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samen
maken we
het verschil
In 2021 was elke dag verrassend. Voor ieder van
ons. Afstand nemen en contact houden. Gas geven
en op de rem gaan staan. Telkens weer opnieuw.
Het was ook voor onze medewerkers een hele
uitdaging om dat schakelen vol te houden. Met veel
veerkracht en creativiteit hebben ze elke dag het
beste van zichzelf gegeven ten dienste van diegenen die het meest kwetsbaar zijn. Er zijn mooie
dingen gerealiseerd. Iets om terecht trots op te
zijn. Je leest er alles over in dit jaarverslag.
Vorig jaar werd RIMO Limburg ook SAAMO
Limburg. Na meer dan 25 jaar voelt dat een beetje
aan als afscheid nemen van een sterk Limburgs
merk. Maar het nieuwe logo en de nieuwe
huisstijl sluiten beter aan bij onze identiteit en onze
opdracht: samen, informeel, streetwise, krachtig en
verbindend. Onze nieuwe naam vertolkt nog beter
onze missie: samen uitsluiting aanpakken! Bovendien
zit de sterkte van een merk niet alleen in de naam,
maar vooral in de inhoud. En dat zijn en blijven de
expertise van onze medewerkers, de kwaliteit van
onze projecten en de warmte van onze organisatie.
De nieuwe naam SAAMO Limburg brengt ons na
een moeilijk jaar in een nieuwe dynamiek en doet de
energie opborrelen. Met goesting en ambitie gaan we
op weg in 2022.
Want een volgehouden inzet op het vlak van
armoedebestrijding blijft nodig. De stijgende
energieprijzen en de inflatie maken pijnlijk
duidelijk dat de meest kwetsbaren er niet op
vooruit gaan. Meer nog, het aantal mensen in
moeilijkheden stijgt. SAAMO Limburg staat voor hen
klaar: samen spreken we de verschillende overheden
aan op hun verantwoordelijkheid. Elke overheid

kan maatregelen nemen om mensen uit de armoede
te tillen. En als die oplossingen ook nog eens
structureel verankerd worden, kunnen toekomstige
generaties meer gerust zijn. SAAMO Limburg staat
hiervoor ook aan de zijde van de lokale beleidsmakers: we bieden hen oplossingssporen op maat van
de meest kwetsbaren.

Met goesting en ambitie
gaan we op weg in
2022.

Zet ook jij je schouders onder een samenleving
waarin er plaats is voor iedereen? Ontdek dan
verder hoe dit kan en wat er mogelijk is. Samen
met SAAMO Limburg.

Ivo Clerix, voorzitter
Claudia Mellebeek, algemeen directeur

een jaar
samengevat
in cijfers
54 PROJECTEN
819 partners
514 oplossingsactoren
28.793 deelnames aan activiteiten van
SAAMO Limburg: groepssamenkomsten,
werkgroepen en info of vorming)
27 beleidsdossiers
1.122 beleidscontacten
121 beleidsadviezen

overeenkomsten met lokale besturen
63 overeenkomsten bij 35 lokale besturen
1,6 miljoen investering

STRATEGIE
BUURTEN & STEDEN
16 buurtopbouwwerkprojecten
7.927 activiteitdeelnames
Samenwerking 170 partners

SOCIALE BESCHERMING
27 dienstverleningsprojecten
(waarvan 10 Zorgzame Buurten)
16.153 activiteitdeelnames
Samenwerking 313 partners

ONDERWIJS
5 onderwijsprojecten
4.585 activiteitdeelnames
Samenwerking 170 partners

WONEN
6 wonen-projecten
128 activiteitdeelnames
Samenwerking 166 partners

SAAMO Limburg
70 medewerkers
63% heeft 15 jaar ervaring of meer.
Ook jong talent kreeg groeikansen:
13 medewerkers met minder dan 5 jaar ervaring.
380 vrijwilligers

aan de slag met signalen van
mensen in kwetsbare posities
In 2020 legde de covidpandemie heel wat pijnpunten bloot: eenzaamheid, de digitale kloof,
drempels in de hulp- en dienstverlening. Hiermee ging SAAMO Limburg volop aan de slag in 2021.

Digitaal mee

Warme contacten

Op tal van plaatsen in Limburg startten we initiatieven om
mensen en gezinnen in kwetsbare posities mee te nemen
in de digitalisering. In samenwerking met lokale partners
zetten we onder meer digipunten en digibiebs op poten. In
onze basisvoorzieningen boden we dagdagelijkse ondersteuning en organiseerden we workshops om digitale
vaardigheden te versterken.

