Samen
tegen
armoede.
Recht-Op is een vereniging waar armen het
woord nemen. Samen met mensen in armoede
strijden we tegen armoede en uitsluiting.

...komen samen in groep om ervaringen te delen.
...zoeken in projecten uit hoe het anders kan.
...gaan met aanbevelingen naar organisaties en overheden.
...tonen dat het anders kan.
...gaan in dialoog met hulp- en dienstverleners.
...slaan bruggen tussen mensen in armoede en de dienstverlening.
...bieden vorming aan organisaties die werken met kwetsbare groepen.

In onze projecten werken we aan gelijke toegang tot grondrechten en dienstverlening. We hebben 2 uitgangspunten die
als een rode draad door al onze projecten lopen.
Om tot participatie aan de samenleving en gelijke deelname
aan grondrechten te komen is het essentieel dat mensen
in armoede mee kunnen nadenken over hun noden en hoe
die best worden aangepakt. GEBRUIKERSPARTICIPATIE is
een manier om tot betere dienstverlening en toegang tot
grondrechten te komen. Gebruikers denken mee na over
het aanbod dat nodig is en over de wijze waarop het moet
worden aangeboden.
Een GENERALISTISCHE BASISHOUDING is belangrijk
voor organisaties en dienstverleners om met de
complexe situatie van mensen in armoede
om te kunnen gaan. Een gepaste basishouding kan leiden tot een gedragen
samenwerking tussen dienstverleners en mensen in
armoede wat tot meer
gepaste hulp
zal leiden.

De
rode
draad.

Partnerschap
met
Onderwijs.

Toegankelijk
Jeugdwerk.

Toegankelijke
Geestelijke
Toegankelijke
Gezondheid. Dienstverlening.
Er zijn verschillende werkgroepen in Recht-Op. Ze
werken aan projecten rond toegang tot
dienstverlening, onderwijs, geestelijke
gezondheidszorg en cultuur.

(klik op de projecten om meer te lezen)

Toegang
tot Cultuur.

Proeftuinen
Gebruikersparticipatie.

Partnerschap
in

Onderwijs.
We werken met ouders rond de kansen van hun
kinderen op een succesvolle schoolloopbaan en
toekomst. Ze beslisten om te werken rond
partnerschap met de scholen. Zonder een goede
relatie tussen ouder en school is het moeilijk om
aan gelijke kansen te werken.
Er waren gesprekken met partners in de buurt,
met het Onderwijsnetwerk in Antwerpen. We
werkten mee aan de wijkwandeling. Er was een
kennismaking met de schepen van onderwijs.
De jongerenwerking werkte samen met het
Netwerk tegen Armoede aan een onderwijsproject
over drempels voor jongeren in armoede.

Toegankelijk

Jeugdwerk.
De jongerenwerking zette in op groei en dat
loonde. Een vaste groep van twintig jongeren komt
wekelijks naar de activiteiten op woensdagnamiddag,
naar de daguitstappen en naar de projectmomenten.
De jongerenwerking ging voor het eerst inhoudelijk
aan de slag met jongeren. We werkten met fotografie
om de leefwereld van de jongeren te verkennen. Twee
thema’s vonden de jongeren belangrijk: eenzaamheid en
natuur.
We goten hun werk in een tentoonstelling en gingen
ermee op pad. We stelden tentoon in de Blikfabriek,
in de Nova, op de Trefdag Kinderarmoede van de
Stad Antwerpen.
In het najaar gingen we van start met een thema
dat centraal staat in het leven van de jongeren: onderwijs.

Toegankelijke

Geestelijke

Gezondheid.
We werkten het afgelopen jaar verder rond
psycho-educatie. We willen dat cursussen die
werken rond psychisch welzijn en rust in je hoofd
ook toegankelijk zijn voor mensen in armoede.
We maakten hierover een nota met aanbevelingen.
We werkten mee aan nieuwe versies van bestaande
cursussen: omgaan met stress en Goedgevoelstoel.
We waren een actieve partner in de 10 daagse van de
Geestelijke Gezondheidszorg: soep met balletjes in SOS
Hamin, presentatie zoekrust.be op AP Hogeschool,
voorbereiding en evaluatie.
We maakten kennis met het nieuwe Kruispunt in
Luchtbal: een plaats waar ieder vragen kan stellen rond
psychische zorg en waar ze dan samen zoeken naar de
beste doorverwijzing.

