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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 

DE VELOTHEEK IS EEN DUURZAME HELD!  

Kinderen groeien snel en hebben regelmatig  een nieuwe, grotere fiets nodig … Telkens investeren in 

een aangepast model is echter zowel economisch als ecologisch niet interessant. Daarom zijn de 

gemeenten Malle, Schilde, Zoersel en Zandhoven een uitleendienst voor kinderfietsen opgestart. De 

coördinatie van het project gebeurt door Welzijnsvereniging KINA en het project werkt nauw samen 

met Psychiatrisch ziekenhuis Bethanië en de Kringwinkel De Cirkel zodat fietsen via sociale tewerkstelling 

hersteld worden.  Duurzaamheid, ecologie en sociale tewerkstelling gaan dus hand in hand! 

 

Tijdens de week van de duurzame gemeente, heeft de gemeente Malle zijn duurzame helden in de 

schijnwerper gezet. Dit jaar werden projecten gehuldigd die vooral in het leven van kwetsbare kinderen 

en jongeren een verschil maken.  Meer informatie over de week van de duurzame gemeente met als 

thema “Laat niemandvind je op www.duurzamegemeente.be   

 

Wij zijn heel trots dat onze Velotheek de oorkonde van “duurzame held” mag dragen! 

 

 

  

http://www.duurzamegemeente.be/
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FOOD FUTUUR BREIDT UIT 

De vraag naar voedselhulp is nog nooit zo groot geweest en blijft stijgen, en toch gaat 1/3de  van het 

wereldwijd geproduceerde voedsel verloren.  In Vlaanderen wordt gemiddeld 180 kg voedsel per 

persoon weggegooid.  Een voedseldistributieplatform combineert beide uitdagingen van armoede en 

overschotten.  

Food Futuur is het 

voedseldistributieplatform van 

KINA en haalt – via sociale 

tewerkstelling -  overschotten op 

bij schenkers en zorgt voor de 

verdeling ervan aan het OCMW of 

de sociale organisatie waar het 

OCMW mee samen werkt (sociale 

kruidenier, welzijnsschakel,…).  Op 

die manier worden overschotten 

herverdeeld tot bij mensen in 

armoede.  Tegelijkertijd worden 

kansen geboden aan mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

We breiden uit!  Recent besliste lokaal bestuur Boechout om deel te nemen vanaf januari 2023.  

Daarnaast nemen ook onze schenkers toe.  Naast vier structurele schenkers waar we dagelijks 

voedseloverschotten ophalen, werken we samen met incidentele schenkers die steeds vaker hun weg 

naar Food Futuur vinden!   

Op één jaar tijd herverdeelden we ongeveer 20 ton voedseloverschotten.  De lokale besturen van 

Mortsel, Edegem, Kontich, Brasschaat, Borsbeek, Wijnegem, Boechout, Stabroek strijden al mee tegen 

voedselverspiling.   

Doen jullie ook mee?  Contacteer socialeeconomie@kina.be 

 

REGIE SOCIALE ECONOMIE EN WERK 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VDAB 

In de vorige nieuwsbrief werd ingegaan op de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en onze lokale 

besturen die werd opgemaakt met 3 strategische doelstellingen: 

• Meer mensen aan de slag - Elk talent telt 

• Veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt 

• Sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat 
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Op 15 september ondertekenden de lokale besturen de overeenkomst tijdens een persmoment.  We 

kijken uit naar een mooie samenwerking.   

 

 
   

 

 

GEMEENSCHAPSDIENST 

Het dossier van de gemeenschapsdienst zit in een stroomversnelling en één van de komende dagen zou 

de ESF-oproep ‘Opstart Gemeenschapsdienst Lokale Besturen” gelanceerd waarop lokale besturen 

kunnen intekenen.   

 

Met deze REACT EU-middelen wil men de lokale besturen ondersteunen in het opzetten van 

leerwerkplekken gemeenschapsdienst, in hun bijdrage aan de integratie van de meest kwetsbare 

doelgroepen op de arbeidsmarkt.  Er wordt een opstartfinanciering voorzien om deze leerwerkplekken 

te faciliteren en te coördineren met de door de VDAB geselecteerde GLOW-partners. Het doel van deze 

financiering is het ter beschikking stellen van leerwerkplekken en het organiseren van een kwaliteitsvolle 

ondersteuning. 

 

De doelgroep waarvoor deze opstart van gemeenschapsdienst bedoeld is, is deze van werkzoekenden 

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt waarvoor een intensief traject aangewezen is.  De doelgroep 

bestaat uit uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die minstens 2 jaar werkzoekend zijn en die nood 

hebben aan een intensieve begeleiding en bemiddeling via inzet van werkplekleren om de brug naar 

duurzame tewerkstelling te maken. Deze werkzoekenden hebben nood aan een laag intensieve opstap 

via een competentieversterkende actie.   

 

Meer informatie zou binnenkort volgen.   

 

KINA organiseert hierover alvast een kort digitaal informatiemoment op 12 januari 2023 van 15-16u om 

dit verder te kaderen en bijkomende uitleg te geven. Van harte welkom!  Inschrijven via 

socialeeconomie@kina.be 
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DIGIBANK KINA GAAT VAN START! 

KINA gaat van start met een Digibank voor haar OCMW’s van Wijnegem, Zandhoven, Essen, Kalmthout, 

Brecht, Schilde en Zoersel in samenwerking met VDAB, LIGO en Beego.  Samen willen we de digitale 

kloof in onze regio mee verkleinen. 

Met de opstart van Digibanken wil de Vlaamse overheid het risico op 

digitale uitsluiting in Vlaanderen verminderen. Burgers kunnen in de 

digibanken terecht voor het ontlenen met computer of smartphone, 

het volgen van opleidingen of workshops rond digitale vaardigheden, 

en voor individuele begeleiding in het gebruik van online 

dienstverlening. De digibanken zijn laagdrempelig, en worden op 

plaatsen georganiseerd die makkelijk bereikbaar zijn.  

KINA diende samen met 7 van haar lokale besturen een projectaanvraag in en deze werd recent 

goedgekeurd.  Op 1 januari 2023 gaat de Digibank KINA officieel van start.  Het project loopt tot 31 

december 2024.    

We kijken alvast uit naar de start van dit project! 

 

KINA WENST JOU EN JE FAMILIE EEN FIJNE 

EINDEJAARSPERIODE! 

 

 


