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samen  
maken we  
het verschil

De strijd tegen uitsluiting woedt nog steeds en 
door de stijgende prijzen zelfs harder. Voor de 
bittere realiteit van uitsluiting en een groeiend 
aantal mensen in kwetsbaarheid kunnen en mogen 
we onze ogen niet sluiten. In dat perspectief zijn de 
thema’s uit ons meerjarenplan nog steeds bran-
dend actueel: 

Sociale bescherming, waar de voorwaardelijkheid 
van grondrechten steeds groter wordt en de 
betaalbaarheid van basisproducten stevig onder 
druk staat.  

Onderwijs, waar kinderen in maatschappelijk 
kwetsbare posities het lastig hebben op de  
schoolbanken en slachtoffer zijn van een falend 
onderwijssysteem. 

Wonen, waar er een nijpend tekort is aan  
kwaliteitsvolle en betaalbare woningen, waar  
de energiecrisis zich laat voelen en waar meer  
dan 180.000 mensen op de wachtlijst staan voor 
een sociale woning. 

Maatschappelijke kwetsbaarheid en uitsluiting  
verdienen meer aandacht op de politieke agenda. 
Onze achterban verdient het om meer gehoord te 
worden. Die stem laten klinken gebeurt in onze  
werkingen elke dag: zo telde het jaar 2022 meer 
beleidsdossiers dan ooit.  

Op weg naar de verkiezingen steken we via het 
project Ieders Stem Telt een tandje bij. Dat  
momentum wenden we aan om het draagvlak  
voor armoedebestrijding te vergroten. 

Een initiatief zoals De Warmste Week bewijst dat  
armoede het brede publiek niet koud laat. Is er dan 
nog meer draagvlak nodig? Ja, zeker, want de  
overheid is aan zet om sociale rechtvaardigheid 
binnen de samenleving te organiseren via indirecte 
solidariteit. En die bereidheid tot indirecte  

solidariteit neemt af. De grote kloof tussen de 
verschillende groepen in de samenleving is proble-
matisch. Er is geen kennis van elkaars achtergrond, 
geen begrip voor elkaars situatie, geen zicht op 
elkaars noden.  

In 2023 viert SAAMO Limburg haar dertigste verjaar-
dag. Dat betekent 30 jaar bouwen aan de samenle-
ving, talenten en krachten bundelen en 30 jaar oplos-
singen aanreiken aan het beleid. Dat is een mijlpaal, 
maar ook een nieuwe startblok: om onze opdracht 
nog beter waar te maken en nog meer te strijden 
tegen maatschappelijk onrecht. Samen met velen en 
hopelijk ook samen met jou.     

Ivo Clerix, voorzitter
Claudia Mellebeek, algemeen directeur

SAAMO Limburg is nodig, helaas meer dan ooit. 
Het voorbije jaar hebben we met creativiteit en 
veerkracht het beste van onszelf gegeven. 

Laat ons mensen blijven verbinden  
en een appel doen op het sociale  
rechtvaardigheidsgevoel van eenieder. 
De wereld is beter af als we ons met 
elkaar verbinden. En net dat is één van 
onze kwaliteiten. 



een jaar 
samengevat
in cijfers

56 PROJECTEN
750 partners

536 oplossingsactoren 

80.093 deelnames aan activiteiten van 
SAAMO Limburg:  groepssamenkomsten, 
werkgroepen, info- en vormingsmomenten

35 beleidsdossiers 

1.225 beleidscontacten 

28 beleidsadviezen 

STRATEGIE 
BUURTEN & STEDEN 
16 buurtopbouwwerkprojecten 

24.779  activiteitdeelnames 

Samenwerking met 270 partners 

SOCIALE BESCHERMING 
27 dienstverleningsprojecten  
(waarvan 11 Zorgzame Buurten) 

44.655  activiteitdeelnames 

Samenwerking met 389 partners 

ONDERWIJS 
5 onderwijsprojecten 

9.883 activiteitdeelnames 

Samenwerking met 106 partners 

WONEN 
8 wonen-projecten 

776 activiteitdeelnames 

Samenwerking met 122 partners

SAAMO Limburg 
72 medewerkers 

46% heeft 15 jaar ervaring of meer.