Toegankelijke

Dienstverlening.
SAMENWIJZER.BE werd dit jaar afgewerkt. Docu’s
over referentiekader en participatie werden
toegevoegd. Het educatief materiaal voor
hogescholen werd aangevuld. We maakten reclame
op verschillende plaatsen. Maandelijks bezoeken meer
dan driehonderd mensen de website. De website wordt
gebruikt in sociale hogescholen en op intervisiemomenten in
teams.
Studenten van Luca School of Arts maakten voor hun
eindwerk een filmpje over de IMPACT van armoede.
Bekijk het nu!
We werkten samen met het OCMW:
- Focusgroep rond nazorg
- De nieuwe visietekst werd voorgesteld in een
“huis van de hulpverlening” met inbreng van teksten
uit onze sociaal artistieke workshops
- Focusgroep rond de weg die mensen gaan vooraleer
ze bij het OCMW (durven) aankloppen

Toegangtot

Cultuur.

Drie vrijwilligersgroepen houden 5 pretloketten in Deurne
en een vrijetijdsloket op het Kiel draaiende. We blijven
ook zoeken om nieuwe groepen de weg te tonen naar
de loketten (instaploketten).
We stelden met de vrijwilligers modules (lespakketten)
op om vrijwilligers in bestaande en nieuwe loketten te
ondersteunen.
In het project met de academie werden verschillende
kennismakingsworkshops georganiseerd in RIX.
In CO NOVA denken we met de mamacultuurgroep mee
na over aanbod op maat van kwetsbare gezinnen
met (jonge) kinderen.
We werken werken samen met CO NOVA en
nemen een rol op in het vrijetijdsloket.

Proeftuinen

Gebruikers
participatie.
Gebruikersparticipatie is belangrijk. We begeleiden
KOPA, Emino en CASA (jobcoaches en opleidingen)
om hun gebruikers meer stem te geven in hun
organisatie.
We hebben 7 coaches opgeleid en zij zoeken mee
hoe elke organisatie op maat aan participatie kan
werken. We gingen kijken hoe ze dit in Amsterdam
en in Zweden aanpakken. De projecten uit Finland,
Litouwen en Duitsland kwamen in april al bij ons op
bezoek.
Dit ESF-project wordt opgevolgd door de
Universiteit Antwerpen. In 2021 maken we samen
een website waar ieder goede ideeën kan oppikken.

Aanbevelingen &
Resultaten.
We delen onze vragen en aanbevelingen met de
organisaties en beleidsmakers die hier iets aan kunnen
veranderen. Bekijk een aantal van onze
aanbevelingen online:
Nota psychoeducatie
Inspiratieboek gebruikersparticipatie
huizen van het kind
samenwijzer.be

Soms zien we dat er dingen veranderen. Soms hebben
we dat zelf bereikt, soms zijn we jaren geleden aan de bel
gaan hangen:
- Human Link paste zijn stresscursus aan voor
mensen die het wat moeilijker hebben met taal.
- De Academie Deurne zal een permanent aanbod
installeren in Rix. Ze baseren zich op de ervaringen van
onze workshops.
- De districten Deurne en Antwerpen hebben aandacht
voor cultuurparticipatie en steunen de vrijetijdsloketten
met personeel en middelen voor betaalbare tickets.
- Er komt een Kruispunt GGZ in Luchtbal waar mensen terecht
kunnen met vragen over waar ze naar toe kunnen met hun
psychische problemen.

Samen
Werking.
In al onze projecten werken we constructief samen met partners.
We leggen knelpunten bloot maar we gaan ook samen met organisaties
en beleidsmakers op zoek naar oplossingen.
We werken intensief samen met de culturele ontmoetingscentra
RIX en NOVA. We werken samen met huizen van kind, met
scholen, Onderwijsnetwerk Antwerpen, met OCMW en
aanbieders GGZ (CAW, Andante, VAGGA) , Samenlevingsopbouw, Buurtsport …
We zijn actief in stuurgroepen en werkgroepen, we
werken mee aan focusgroepen.
We werken samen met hogescholen (sociale en lerarenopleiding).
In de cultuurprojecten werkten we samen met musea
(Middelheim, MAS, The Red Starline), met cultuurhuizen
(De studio, Het paleis, Arenberg).
Via STA-AN en Netwerk Tegen Armoede werken we samen
om kwesties ook op een hoger niveau aan te kaarten. Dit jaar
oa over de problemen met private boekleveranciers in scholen.

