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Ontmoetingshuis De Moazoart - Kazenestraat 80 - 9160 Lokeren - 09 279 65 40 - info@demoazoart.be - www.demoazoart.be

ZES BEKENDE SCHOUDERS

Minister van Staat Miet Smet en Professor 
Marleen Temmerman zijn Lokerse vrou-
wen met een nationale en internationale 
staat van dienst om u tegen te zeggen. Zij 
hebben het engagement opgenomen om 
meter te zijn van De Moazoart. 

Moazoart (m) [mɔvʃɔvrt] - Een ‘moazoart’ is een meikever en werd verkozen tot 
mooiste Lokers dialectwoord. Een moazoart staat symbool voor de verbondenheid 
tussen ouders en kind, onbezorgde kinderjaren en -tijd. In de berbercultuur staat 
de meikever voor beweging, machtsoverdracht en geluk. 

MENSEN VERSTERKEN EN MONDIGER MAKEN

Ontmoetingshuis De Moazoart is een 
geïntegreerde basisvoorziening met 
een warm onthaalpunt en een divers 
ondersteunings- en activiteitenaan-
bod prioritair gericht naar kwetsbare 
mensen in Lokeren. In de werking 
staan vijf functies centraal : ontmoe-
ting, vrije tijd, vorming, hulpverlening 
en belangenbehartiging.

Een greep uit het aanbod

De wekelijkse ontbijten en maaltijden 
op woensdag en vrijdag vormen vaste 
ankerpunten, waarbij de bezoekers 
kennis maken met het aanbod van het 
ontmoetingshuis. Hieraan worden op re-
gelmatige basis bezoekersvergaderingen, 
vormingen en infosessies gekoppeld.

Twee dagen per week is het onthaalpunt 
van het Centrum Algemeen Welzijns-
werk (CAW) Oost-Vlaanderen open voor 
bezoekers met vragen, voor bemiddeling, 

fi nanciële of administratieve hulp, korte 
begeleidingen en crisishulpverlening. 

Vzw Horizon ondersteunt kinderen en 
ouders op het vlak van school en vrije tijd. 
Zij organiseren wekelijks huistaakbegelei-
ding en een betaalbaar activiteitenaanbod.

Het centrum voor opvoedingsonder-
steuning De Keerkring uit Sint-Niklaas 
komt wekelijks langs voor ouders met 
opvoedingsvragen.

Binnen het project Proactief Kinderrech-
ten Garanderen Lokeren gaan we samen 
met de Stad en het Sociaal Huis Lokeren 
de strijd aan tegen kinderarmoede. 

Tijdens Babbelonië komen Nederlands-
taligen en anderstaligen samen om te 
praten in groepjes. De gesprekken gaan 
over alledaagse dingen : kinderen en 
ouderen, feesten, ziekte en gezondheid, 
werk. De deelnemers trekken er regel-
matig op uit. 

Het Rap-op-Stap-kantoor helpt elke vrij-
dag mensen bij het plannen en boeken van 
goedkope uitstappen of kleinere reizen. 
Ook Nederlandse lessen en fi etslessen 
voor volwassenen worden gegeven binnen 
onze werking. Niet iedereen beschikt over 
de middelen en mogelijkheden om een 
computer en internet te gebruiken. In de 
openbare computerruimte van De Moazo-
art staan computers ter beschikking. Be-
zoekers kunnen er terecht voor een aan-
bod bestaande uit open ateliers, cursussen, 
begeleidings- en vormingsmomenten. 

Dit aanbod maakt mensen sterker en 
mondiger. Samen met hen formuleren 
we oplossingsvoorstellen voor een ver-
beterde werking van de Moazoart en voor 
een sterk Lokers sociaal beleid. 

Naast een beperkte professionele inzet 
draait De Moazoart op de inzet van vrijwil-
ligers. Enthousiaste Lokeraars staan mee 
in voor het bestuur, de programmatie en 
het activiteitenaanbod. 
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DRAAG JIJ JOUW STEENTJE BIJ ?

CONTACT

Financiële giften vanaf 40 euro zijn 
fi scaal aftrekbaar. Stort op rekening 
BE95 6524 8038 0458 beheerd door 
het Netwerk Tegen Armoede met 
vermelding van ons dossiernum-
mer ‘612’ of ‘De Moazoart’ en dan 
kunnen wij de centen goed beste-
den in onze strijd tegen armoede.

Ontmoetingshuis De Moazoart
Kazernestraat 80
9160 Lokeren
09 279 65 40
info@demoazoart.be
www.demoazoart.be
Facebook : Ontmoetingshuis De 
Moazoart
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ENKELE RESULTATEN

Sinds onze eerste bijeenkomst op woens-
dag 7 juli 2010 en de offi ciële opstart van De 
Moazoart in 2011 is er heel wat gerealiseerd 
met diverse lokale en bovenlokale partners.