Ook jong talent kreeg groeikansen:  
20 medewerkers met minder dan 5 jaar ervaring.

488 vrijwilligers

overeenkomsten met lokale besturen 

43 overeenkomsten bij 21 lokale besturen

2 miljoen euro investeringen



aan de slag met signalen van 
mensen in kwetsbare posities 
Digitale kloof verkleinen 
Samen met lokale partners breidden we het aantal 
digipunten, digibiebs en de invulling ervan uit. In ons 
digipunt bij SOMA in Maasmechelen startten we een 
samenwerking met BEGOO zodat IT-studenten mensen 
met computer- en smartphoneproblemen aan huis kunnen 
helpen. 

Ook vluchtelingen botsen vaak op digitale drempels. Het 
Trefpunt Armoede deelde zijn inzichten over de digitale 
kloof met andere partners van het Limburgs platform voor 
mensen op de vlucht.

Toegankelijke dienstverlening
De coronapandemie zorgde voor een ommezwaai in de 
hulp- en dienstverlening. Maatschappelijk kwetsbare 
groepen betreuren dat veel veranderingen blijvend zijn: 
verdwijnende inloopmomenten, diensten die vaak enkel 
op afspraak werken, afgeschafte loketten …  Samen met 
ervaringsdeskundigen lijstten we drempels in de hulp- en 
dienstverlening op, zochten naar oplossingen en gingen in 
gesprek met diensten.

Sociaal wonen als hefboom 
uit armoede
Onze opbouwwerkers kregen veel vragen over de komst 
van de Limburgse huisvestingsmaatschappij. Kandidaat- 
en sociale huurders maakten zich zorgen over de alsmaar 
strengere voorwaarden voor een sociale woning, de  
toegankelijkheid en bereikbaarheid, hun plek op de 
wachtlijst … We verzamelden hun bezorgdheden en  
vertaalden deze in een beleidsdossier met 56 aanbeve- 
lingen voor de Limburgse huisvestingsmaatschappij.  
Daarmee gaan we in dialoog met de Limburgse  
huisvestingsmaatschappij en lokale besturen.  

Energie-armoede aanpakken
Met de stijgende energieprijzen liggen alsmaar meer 
mensen wakker van hun energiefactuur. SAAMO Limburg 
wil samen met lokale besturen, partnerorganisaties en 
maatschappelijk kwetsbare groepen energie-armoede  
aanpakken en voorkomen. We ontwikkelen lokale  
modellen, maken mensen bewust van hun energie- en 
waterverbruik en helpen om woningen energiezuiniger  
te maken. 



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 Grimbyerbroeck en Mechelen Dorp maakten we een 
uitgebreide buurtanalyse in opdracht van de gemeente 
Maasmechelen. Zo kan het lokaal bestuur op de juiste 
noden inspelen.

“Velt zette al meer dan 20 Limburgse samentuinen op 
sinds 2006. Elk project gaat om ecologisch tuinieren  
én de ontmoeting tussen buurtbewoners. In de 
SAAMO-tuin in Schoonbeek krijgen 12 tuiniers een 
eigen perceel, en er komen 3 gemeenschappelijke 
percelen voor het buurtopbouwwerk. Samen zorgen de 
tuiniers voor de paden en het tuinhuis, en voor goede 
afspraken. Ze leren tuinieren van elkaar én tijdens de 
workshops met de Velt-docent.  ‘Samen’ staat ook voor 
diversiteit: iedereen is welkom in een samentuin.”  