Ondanks de covidmaatregelen zetten we volop in op
contacten met elkaar, ontmoetingen en samenkomsten:
stoepbezoeken, groepswandelingen, buitenactiviteiten ...
In verschillende projecten fietsten de opbouwwerkers met
een bakfiets rond om nieuwe mensen te bereiken. Tijdens
de Week van Verbondenheid verrasten we duizenden
Limburgers met een deurhanger en een hartverwarmend
gedicht. Onze basisvoorzieningen waren zo laagdrempelig
als de geldende maatregelen toelieten en bleven steeds
open voor bezoekers.

4 strategische thema’s
Buurten & steden
In de buurtopbouwwerkprojecten in Genk, Beringen,
Houthalen-Helchteren, Tongeren, Dilsen-Stokkem,
Bilzen en Pelt zetten we in op de sociale grondrechten
van bewoners zodat ze hun rechten maximaal kunnen
realiseren. Met allerlei initiatieven bevorderden we het
aangenaam samenleven in buurten met een rijke
diversiteit aan bewoners. We stimuleerden bewoners om
hun eigen leefomgeving mee vorm te geven en spoorden
lokale besturen aan om rekening te houden met signalen
en ideeën uit de buurt.
In Eisden (Maasmechelen), Boseind (Pelt) en 4
Tongerse buurten maakten we een uitgebreide
buurtanalyse. Zo kunnen we met het buurtopbouwwerk
op de juiste noden inspelen.

“In en rond het buurthuis gaan we met
groen aan de slag. We tuinieren in groentebakken en leren rodebietensap, plantenhangers … maken in workshops. Door te
werken in de natuur maken wij samen ons
eigen paradijs.”
Gundi
vrijwilliger van het wijkoverstijgende project BuurtGroen
in de Genkse wijken Kolderbos, Termien en Waterschei

“Samenwerken met het buurtopbouwwerk
maakt de buurt sterker. Samen laten we
de wijk openbloeien waarbij iedere partner
zijn eigenheid behoudt en oog heeft voor
verbinding.”
Annelore Lambie
jeugdwelzijnswerk, Stad Bilzen
Ook onderzochten we het verband tussen eenzaamheid
en armoede. In 2022 publiceren we samen met PXL Social
Work een boek met de resultaten én met aanbevelingen
voor overheden, welzijnsorganisaties en sociaal werkers.

Toegankelijke dienstverlening
Het afgelopen jaar werden de drempels in de hulp- en
dienstverlening voor mensen in armoede nog hoger.
Onze opbouwwerkers verzamelden knelpunten en ideeën
voor verbetering, en gingen hiermee in dialoog met
beleidsmakers en welzijnsactoren.
Heel wat lokale vaccinatiecampagnes deden een beroep
op onze SAAMO-werkingen. Opbouwwerkers informeerden mensen in maatschappelijk kwetsbare posities op
maat en zorgden ervoor dat iedereen de kans kreeg om
zich te laten vaccineren.

Stevig politiek werk
Door de covidpandemie organiseerden we minder grote
groepsactiviteiten en overlegmomenten met de doelgroep.
De vrijgekomen tijd vulden we in met politiek werk. We
zetten volop in op onze signaalfunctie en bouwden
sterke banden op met lokale politici en nieuwe partnerorganisaties, vaak met concrete acties en nieuwe
samenwerkingsinitiatieven als resultaat.

“Ik juich projecten die de leefbaarheid in
Beringen bevorderen maar al te graag toe.
Via subsidies van Kind en Gezin willen we
een netwerk uitbouwen in Beverlo dat met
eenzelfde visie en aanpak focust op
gezinnen met kinderen, met specifieke
aandacht voor gezinnen in een kwetsbare
situatie. Ik ben dan ook zeer tevreden dat
we - in samenwerking met een sterk
partnernetwerk - samen kunnen inzetten
op een aangenaam en inclusief Beverlo.”
Thomas Vints
burgemeester, Stad Beringen

Onderwijs
We verhoogden de ouderbetrokkenheid in scholen in
Leopoldsburg, Hasselt en Tongeren met communicatie
op maat van kwetsbare ouders.
De coronapandemie legde de grote digitale kloof bloot.
Computers en internetverbindingen aanreiken volstaat
vaak niet. In Leopoldsburg verbeterden we de computervaardigheden met de digibieb en het digicafé.
In Hasselt en Tongeren werkten we samen met het
lokaal bestuur en scholen aan een huiswerkbeleid en
huiswerkbegeleiding.
Samen met Stad Beringen slaagde Brede School
Beringen erin om meer kwetsbare kinderen te laten
deelnemen aan het vrijetijdsaanbod dankzij een aanbod
op maat en gerichte communicatie.

