
LED televisie KDL-55W905A, Smartphone Xperia Z1

met lenscamera DSC-QX10, Xperia™ Tablet Z,

Playstation 4, …

Win een volledige
MULTIMEDIA MAKE-OVER

van

Tussen 13 en 25 december

maakjekansomdagelijkséén

van deze Sony toestellen te

winnen of… misschien ben jij

de gelukkige winnaar die het

volledige multimediapakket

van Sony in de wacht sleept!

Info en voorwaarden opwww.facebook.com/MediaMarktBE

DEELNEMEN VIA:

OF /MEDIAMARKTBE

vanvanvan

volledige multimediapakket 

van deze Sony toestellen te 

van Sony in de wacht sleept!
de gelukkige winnaar die het 

volledige multimediapakket 

van deze Sony toestellen te 

winnen of… misschien ben jij 

de gelukkige winnaar die het 

Tussen 13 en 25 december 

DEELNEMEN VIA:      

winnen of… misschien ben jij 
maak je kans om dagelijks één 

van deze Sony toestellen te 
van deze Sony toestellen te 

volledige multimediapakket 

van deze Sony toestellen te 

winnen of… misschien ben jij 
winnen of… misschien ben jij 

DEELNEMEN VIA:      

van deze Sony toestellen te 

volledige multimediapakket 
volledige multimediapakket de gelukkige winnaar die het 
de gelukkige winnaar die het 

volledige multimediapakket 

DEELNEMEN VIA:      

volledige multimediapakket de gelukkige winnaar die het 

LED televisie KDL-55W905A, Smartphone Xperia Z1 

volledige multimediapakket de gelukkige winnaar die het 

maak je kans om dagelijks één 

van deze Sony toestellen te 
van deze Sony toestellen te 

de gelukkige winnaar die het 

maak je kans om dagelijks één 

van Sony in de wacht sleept!

winnen of… misschien ben jij 

DEELNEMEN VIA:      DEELNEMEN VIA:      

de gelukkige winnaar die het 

Tussen 13 en 25 december 

winnen of… misschien ben jij 

Tussen 13 en 25 december 

maak je kans om dagelijks één 

de gelukkige winnaar die het 
de gelukkige winnaar die het 

maak je kans om dagelijks één 

de gelukkige winnaar die het 

volledige multimediapakket 

maak je kans om dagelijks één 

winnen of… misschien ben jij 

Tussen 13 en 25 december 

van deze Sony toestellen te maak je kans om dagelijks één 

de gelukkige winnaar die het 

Tussen 13 en 25 december 
Tussen 13 en 25 december 

maak je kans om dagelijks één 

van Sony in de wacht sleept!

Tussen 13 en 25 december 

winnen of… misschien ben jij 

volledige multimediapakket 

Tussen 13 en 25 december 

maak je kans om dagelijks één 

de gelukkige winnaar die het 

volledige multimediapakket de gelukkige winnaar die het 

Tussen 13 en 25 december 

LED televisie KDL-55W905A, Smartphone Xperia Z1 

met lenscamera DSC-QX10, Xperia™ Tablet Z, 

Playstation 4, …

volledige multimediapakket 
volledige multimediapakket 

van Sony in de wacht sleept!
van Sony in de wacht sleept!

Playstation 4, …

volledige multimediapakket 

Playstation 4, …
Playstation 4, …

van Sony in de wacht sleept!

LED televisie KDL-55W905A, Smartphone Xperia Z1 

met lenscamera DSC-QX10, Xperia™ Tablet Z, 

van Sony in de wacht sleept!

Playstation 4, …

volledige multimediapakket 
volledige multimediapakket 

LED televisie KDL-55W905A, Smartphone Xperia Z1 

van Sony in de wacht sleept!

LED televisie KDL-55W905A, Smartphone Xperia Z1 

volledige multimediapakket 

van Sony in de wacht sleept!

LED televisie KDL-55W905A, Smartphone Xperia Z1 

van Sony in de wacht sleept!

met lenscamera DSC-QX10, Xperia™ Tablet Z, 

Tussen 13 en 25 december 

maak je kans om dagelijks één 

van deze Sony toestellen te 

winnen of… misschien ben jij 
winnen of… misschien ben jij 
maak je kans om dagelijks één Tussen 13 en 25 december 

AM

HET NIEUWS UIT UW STREEK

MechelenLier

Heeft u nieuws?
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Theo Derkinderen
0495 25 05 85

uwgemeente@nieuwsblad.be
Bijvoorbeeld: mechelen@nieuwsblad.be

PUURS

Werknemer
besteelt H&M

Souleymane D. moest voor
de strafrechter verschijnen
omdat hij enkele kleding
stukken had gestolen in het
magazijn van H&M in
Puurs. Een collega had dat
gemerkt en toen Souleyma
ne na zijn dagtaak huis
waarts ging werd hij door
andere collega’s staande ge
houden.