Lieven David 

Velt-medewerker moestuin en eetbare buurt

“De herinrichting en opwaardering van de parkzone 
in Lanklaar draagt bij aan de samenhang omdat we 
ontmoetingsplekken en -mogelijkheden creëren. 
Het verhoogt ook de aantrekkelijkheid van de  
buurt. Buren die samen activiteiten doen, werken 
zelf aan de versterking van de sociale cohesie in 
hun buurt. 

Met SAAMO Limburg als partner willen we als stad 
inzetten op het versterken van buurtnetwerken.  
We organiseren daarom inspraak en activiteiten, en 
stimuleren samenwerking tussen buurtbewoners. 
Ook verstrekken we informatie en advies aan  
buurtbewoners.” 

Ingrid Erlingen

schepen Dilsen-Stokkem

“Soms moet je durven experimenteren en werken 
met de middelen die je hebt. Bij gebrek aan een 
buurthuis in ons stadscentrum, zijn wij dus  
gestart met het Buurtbusje. Dit geeft ons de  
kans om outreachend te werken richting de vele 
appartementsbewoners. Een wapen in de strijd  
tegen eenzaamheid en kansarmoede! Het  
Buurtbusje in combinatie met een ervaren  
buurtopbouwwerker en een sterke wijkmanager, 
zorgt voor een verrassende dynamiek, leuke  
gesprekken en interactie tussen de buren.”

Alessandro Cucchiara

schepen Genk



Onderwijs
We verhoogden de ouderbetrokkenheid in scholen in 
Leopoldsburg, Hasselt en Tongeren met communicatie 
op maat van kwetsbare ouders.
 
We verkleinden de digitale kloof in het onderwijs.  
In Leopoldsburg verbeterden we de computer- 
vaardigheden 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.

In Sint-Truiden werkte armoedevereniging OnderOns 
tips uit voor scholen om beter te communiceren met 
kwetsbare gezinnen.  

“Toen opbouwwerker Greetje mij vroeg om samen 
Peuterbabbels te organiseren, was ik er meteen 
voor te vinden. Het is in mijn ogen echt een  
meerwaarde: niet alleen voor de school, ook voor 
ouders en hun kind én voor jezelf als leerkracht.

Het was en is nog altijd spannend, wanneer er  
nieuwe kindjes met hun ouders een kijkje komen 
nemen in de klas. De ouders krijgen een stukje van 
het dagverloop te zien. Ze gaan samen met hun 
peuter op ontdekking en zien dat de kinderen al 
spelend leren. Ze leren ook samen spelen en  
samen delen. 

Het is belangrijk om je peuter al op jonge leeftijd 
naar school te laten gaan. Met de Peuterbabbels 
ervaren ouders dat ook zelf. 

Als juf raad ik mijn collega’s aan om het ook een 
keer te proberen. Je zal merken hoe ouders anders 
gaan kijken naar het klasgebeuren.”

Chris Bal

kleuterjuf basisschool De Puzzel

“Binnen het lokaal overlegplatform van Sint- 
Truiden streven we ernaar om gelijke  
onderwijskansen voor iedereen te realiseren. 
Gelijkwaardigheid voor iedereen vinden we heel 
belangrijk. Daarom willen alle onderwijs- en 
niet-onderwijspartners hieraan meewerken, ieder 
vanuit zijn eigen expertise en invalshoek.  
Armoedevereniging OnderOns is één van deze 
partners. Vanuit haar expertise en zeer specifieke 
ouderinbreng is OnderOns heel belangrijk voor 
het overlegplatform. Ze toetst onze voorstellen 
steeds aan de noden van haar ouders en  
leerlingen. Dit is waar gelijke onderwijskansen 
vooral om draaien.”

Wim Verkammen 

LOP-deskundige

Lees hier  
de tips.

https://saamolimburg.be/wp-content/uploads/2022/12/communicatie_tussen_scholen_en_kwetsbare_ouders_onderons_vzw.pdf




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 mensen in kwetsbare posities en beleids-
participatie kunnen bevorderen.