“Huiswerkbegeleiding kent in Hasselt een
lange traditie. Met ondersteuning van
Stad Hasselt en in samenwerking met
verschillende welzijns- en onderwijspartners werden er in 2021 verschillende
initiatieven uitgedacht en uitgerold. Dit
betreft zowel het opstarten van huiswerkklassen op school als het denkwerk rond
huiswerkklassen in de wijken. In heel dit
traject hebben we mogen rekenen op de
deskundige ondersteuning van onderwijsopbouwwerker Greetje Swerts. Via haar
professioneel netwerk op verschillende
Hasseltse basisscholen brengt Greetje
deskundige informatie en praktijkgerichte
kennis binnen. Greetje verdedigt steeds
met vuur de rol van de (kwetsbare) ouder!
Dankzij deze samenwerking bouwen we
samen heel wat waardevolle initiatieven
uit in Hasselt en kunnen we een gelijkekansenbeleid in het onderwijs voeren!”
Nele De Bock
diensthoofd flankerend onderwijsbeleid
Stad Hasselt

“Kernwoorden die onderwijsopbouwwerker
Diane Lemmens omschrijven: geen vooroordelen, girl next door, joviaal, praatgraag,
down to earth, zorgzaam. Diane staat altijd
voor ons klaar. Ze denkt mee na over hoe
we ouderbetrokkenheid kunnen stimuleren,
ook in deze moeilijke coronatijden. Ze begeleidt mee de oudergroepen en zorgt voor
verbinding tussen ouders en school. Ze is
steeds een luisterend oor en is heel empathisch. Kansarme gezinnen krijgen via haar
een laptop zodat ouders hun kinderen kunnen opvolgen via Smartschool en leerlingen
thuis kunnen oefenen in digitale toepassingen. Iedereen wordt digitaal geletterd! We
zouden Diane niet meer kunnen missen.”
Loore Schreurs
directeur basisonderwijs, Campus FLX
Leopoldsburg

Sociale bescherming

Dak- en thuislozenwerking Café Anoniem en de 5
armoedeverenigingen die we ondersteunen, gingen de
strijd aan tegen onderbescherming. In dialoog met lokale
besturen bekeken we hoe zij sterker kunnen inspelen op
de noden van kwetsbare inwoners en beleidsparticipatie
kunnen bevorderen.

Zorgzame buurten
“We praten vaak over de noodzaak om
armoede structureel aan te pakken, maar
wat bedoelen we daar dan precies mee?
En waarom is het zo moeilijk om politiek
die beslissingen te nemen? Wij geloven dat
er in de samenleving gebrek is aan draagvlak voor een doorgedreven structureel
armoedebeleid. Niet omdat mensen willen
dat armoede blijft bestaan, maar omdat
de manier waarop wij ons als samenleving
organiseren, armoede in stand houdt.

We streven naar een buurt waar jong en
oud samen leven, waar we ons goed en
geborgen voelen en waar we elkaar kennen
en ook helpen. Een buurt waar personen
en gezinnen met grote en kleine noden
ondersteuning vinden en krijgen.”
Wouter Beke
Vlaams minister van welzijn, gezin, volksgezondheid
en armoedebestrijding

“Individuele signalen en vragen bundelen
en daarmee thematisch samen aan de slag
gaan: deze manier van werken is een verrijking. Trots op de collega’s van buurtzorg die
in de buurten zaken verwezenlijken waar we
anders alleen maar van durfden dromen.”
Dorien Plessers
sociale dienst, OCMW Hamont-Achel

“Nooit gedacht dat ontmoeting voor buurtbewoners zo’n belangrijk aspect is!”
Bieke Steensels
dienst ouderen, OCMW Hamont-Achel

“De burger staat duidelijk voorop in dit
verhaal en ik ben blij dat ik hieraan kan
meewerken. Als diensten leren we elkaar
beter kennen en gaan we meer aan elkaar
denken. Zo ontstaat ook een betere
toeleiding.”

Het Trefpunt Armoede zette samen met armoedeorganisaties in op sensibilisering en het verhogen van kennis
over structurele armoedebestrijding.