We tonen
dat het
anders kan.
De pretloketten zijn opgericht omdat cultuur
een recht is voor iedereen. En omdat mensen in armoede
de weg niet vinden. Met de vrijetijdsloketten kunnen
meer mensen deelnemen aan cultuur. De stad steunt de
vrijetijdsloketten.
Elk jaar start STA-AN een loket in een nieuwe wijk.
De jongerenwerking is een plaats waar jongeren zich
thuis kunnen voelen. We willen een inspiratiebron zijn
voor andere plaatsen waar jongeren terecht kunnen.
Zoekrust.be kreeg er enkele talen bij: Turks, Spaans,
Russsich: voor mensen ie zelf op zoek willen naar plaatsen
waar ze terecht kunnen als hun hoofd vol zit .

Dialoog.
De jongeren maakten dit jaar foto’s over wat zij
belangrijk vinden. Ze kozen voor hun leefomgeving
en groen in de stad. In juni was er een tentoonstelling
en ATV interviewde één van onze tieners. De
tentoonstelling was al op verschillende plaatsen te
zien.
Schepen van onderwijs Jinnih Beels kwam langs
voor een kennismaking. De oudergroep vertelde
haar waarom ouderparticipatie voor hen zo
belangrijk is. De jongeren vertelden over hun
ervaringen met school.
Schepen van cultuur Nabilla Ait Daoud bezocht een
vrijetijdsloket, pretloket Deurne (huis van het kind).
We bereidden met de groepen mee de Staten
Generaal van de stad voor: in 2020 denken we
mee na over het Antwerps sociaal beleid voor de
komende jaren.

Vorming.
Vorming kan een hefboom zijn om anders
te kijken naar armoede en om de dienstverlening
aan te pakken.

We trainden de afgelopen jaren een aantal van
onze bezoekers op tot ervaringsdeskundige
vormingsmedewerkers. Ze spelen een essentiële
rol in de vormingen. Er is veel aandacht voor
dialoog tussen de dienstverleners en onze
ervaringsdeskundige collega’s. Na elke vorming
horen we dat net die dialoog het grote verschil maakt.
We gaven twee keer een tweedaagse vorming aan
VDAB, we gaven vorming aan therapeuten van
Andante en VAGGA (CGGZ), aan jobcoaches van
KOPA en Emino.
We gaven presentaties over belang van psychische zorg
aan studenten van Denemarken. We namen deel
aan een workshop gebruikersparticipatie in huizen van
het kind op EXPOO (expertisecentrum
opvoedingsondersteuning).

Nieuw.

2019 was ook een jaar van nieuwe gezichten.
In de oudergroep van het Kiel komen
regelmatig nieuwe mensen binnen. In Deurne
startte een nieuwe projectgroep. De
jongerenwerking is fors uitgebreid. De pretloketten
en de vrijetijdsloketten bereiken
ook elk jaar veel nieuwe gezinnen. We leren
hen kennen in de sociale kruidenier,
de voedselbedeling, aan de schoolpoort
en in de school…
Er kwamen 3 nieuwe collega’s.

Plezant.
We maken ook tijd voor ontmoeting
en ontspanning.

De jongeren gingen op weekend.
Elke maand is er ontmoetingsavond in RIX.
Twee keer per jaar is het feest: na de open Algemene
Vergadering is er tijd voor een danske en op het
zomerfeest is er tijd voor sport en rust en desserts.
En we sluiten graag aan bij de feesten in Rix en
NOVA.

Steun.

We werken met subsidies van Vlaamse Overheid en
Stad Antwerpen, district Deurne en ESF. We krijgen
steun van gulle gevers en organisaties die financiële
acties voor ons opzetten. We bedanken CVO –
GO Hoboken, de vrijwilligers van De Voorzorg,
Martha!tentatief, Stedelijk lyceum Zuid...
We worden ook gesteund door vrijwilligers.
Deelnemers uit de groepen die zich dagelijks
inzetten. Mensen die de feesten mee organiseren,
een website en database maken, vertalingen maken
voor zoekrust.be. Mensen die ons genegen zijn en
achter de schermen mee stille steun betuigen.
Bedankt aan allen.

RIX – de Gryspeerstraat 86 A – Deurne
Projectgroep dienstverlening
Projectgroep Als je hoofd vol zit
Workshops Akademie à la carte
Ontmoetingsavond en cultuurcafé
Hendriklei 19 – 2660 Hoboken
Oudergroep partnerschap onderwijs
ESFproject gebruikersparticipatie
NOVA Cultureel Ontmoetingscentrum - Schijfstraat 105 - Kiel
Vrijetijdsloket
Cultuur voor gezinnen
Pretloketten in
Dinamo - buurthuis
’t Pleintje – buurthuis
Bib Couwelaer
Huis van kind - Deurne Noord
CC Rix
Blikfabriek – Krugerstraat 232 - Hoboken
Jongerenwerking

www.recht-op.be
info@recht-op.be