Het Trefpunt Armoede  
zette samen met  
armoedeorganisaties in 
op sensibilisering en het 
verhogen van kennis  
over structurele  
armoedebestrijding  
met beeldmateriaal,  
fototentoonstellingen  
en podcasts met  
bekende namen.

In armoedevereniging Ons Centrum en Inloophuis 
Beringen-Mijn werkten we met het model ‘De STEK’: een 
vertrouwde, laagdrempelige ontmoetingsplaats waar 
mensen gemakkelijk binnenwandelen, warm onthaald en 
geïnformeerd worden.  

In Beringen werkten we een armoedetoets uit voor  
een gedragen, integraal en inclusief gemeentelijk  
armoedebeleid.

We ondersteunden 13 gemeenten bij het uitbouwen  
van een Zorgzame Buurt. We gaven ook advies aan  
gemeenten die een subsidiedossier indienden voor  
een Zorgzame Buurt. 

27 Limburgse gemeenten 
zijn inmiddels lid van sociaal 
distributieplatform Depot 
Margo. Met ‘Winkel op 
Wielen’ startte de eerste 
mobiele sociale kruidenier 
van Limburg. 

“Met No Babes vzw (een organisatie die taboes en 
schoonheidsidealen in vraag stelt n.v.d.r.) probeer 
ik thema’s bespreekbaar te maken. Dat verkleint 
ook de angst voor het onbekende: discriminatie  
of in sommige gevallen racisme. Met de foto- 
tentoonstelling voor de Werelddag van Verzet 
tegen Armoede hebben SAAMO Limburg en No 
Babes dat samen willen doen. Beelden brengen 
dingen dichter bij huis. De portretten laten mensen 
beseffen dat het geen ver-van-mijn-bedshow is 
en dat er niet anders gekeken moet worden naar 
mensen met een armoede-ervaring.”

Morgane Gielen

fotografe No Babes vzw

“We lopen allemaal dezelfde weg, maar er zijn er 
die een veel te zware rugzak moeten torsen.”

Nigel Williams

comedian en moderator van de  

podcast van Trefpunt Armoede



Nabijheid staat centraal in  

13 Zorgzame Buurten
Met het referentiekader ‘Zorgzame Buurten’ helpen we het lokaal welzijnsbeleid naar een hoger niveau 
te tillen: minder mazen, meer net. De lokale besturen blijven zelf aan zet. Wij begeleiden het proces en 
reiken bouwstenen en praktijken op maat aan.

“Door in te zetten op samenwerkingen met  
verschillende partners en de ondersteuning van 
SAAMO Limburg planten we nu de zaadjes om in  
de toekomst mensen langer in hun vertrouwde  
omgeving te laten wonen. 
In het project ‘Zorgzame Buurten’ stemmen we  
onze diensten af op wat er in onze gemeente leeft. 
Hierdoor kunnen we proactief inspelen op  
veranderende omstandigheden. De expertise  
die SAAMO Limburg inbrengt, geeft ons een  
voorsprong.”

Hilde Muësen

teamverantwoordelijke Team Welzijn Heusden-Zolder

“SAAMO Limburg zorgt ervoor dat we letterlijk  
van ons eiland afkomen. Door onze nauwe  
samenwerking gaat er een hele nieuwe wereld  
voor ons open. Een wereld vol ervaring, kennis en 
expertise die de SAAMO-medewerkers uit eerdere 
en andere projecten vergaarden. Een wereld aan 
concrete handvaten en methodieken. We leren  
anders kijken, denken en werken. We maken  
kennis met outreachend werken en van onderuit 
met bewoners aan de slag gaan. En dat zonder het 
helikopterzicht uit het oog te verliezen.”

