticipatie zelf of bij de organisatie waar de vakantieganger is
aangesloten, zoals OCMW Zuienkerke bijvoorbeeld. Deze organisatie kan
boekingen met korting doen voor haar publiek. Zo zijn er ondertussen al
meer dan 1500 sociale organisaties die lid zijn bij Vakantieparticipatie. Deze
organisaties krijgen jaarlijks de vakantiebrochures opgestuurd.
Om na te gaan wie er aanspraak maakt op de kortingen zijn er drie soorten
inkomensbewijzen die je kan aanleveren:
• Een klever van de mutualiteit voor mensen met een verhoogde
tegemoetkoming OF
• Een attest van schuldbemiddeling OF
• Een zo recent mogelijke belastingfiche met een attest van
gezinssamenstelling. Als je maandelijkse netto-inkomen onder een
bepaalde grens ligt, dan maak je aanspraak. Die inkomensgrens vind je
terug op www.vakantieparticipatie.be
Heb je vragen over de werking van Steunpunt Vakantieparticipatie? Bel
dan gratis naar 1700 of betalend naar 02 504 03 91. Mailen kan ook naar
vakantieparticipatie@toerismevlaanderen.be.
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Speelotheek ’t Kinderpaleis
Sinds kort is de Speelotheek ’t Kinderpaleis geopend in het Dienstencentrum
De Bollaard te Blankenberge.
De speelotheek is bestemd voor iedereen met
kinderen en kleinkinderen uit Blankenberge,
Zuienkerke en De Haan.
Al spelenderwijs leert een kind veel.Ze ontwikkelen zich
snel en daarbij is een grote variatie aan spelmateriaal
wenselijk. Er bestaat heel veel educatief speelgoed
maar dit is vaak zeer duur. In de speelotheek kan
je het speelgoed eerst laten uitproberen door je
kinderen voor je het aankoopt.
Een speelotheek is de plek waar je kennis
kan maken met allerlei speelgoed en waar
speelgoed ontleend kan worden.
Een speelotheek is zoals een Bibliotheek. Je kan
er speelgoed ontlenen ter ondersteuning van
opvoeding, onderwijs, therapie en vrije tijd.
Enkele praktische weetjes:
Voor wie is de speelotheek: De speelotheek is bestemd voor iedereen met
kinderen of kleinkinderen van 0 tot 6 jaar.
Hoelang mag je het houden: De ontleentermijn is 4 weken en er kunnen
maximum 2 stuks per kind ontleend worden.
Wat ontlenen: In de speelotheek is er een zeer gevarieerd aanbod aan
speelgoed. Je kan er gezelschapsspellen, keukentjes, duplo, houten speelgoed,
loopfietsen, babygym, werkbank, puzzels,… ontlenen.
Het speelgoed is onderverdeeld in verschillende categorieën volgens de
speelgoedschijf. Er is bewegingsmateriaal; materiaal voor bouw & constructie;
fantasie; puzzels; gezelschapsspellen; zintuiglijk materiaal.
Wat kost een lidmaatschap: Een lidmaatschap zal € 5 per kalenderjaar
kosten, ontlenen van speelgoed is gratis.
Waar is de speelotheek: In het dienstencentrum “De Bollaard” Koning Leopold
I laan 112 te Blankenberge, lokaal 108, 1ste verdieping.
Openingsuren: Woensdag van 08.30 tot 16.00 uur. Donderdag van 08.30
tot 12.30 uur. Maandag en dinsdagnamiddag enkel op afspraak.
Verantwoordelijke uitgever: Noël Delaere, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