• Bereik : 700 kwetsbare bezoekers
• 70 vrijwilligers 
• 140 vrouwen leren fi etsen
• Meer dan 100 personen leren werken 

met de computer
• CAW : 80 cliënten / jaar
• 70 kinderen die worden geholpen met 

huiswerk en examens / jaar

• Opstart Welzijnsraad, sociaal restau-
rant, vrijetijdspas, Huis van het Kind,…

• Nederlandse lessen voor 
45 vrouwen / jaar

• Meer dan 100 huisbezoeken / jaar
• Materiële hulp aan meer dan 500 

bezoekers
• Bereik van 79 gezinnen / jaar via 

Proactief Kinderrechten Garanderen 
Lokeren 

• Informatie bij huur- of woonproble-
men : meer dan 50 personen / jaar

• Sociaal reisbureau Rap op stap : 

meer dan 200 personen / jaar
• Sociaal restaurant : 

100 personen / week
• Heel wat mensen aan een job, oplei-

ding of vrijwilligerswerk geholpen
• De vrouwenwerking bereikt wekelijks 

een 10-tal vrouwen.
• Met Babbelonië brengen we wekelijks 

een 20-tal vrouwen samen.
• …

Van onze jaarlijkse Moazoartfuif is dan 
weer niemand minder dan de legendari-
sche dj Dirk Stoops peter. Dit is voor alle 
bezoekers en medewerkers een hele eer 
en een belangrijke steun.



NIEUWBOUWVOOR EEN MENSWAARDIG BESTAAN

ARMOEDE IN LOKEREN ?

De Moazoart bereikt vooral kwetsbare 
mensen en gezinnen in Lokeren die het 
moeilijk hebben of hun rechten niet of 
onvoldoende kunnen realiseren. In het 
ontmoetingshuis kunnen zij terecht voor 
een laagdrempelig aanbod dat direct 
inspeelt op wat zij nodig hebben. Een 
hulpverlener helpt hen met hun vragen 
en problemen en geeft informatie over 

Kansarmoedecijfers en signalen vanuit de 
doelgroep vormden voor Samenlevings-
opbouw Oost-Vlaanderen de aanleiding 
om de noden en wensen van Lokerse 
maatschappelijk kwetsbare groepen in 
kaart te brengen. Hieruit bleek dat het 
dienstenaanbod onvoldoende was gekend, 
bepaalde groepen door angst en schaamte 
niet naar buiten komen met hun proble-
men en onvoldoende aansluiting vinden bij 
de bestaande initiatieven. Men gaf even-
eens aan dat er nood was aan meer sociale 
contacten en het ontmoetingsaanbod niet 
geschikt of te beperkt was. 

Frans (vrijwilliger)

Vrijwilligerswerk heeft me steeds 
geïnteresseerd. Bij het vrijwilligers-
werk dat ik vroeger deed kwam er 
veel stress kijken. 

Toch wou ik als vrijwilliger blijven 
werken omdat ik anders toch maar 
alleen thuis zat. Daarom vroeg ik aan 
mijn begeleidster of ze een plek wist 
waar ik dit kon doen. Zo kwam ik in 
De Moazoart terecht. Ik vind het erg 
fijn om hier te werken. 

Het is aangenaam om mensen te 
helpen in een leuke omgeving. Bo-
vendien is er veel ondersteuning van 
het personeel. Ik ben graag tussen 
de mensen.

Met de nieuwbouw hebben we veel 
meer ruimte en mogelijkheden. Zeer 
fijn dat ik daaraan heb meegeholpen. 
En eindelijk kunnen we nu ook buiten 
zitten. Het resultaat is echt mooi en 
uitnodigend !

het bestaande dienstverleningsaanbod. 
De dienstverlening is onafhankelijk en 
bereikbaar voor elke Lokeraar. Samen 
komen de bezoekers van de Moazoart 
op voor hun rechten. Zo bevorderen we 
de participatie van kwetsbare groepen 
en creëren we meer kansen want elke 
Lokeraar heeft recht op een menswaar-
dig leven !

Lokeren behoort tot de 20 Vlaamse 
steden met de laagste inkomens. Daar-
naast wordt in onze stad meer dan 1 op 
10 kinderen geboren in een kansarm 
gezin. Maandelijks staan 500 gezinnen 
in de rij voor een voedselpakket. Meer 
dan 6 000 Lokeraars hebben recht op 
een verhoogde tegemoetkoming. 

Anderzijds heeft Lokeren veel troeven. 
Een jonge bevolking, een bloeiende eco-
nomie, een goede ligging. Met de nodige 
inspanningen en solidariteit moet het 
mogelijk zijn elke Lokeraar een mens-
waardig bestaan te garanderen.

Begin 2016 werd de nieuwbouw in de 
Kazernestraat 80 gerealiseerd. Het 
ontmoetingshuis bevindt zich centraal 
binnen het aandachtsgebied in Lokeren, 
op wandelafstand van de markt. 