Veronique Vos
diensthoofd welzijn, gezin en jongeren, Stad Hamont-Achel

In Leopoldsburg en Beringen-Mijn gingen we aan
de slag met het model ‘De STEK’: een vertrouwde,
laagdrempelige ontmoetingsplaats waar mensen
gemakkelijk binnenwandelen en warm onthaald worden.
In Beringen werkten we een armoedetoets uit voor
een gedragen, integraal en inclusief gemeentelijk
armoedebeleid.
We ondersteunden 10 gemeenten bij het uitbouwen
van een Zorgzame Buurt. We gaven ook advies aan
gemeenten die een subsidiedossier indienden voor
een Zorgzame Buurt.
23 Limburgse gemeenten
zijn inmiddels lid van sociaal
distributieplatform Depot
Margo. Met ‘Winkel op
Wielen’ startte de eerste
mobiele sociale kruidenier
van Limburg.

Het Trefpunt Armoede ontwikkelde een
boeiende interactieve vorming om dat
draagvlak in de samenleving te creëren.
Hierin leggen we haarfijn uit wat armoede
is. We lichten verklaringsmodellen toe en
verschillende manieren om het aan te
pakken. Ook laten we deelnemers zelf
ervaren hoe het is als “het systeem” je
tegenwerkt.
Op de Werelddag van Verzet tegen
Armoede trokken we door heel Limburg
met een pop-up actie die toeschouwers en
deelnemers even wakker schudde en liet
ervaren dat het misschien toch niet
allemaal eigen schuld dikke bult is. We
moeten stoppen met mensen in armoede
als probleem te zien, maar armoede zelf
als probleem aanpakken.”
Conny Mertens
ondersteuner Trefpunt Armoede

“Geef diensten de kans om met zorgzame
buurten aan de slag te gaan. Niet als
project, wel als reguliere werking van een
gemeente. Dit zou bij iedere gemeente
ingang moeten vinden.”
Marie-José Cuyvers
schepen gezin, senioren en welzijn, Stad Hamont-Achel

“Je kan niet iedereen helpen, maar
iedereen kan iemand helpen. Deze reflex
willen we bekomen bij het brede publiek.”
medewerker Logo

Vrijwilligers van armoedevereniging SOMA in Maasmechelen
“SOMA is mijn
home-base. Hier kan ik
altijd terugkomen.”
Habib (46 jaar)

“Hier kan ik lachen
en huilen. Er is altijd
iemand die meelacht
of troost!”
Brenda (26 jaar)

“Als ik hier eet, dan
smaakt het altijd.
En ik eet meer in
gezelschap! Mijn
dokter vindt dat
heel goed!”
Marie-Louise (76 jaar)

“SOMA heeft mij
gered. Ik ben zo
gelukkig dat SOMA
bestaat.”
Otti (76 jaar)

wonen
Mensen in kwetsbare posities maken zich alsmaar
vaker zorgen over hun energiefactuur. Samen met de
gemeente Pelt en Stebo werkten we een model uit om
energiekosten beheersbaar te maken.
We kaartten op verschillende beleidsniveaus en
overlegtafels het grote tekort aan sociale woningen aan.
Woonwerkgroep OnderDak in Sint-Truiden ijverde voor
daklozen als prioritaire doelgroep bij de fusie van sociale
huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren
tot woonmaatschappijen.
Voyageurs kampen met een structureel tekort aan
standplaatsen. We lieten hun stem weerklinken op
verschillende beleidsniveaus.

“OnderOns is een onmisbare ontmoetingsplek, warm nest en hulplijn voor veel
mensen in Sint-Truiden. Cabrio, het begeleidingsteam voor dak- en thuislozen en
straathoekwerk hebben zich hier genesteld
om zo de mensen te treffen en te begeleiden. Naast onze gedeelde zorg hebben we
een sterk partnerschap in het signaleren
van (woon)noden naar het lokaal beleid
en sectoren. Ook ontwikkelen we samen
nieuwe initiatieven: Enchanté, Younited ...
Dit is een perfecte mix die vooral drijft op
goede zorg, echte gastvrijheid en heel veel
enthousiasme van opbouwwerker Nathalie
en haar team.”
Theo Christoffels
coördinator Cabrio, CAW Limburg vzw

bedankt,
vrijwilligers!

380 vrijwilligers zetten hun talenten in
om samen met SAAMO Limburg sociale
uitsluiting aan te pakken via:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bestuur
werkgroepen
workshops
huisbezoeken
huiswerkbegeleiding
onthaal bij inloopmomenten
buddywerking
tweedehandswinkels
volkstuintjes
koken, bedienen, afwassen …

volg ons op
SAAMO Limburg vzw
Marktplein 9 bus 21
3550 Heusden-Zolder
www.saamolimburg.be

www.facebook.com/SAAMOLimburg
www.instagram.com/saamo_limburg/
www.linkedin.com/company/saamo-limburg
twitter.com/SAAMO_Limburg
www.youtube.com/user/RIMOLimburgvzw

