Wijkcentrum De Kring Eeklo
Wijkcentrum De Kring is een laagdrempelige organisatie, gelegen in het hart van Eeklo, centrumstad
van het Meetjesland. Het wijkcentrum staat open voor elke burger, maar heeft specifieke aandacht
voor het bereiken van mensen met minder behartigde belangen en in het bijzonder mensen die in
armoede leven. Deze laatste worden bereikt door het werken met gratis activiteiten en prijzen
afhankelijk van het inkomen, door mensen uit de doelgroep in te schakelen als vrijwilliger, door
diverse wervingsacties in sociale organisaties, door het aanbod waarin ontmoeting, ontspanning en het
woord nemen centraal staan.
Het wijkcentrum telt een 10-tal personeelsleden en ± 40 vrijwilligers.

Het aanbod van het wijkcentrum is erg verscheiden en uitgebreid:
Diensten:
Men kan in het wijkcentrum gratis douchen, gratis telefoneren naar diensten, gratis op het
internet,… Personeel en vrijwilligers staan steeds klaar met informatie en kunnen gericht
doorverwijzen. Er is een tweedehands kledingwinkel en een sociale kruidenier. Het centrum
beschikt over een noodwoning. Mensen kunnen er terecht om te verhuizen en ook om te
composteren. Er is een wassalon waar mensen kunnen wassen, drogen en strijken.
Ontspanning en ontmoeting:
Elke weekdag kan men terecht in het praatcafé. Men kan er een babbeltje slaan, even verpozen, de
krant lezen, een drankje of verse soep nuttigen aan lage prijs. Wekelijks zijn er verschillende
activiteiten waar ontspanning en ontmoeting centraal staan. Voorbeeld: creatieve groepen ’t
Ateljeetje, Stof =Tof, boetseerlessen, …. Groepen rond een thema zoals gezondheidsgroepen HIP
en HIP+ (Herbakker In Perfecte Staat, naar de Eekloose volkslegende), kookgroepen De Kokkerello’s
en De Koksmutsen, … Ontspannende bijeenkomsten zoals Bingo of Explo (ontmoeting met mensen
van het Rode Kruis Opvangcentrum),…. Wijkcentrum De Kring heeft een gratis kinderwerking op
woensdagnamiddag: De Kringkids en een tienerwerking op vrijdagavond: de Hete Hoofden. Elke
maand wordt er op uitstap gegaan. De week voorafgaand aan de uitstap kunnen mensen meedoen met
de Reismussen en op een ludieke manier informatie inwinnen over het onderwerp van de uitstap.
Vorming:
Jaarlijks zijn er verschillende reeksen computerlessen (basiskennis, Word (Gevorderden), internet en
e-mail,…).
De Straatmussen zijn de toneelgroep van het wijkcentrum die jaarlijks een informatief stuk brengen
rond 1 of meerdere grondrechten. Met dit stuk wordt op verplaatsing gespeeld. Daarnaast brengen ze
jaarlijks een kolderstuk in het wijkcentrum zelf.

Groepswerk:
Wijkcentrum de Kring is erkend als vereniging waar armen het woord nemen. Er bestaan dan ook 4
werkgroepen waar mensen in armoede het woord nemen rond een bepaald thema. In Werkgroep
KomUitPas wordt gewerkt rond een kansenpas. In Werkgroep Wonen rond het thema wonen en in
Werkgroep Tot Uw Dienst rond maatschappelijk dienstverlening en het OCMW. In Werkgroep De
Redakse wordt de krant van Wijkcentrum De Kring gemaakt.

2 belangrijke pijlers om het aanbod te blijven realiseren:
Vrijwilligerswerk:
Het Wijkcentrum draagt haar vrijwilligers hoog in het vaandel. 45 mensen staan mee in voor de
dagdagelijkse werking. Meer dan de helft van deze vrijwilligers zijn zelf mensen in armoede.
Samenwerking:
Voor het organiseren van haar aanbod werkt Wijkcentrum De Kring samen met verschillende sociale
organisaties: OCMW Eeklo, Leerpunt - centrum voor basiseducatie, Woonwijzer Meetjesland, Stad
Eeklo, Jeugddienst, Lokaal Gezondheidsoverleg, Regionaal Welzijnsoverleg, CAW Visserij, Rode
Kruis Opvangcentrum en Onthaal Nieuwkomers Oost-Vlaanderen, …

PROJECT : aankoop van een tweedehands camionette
DEZE WORDT SPECIFIEK INGEZET VOOR :
1.

VOEDSELBEDELING : HET WIJKCENTRUM BEDEELT WEKELIJKS VOEDSEL AAN
EEN 300-tal PERSONEN. DE CAMIONETTE DIENT VOOR HET AFHALEN VAN HET
VOEDSEL IN DE VOEDSELBANK GENT, VOOR DE BOODSCHAPPEN IN HET
GROOTWARENHUIS EN DE THUISLEVERING VAN HET VOEDSELPAKKET BIJ
MINDER MOBIELE PERSONEN

2.

VERHUIZINGEN :
HET WIJKCENTRUM HELPT KANSARME GEZINNEN
MET HUN VERHUIS NAAR EEN ANDERE WONING. DE CAMIONETTE DIENT VOOR
HET VERVOER VAN DE INBOEDEL

3.

ACTIVITEITEN :
VOOR HEEL VEEL ACTIVITEITEN DIENT ER MATERIAAL TE
WORDEN AANGEKOCHT EN AANGESLEEPT (FEESTEN, KNUTSELACTIVITEITEN,
ACTIES OP VERPLAATSING,…). DIT GEBEURT UITERAARD OOK MET DE
CAMIONETTE.

www.wijkcentrumdekring.be
Kaaistraat 32 – 9900 Eeklo
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