De zoektocht naar een geschikte en 
betaalbare locatie was niet eenvou-
dig. De financiering van de huur, de  
verbruikskosten en een deel van de 
werking blijken niet vanzelfsprekend. 
Onze basisdienstverlening draait nog 
steeds grotendeels op giften en project-
financiering. Dankzij de schenking van 
het voormalige pand van seniorenclub 
T74 en de steun van velen kon de struc-
turele inplanting van het ontmoetings-
huis plaatsvinden. 

De bouw van het ontmoetingshuis werd 
mede mogelijk gemaakt met steun van 
AG Insurance Solidarity, Besix Founda-
tion, Fonds Vinci, het Impulsfonds voor 
het Migrantenbeleid, Koning Boude-
wijnstichting, Lions Club Lokeren, de 
Nationale Loterij, Provincie Oost-Vlaan-
deren, Rotary Lokeren, Welzijnszorg en 
vele private sponsors. 

SAMEN WERKT

Ontmoetingshuis de Moazoart werd 
opgezet vanuit een samenwerkingsver-
band tussen Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen, CAW Oost-Vlaanderen en 
de lokale welzijnsschakel vzw Horizon. 
Zij sloegen in 2009 de handen in elkaar. 
Als vierde partner kwam daar in 2011 
de Vereniging waar armen het woord 
nemen bij. Deze vereniging is erkend en 
gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. 
De uitbouw van een sterke zelfstan-
dige organisatie die op haar eigen benen 
staat, is de uitdaging voor de komende 
jaren. Het beschikken over een eigen 
stek is daarbij een belangrijke maar ook 
noodzakelijke voorwaarde.

Het samenwerkingsverband van 
De Moazoart heeft een nieuwe 
boost gegeven aan vzw Horizon. 
De nieuwe infrastructuur laat ons 
toe om kinderen en jongeren beter 
te begeleiden en verschillende 
activiteiten tegelijkertijd te laten 
doorgaan, en dus een aanbod te 
realiseren dat meer op maat is van 
onze doelgroep. Doordat vzw Horizon 
over een eigen lokaal kan beschikken 
binnen het ontmoetingshuis, is 

De Moazoart voor onze jongeren 
ook altijd een beetje thuiskomen. 
Het netwerk van organisaties en 
personen rond De Moazoart, helpt 
ons een betere doorstroming en 
een hogere betrokkenheid van de 
doelgroep te realiseren. Zo kunnen 
we meer en betere kansen creëren 
voor wie het echt nodig heeft. Het is 
een cliché, maar De Moazoart bewijst 
het : 1+1=3 ! Misschien zelfs meer…

Bert Reniers 
(Samenlevingsopbouw  
Oost-Vlaanderen)

Voor een groot aantal mensen 
hebben we een verschil kunnen 
maken en bovendien is er heel wat in 
gang gezet vanuit onze werking. Denk 
daarbij maar aan de opstart van de 
Welzijnsraad, het sociaal restaurant, 
de vrijetijdspas, het Huis van het 
Kind. Ook CAW Oost-Vlaanderen 
kwam vanuit deze samenwerking 
naar Lokeren. 

Waar ikzelf nog het meest trots 
op ben is het feit dat we dit alles 
hebben gerealiseerd samen met onze 
bezoekers. Zij zijn betrokken bij alle 
stappen, inclusief de bouw waarbij 
onze bezoekers ook financieel hebben 
bijgedragen door allerlei activiteiten 
te organiseren. Niet alleen dus voor, 
maar ook door mensen in armoede. 
En stilaan raakt ons model van de 
‘geïntegreerde basisvoorziening’ ook 
verspreid over de rest van Vlaanderen.

De opdracht van het CAW, Centrum 
voor Algemeen Welzijnswerk, 
luidt als volgt : ‘we helpen de 
mensen die op ons beroep doen 
om zich persoonlijk en sociaal 
te ontplooien, hun individuele en 
sociale rechten uit te oefenen zodat 
ze een menswaardig leven kunnen 
leiden’. Bovendien moeten we ons 
op zodanige wijze organiseren dat 
de meest kwetsbare personen en 
bevolkingsgroepen worden bereikt.

Als we de werking van De Moazoart 
in Lokeren bekijken is het dan ook 
evident dat we samenwerken. In De 
Moazoart komen immers heel wat 
kwetsbare mensen. 

Iedereen die bij dit initiatief betrok-
ken is doet zijn duit in het zakje in de 
strijd tegen armoede, onrecht en uit-
sluiting. We werken complementair. 
Bezoekers kunnen andere mensen 
ontmoeten, zich verenigen en hun 

stem laten horen, deelnemen aan 
tal van ontspannende, vormende en 
culturele activiteiten,…

Vanuit het CAW bieden we er 
laagdrempelige hulpverlening. 
We gaan met mensen in gesprek, 
zetten alles op een rij en zoeken 
samen met hen naar passende 
oplossingen. Onze hulpverlening is 
gratis en vertrouwelijk. 

Nadine Van Rysselberghe (CAW Oost-Vlaanderen)

Joris Boone (Welzijnsschakel Horizon)