D. gaf de feiten onmiddel
lijk toe. Hij werkte al een
jaar in het distributiecen
trum in Puurs en werd ook
ontslagen.

D. betaalde ondertussen
een minnelijke schikking
maar omdat die na de opge
legde termijn werd betaald,
moest hij alsnog voor de
rechter verschijnen. Het
openbaar ministerie kon
zich wel vinden in een op
schorting van straf. Vonnis
op 9 januari. (tdk)

WILLEBROEK

Man betaalt met
cheque maar haalt
dan rekening leeg

Liridon S. (30) stond te
recht omdat hij een cheque
had uitgeschreven voor de
herstelling aan zijn auto.
Maar na de betaling haalde
S. zijn rekening leeg zodat
de Willebroekse garagist
niet aan zijn geld geraakte.

Volgens Liridon was de au
to slecht hersteld. ‘Zo erg
zelfs dat er op een bepaald
moment rook uit
kwam. Waarop mijn cliënt
naar een andere garage
reed. Daar stelde men vast
dat de auto er heel erg aan
toe was en alles behalve
goed hersteld was in de eer
ste garage’, zei de advocate
van S. Voor het openbaar
ministerie was dat geen re
den om het geld van de re
kening te halen. Er werd vijf
maanden cel en een boete
van 600 euro geëist.
Vonnis op 9 januari. (tdk)

DUFFEL

Rechter stelt
psychiater aan

Rechter Jessica Bourlet
heeft gisteren een psychia
ter aangesteld om Elaidi B.
te onderzoeken.

Tegen de man werd een
maand geleden al de inter
nering gevorderd omdat hij
met een hard voorwerp op
het hoofd van een andere
man had geslagen. Dat ge
beurde in een verzorgings
instelling in Duffel. Zowel
Elaidi als het slachtoffer
verbleven als patiënt in de
instelling. Vooraleer een
uitspraak te doen in de zaak,
wil de rechter een nieuw
verslag van een psychiater.
(tdk)

In Mechelen leeft 14,2 procent
van de kinderen in armoede,
blijkt uit cijfers van Kind en Ge
zin. ‘We willen kinderarmoede
bestrijden en daarvoor gaan we
op individuele basis werken’,
zegt Koen Anciaux. ‘Bij kansar
me gezinnen gaan we ook navra
gen of de kinderen lid zijn van
een jeugd of sportvereniging.
Als blijkt dat de kinderen niet
kunnen gaan omdat er geen fi
nanciële middelen voor zijn,
gaan we geval per geval bekijken
hoe we financieel kunnen bij

springen. Hetzelfde doen we
voor de gezonde voeding. In dat
geval hoeft het geen financiële
tussenkomst te zijn, we onder
zoeken alle mogelijkheden.’

Een extra budget voor de be
strijding van kinderarmoede is
niet ingeschreven in de begro
ting.

Leefloners

Gekoppeld aan de kinderar
moede, wil het OCMW de leeflo
ners in de stad beter voorberei
den op het vinden van werk.

‘Iemand die werk heeft, kan
sneller uit de kansarmoede gera
ken’, zegt Anciaux. De stad telde
in oktober 472 leefloners en 189
mensen die in een procedure
van asielaanvraag zitten en in
afwachting een leefloon krijgen.

‘Vooral dat laatste cijfer is op
merkelijk’, meent Koen Anciaux.

‘In juli waren er nog 235 leeflo

ners/asielzoekers. Het Maggie
De Blockeffect speelt hier zeker
in mee maar ook onze werk
groep integratie vluchtelingen
levert in deze goed werk. Zij
overtuigen vluchtelingen dat
Mechelen niet de toekomst kan
bieden waar ze op hopen.’