Bieke Steensels en Daniëlle Palmans 

buurtzorgregisseurs Hamont-Achel 

“Sint-Truiden is een zorgstad waar ‘zorgen voor’  
een belangrijk facet is van de stadscultuur.  
Ziekenhuizen, Zorgbedrijf, Eerstelijnszone  
Haspengouw, woonzorgcentra, een instelling voor 
personen met een beperking … vormen de grote 
zorglijnen. Bijkomend zetten we in op de  
ontwikkeling van zorgzame buurten: spontane zorg, 
hulp en betrokkenheid van buren onder elkaar. 
 

Met de hulp en begeleiding van SAAMO Limburg 
hebben we al een hele weg afgelegd. In bepaalde 
buurten en deelgemeenten kwamen al mooie  
initiatieven op gang en zelfs gerealiseerd. Telkens 
vormde de start een uitnodiging aan de buurt- 
bewoners om het concept ‘Zorgzame Buurt’ toe te 
lichten en de wensen, knelpunten en noden in kaart 
te brengen. En dit in een ongedwongen sfeer. 
 
Dankzij de goede samenwerking tussen de  
opbouwwerker en ambtenaren van sociaal welzijn 
en buurtwerking zijn er al mooie resultaten geboekt. 
Toch blijft er ook nog een hele weg te gaan.  
Belangrijk in het hele ontwikkelingstraject van  
zorgzame buurten is dat veel buren ondertussen 
elkaar hebben leren kennen, want dat is sowieso  
het ultieme begin!”

Pascal Monette

schepen Sint-Truiden





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

Dit jaar zetten we onze vrijwilligers  
extra in de bloemetjes naar aanleiding  
van 30 jaar SAAMO Limburg. 

• bestuur

• werkgroepen

• workshops

• huisbezoeken

• onthaal bij  
 inloopmomenten

 huiswerkbegeleiding

 buddywerking

• tweedehandswinkels

• volkstuintjes

• koken, bedienen,  
 afwassen … 

bedankt, 
vrijwilligers!

Zo kunnen diensten   

digitale uitsluiting aanpakken
Veel mensen in kwetsbare situaties ervaren 
digitale uitsluiting. Deze uitsluiting gaat 
verder dan geen smartphone, tablet,  
laptop … kunnen betalen of gebruiken. Het 
is vooral het gevoel ‘er niet bij te horen’. 

Opbouwwerker Elien Aerts van armoedevereniging  
Ons Centrum in Leopoldsburg: “Tijdens praatnamiddagen 
wisselden we ervaringen uit over digitale uitsluiting.  
We hielden ook een bevraging bij onze bezoekers.  
De werkgroep ‘Iedereen digitaal mee, ja of nee!?’ ging  
creatief aan de slag met alle signalen. We kozen bewust 
voor een papieren boekje met verhalen en aanbevelingen 
om de digitale kloof te dichten. We overhandigden het 
boekje aan de diensten in de buurt. Zo willen we hen  
ervan bewust maken dat niet iedereen digitaal mee is,  
dat er ook niet-digitale opties nodig zijn en dat echt  
contact belangrijk is voor veel mensen. ”

“Het digitale is zeker goed. Ze mogen alleen niet 
vergeten dat het voor veel mensen te snel gaat 
of dat de alternatieven te snel verdwijnen.”

“Zelfs mijn busticket moet ik online kopen.  
Er zijn nergens nog loketten.” 

“Afspraken kunnen niet live doorgaan, alles moet 
via mail en telefoon. Ik weet niet hoe ik mails 
moet doorsturen of documenten moet uploaden. 
En telefoneren is duur.”

“Altijd hulp vragen aan je kinderen en moeten 
wachten tot zij tijd hebben is niet fijn. Zij hebben 
ook hun druk leven. Dit geeft stress.” 