12,5 miljoen

De tussenkomst van de stad in
de werking van het OCMW be
draagt voor volgend jaar
12.520.223 euro. Tegen het ein
de van de legislatuur zal dit 17,9
miljoen euro zijn. ‘De voorgaan
de zes jaren was de gemeentelij
ke tussenkomt veel lager maar
dat kwam omdat voor de wer
king telkens een stukje van de
OCMWspaarpot werd aange
wend’, zegt Koen Anciaux. In de
meerjarenplanning (tot 2019)
staat een investeringsbudget in
geschreven van bijna 51,5 mil

joen euro. Iets meer dan de helft,
26 miljoen euro, is bestemd voor
de investeringen in de woon
zorgcentra en de dagverzor
gingscentra. In het Hof van Eg
mont wordt het aantal bedden
afgebouwd van 306 naar mini
mum 200. Maar eer het rechter
blok, zoals gepland, wordt afge
broken, moeten de bewoners te
recht kunnen in het nieuw te
bouwen woonzorgcentrum Roo
sendaelhof naast de nieuwe zie
kenhuiscampus van SintMaar
ten langs de R6. Daarvoor wordt
een privépartner gezocht die
een rusthuis moet bouwen van
minstens 150 bedden.

Omdat het aantal bedden in het
Hof van Egmont drastisch ver
mindert, houdt het OCMW in
2017 rekening met een exploita
tieverlies van 400.000 euro,
voor de twee daaropvolgende ja
ren loopt dat op tot telkens
500.000 euro. (rbm)

OCMW Mechelen zet in op strijd tegen kinderarmoede
MECHELEN Het OCMW
wil de volgende jaren extra
inzetten op de bestrijding
van kinderarmoede. ‘Ook al
is er een lichte daling (0,2
procent) in Mechelen, elk
kind dat in armoede moet
opgroeien is er een te veel’,
zegt OCMWvoorzitter
Koen Anciaux (Open VLD).

DUFFEL De Tieneropvang is
een initiatief van het gemeen
tebestuur van Duffel, in samen
werking met het IBO en de
Duffelse basisscholen. De op
vang wordt vanaf begin januari
georganiseerd voor leerlingen
uit het vijfde en zesde leerjaar.
‘Tot voor kort slaagde het IBO
er in om de vraag naar opvang
plaatsen volledig te beantwoor
den’, zegt Saskia Lambrechts,
directeur kinderopvang bij de
vzw Emmaüs. ‘Eind augustus
werden we plots geconfron
teerd met een ongeziene stij
ging van het aantal aanvragen.’

Concreet heeft het IBO in to
taal 168 erkende en gesubsidi
eerde plaatsen. Maar in de
praktijk worden er tijdens de
piekmomenten tot 218 kinde
ren opgevangen en meer dan
100 kinderen staan op een
wachtlijst. Er werd onmiddel
lijk overleg gepleegd tussen het
gemeentebestuur en de ver
schillende basisscholen. ‘En zo

is de Tieneropvang in het leven
geroepen’, zegt schepen van
Welzijn An Verlinden (SP.A).

‘Vanaf januari worden de leer
lingen uit de laatste twee leer
jaren uit de huidige IBOstruc
tuur gelicht, waardoor deze
ontlast wordt.’ Het gaat in to

taal over meer dan 75 leerlin
gen die in de nieuwe opvang te
recht kunnen.

De nieuwe Tieneropvang zal
gedragen worden door twintig
vrijwilligers die zorgvuldig ge
selecteerd werden. De gemeen
te startte daarvoor een wer
vingscampagne op in het na
jaar. Meer dan 60 mensen
stelden zich kandidaat. ‘Ik werk
heel graag met kinderen en ik
heb er de tijd voor’, zegt Linda
Leys, een van de vrijwilligers.

De opvang zal plaatsvinden in
drie scholen, vlakbij al bestaan
de IBOlocaties. ‘Het gaat om

Montessori, het GTI en basis
school De Meyl’, zegt Verlin
den. ‘De Tieneropvang wordt
uitsluitend naschools georgani
seerd omdat we daar de groot
ste piekmomenten vaststelden.’
De voorschoolse opvang, die
voor zieke kinderen en tijdens
vakantiedagen blijft gegaran
deerd door het IBO.

Voor de ouders verandert er
weinig. Het tarief van de Tie
neropvang is hetzelfde als die
van het IBO. De exploitatiekos
ten, zo'n 15.000 euro per jaar,
worden gedragen door de ge
meente.

Vanaf begin januari
zal de opnamestop in
het Initiatief Buiten
schoolse Opvang (IBO)
gedeeltelijk worden
opgeheven. Een afzon
derlijke tieneropvang,
gedragen door vrijwil
ligers, zal de lange
wachtlijsten voor het
IBO doen verminderen.

WOUT ENGELS

Vrijwilligers organiseren Tieneropvang

Duffel heft opnamestop
in kinderopvang op

,,AN VERLINDEN (SP.A)
schepen van Welzijn

Tieneropvang
vermindert
de druk op het IBO

Schepen An Verlinden, directeur IBO Saskia
Lambrechts en drie van de vrijwilligers. Foto: wel