“Het maakt me allemaal onzeker. Ik ben bang om 
fouten te maken online omdat ik het niet ken. Ik 
voel me aan mijn lot overgelaten.”
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Lees hier de  
aanbevelingen.

https://saamolimburg.be/wp-content/uploads/2023/02/Iedereen-digitaal-mee-ja-of-nee.pdf


Wonen
Mensen in kwetsbare posities maken zich alsmaar vaker  
zorgen over hun energiefactuur. Samen met de gemeente Pelt,  
Stad Tongeren 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. Armoedevereniging 
OnderOns legde de problematiek van dakloosheid en toegang 
tot het grondrecht wonen bloot met podcasts en forumtheater 
‘De Woonknoop’. Ook armoedevereniging Ons Centrum bracht 
met ‘170.000’ sociaal-artistiek en participatief theater op  
de planken. 

Voyageurs kampen met een structureel tekort aan stand- 
plaatsen. We lieten hun stem weerklinken op verschillende 
beleidsniveaus.

We formuleerden beleidsaanbevelingen met het oog op de 
komst van de Limburgse huisvestingsmaatschappij. Daarvoor 
baseerden we ons op vragen en bezorgdheden van sociale 
(kandidaat-)huurders.

“De energiecrisis laat zich overal sterk voelen. 
Het aantal gezinnen dat te kampen heeft met  
betalingsmoeilijkheden stijgt zienderogen. In dat 
kader zijn Stad Tongeren en OCMW op zoek  
gegaan naar manieren om het hoofd te bieden aan 
energie-armoede. SAAMO Limburg heeft in de  
afgelopen periode, samen met andere partners,  
relevante ervaring opgebouwd en stelt deze  
expertise ter beschikking. Via het project ‘Energiek 
Tongeren’ pakt het OCMW energie-armoede aan 
en ontwikkelt zo een model om energie-armoede te 
voorkomen bij maatschappelijk kwetsbare  
groepen.”   

Koen Vandendyck

diensthoofd sociale dienst Tongeren

“Voor huurbegeleiders zoals ons is een theaterstuk 
zoals ‘De Woonknoop’ belangrijk en zinvol om ons 
steeds bewust te zijn van de problematieken  
waarmee onze kandidaat-huurders te maken krijgen. 
Het is vaak dagelijkse materie waarmee mensen tot 
bij ons komen, maar we beseffen nog niet half hoe 
het moet zijn om dakloos te zijn of dreigen dakloos 
te worden. Door deel te nemen aan een participatief 
theaterstuk is het confronterend voor ons om te zien 
voor welke valkuilen en hindernissen we zelf staan. 
Er zijn zoveel mensen die geen degelijke huisves-
ting hebben, maar het aanbod van sociale woningen 
beantwoordt lang niet aan de vraag.”

Joke en Joline

medewerkers van SVK Land van Loon vzw

“Het is onze overtuiging dat sociale huisvesting een springplank is die 
mensen uit kansarmoede kan tillen, hun integratie in de maatschappij 
bevordert en sociaal isolement voorkomt. De stem die SAAMO laat klinken 
namens huurders en kandidaat-huurders is een hart onder de riem voor 
iedereen die sociaal wonen een warm hart toedraagt. Wonen in Limburg 
wil een systeemspeler zijn binnen het netwerk dat de sociale sector in 
Limburg is, zowel op vlak van wonen als op vlak van welzijn. SAAMO is 
voor Wonen in Limburg dan ook een ploeggenoot en medespeler in  
onze gezamenlijke missie om het op te nemen voor de huurders en  
kandidaat-huurders in hun zoektocht naar een betaalbare en  
kwaliteitsvolle woning.”

Raf Drieskens

voorzitter van de transitieraad van Wonen in Limburg

Lees hier de  
aanbevelingen.

https://saamolimburg.be/wp-content/uploads/2022/10/20221012_SAAMOLimburg_beleidsdossier_Limburgse_Huisvestingsmaatschappij.pdf


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

volg ons op
www.facebook.com/SAAMOLimburg
www.instagram.com/saamo_limburg/
www.linkedin.com/company/saamo-limburg
www.twitter.com/SAAMO_Limburg
www. vimeo.com/saamolimburg 




