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Leven in tijden van corona. Binnenkijken bij het OCMW van Keerbergen
Gisteren om 14:21 door Conny Justé - Print - Corrigeer

Foto: Conny Justé
Keerbergen - De coronacrisis, en de maatregelen die werden genomen om deze te bestrijden, hebben een grote impact op ons leven. Dit is ook het
geval voor heel wat overheidsinstellingen zoals het OCMW van Keerbergen, dat haar dienstverlening grondig heeft moeten aanpassen.
Ook in coronatijd werkt het OCMW van Keerbergen, maar dan op een aangepaste manier, zo vertelt schepen Liliane Goyvaerts (CD&V) . "Cliënten
kunnen niet zomaar binnenspringen, maar kunnen alleen op afspraak langs komen. We zien wel meer telefonische vragen en ook vragen per mail."
Al is dat laatste niet voor iedereen mogelijk. "Binnen onze sociale diensten en het bestuur beseffen we maar al te goed dat de digitale kloof steeds dieper
wordt", gaat de schepen verder. "Dat wordt nu pijnlijk duidelijk. Niet alle gezinnen beschikken over een laptop en internet." In dit kader wil de
gemeente een gift van 2500 euro aan Digital For Youth doen. "Zij proberen het tekort aan laptops in de middelbare scholen wat aan te vullen", aldus de
schepen. "Voor onze gekende kwetsbare gezinnen zijn er 7 tweedehands laptops aangekocht. We kregen ook 10 logins van Telenet voor gratis
internet voor schoolgaande kinderen. De maatschappelijke assistenten screenen de gezinnen die hier het best voor in aanmerking komen. Op deze
manier zetten we een kleine stap om de digitale kloof te verkleinen."
Omdat het loonverlies vooral mensen die het al moeilijk hadden zwaar in hun dagelijkse leven treft, is de schepen zeer blij dat ze ook hier iets kunnen
betekenen. "De halfjaarlijkse verdeling van droge voeding afkomstig van de voedselbanken werd uitzonderlijk aangevuld met vers fruit en verse
groenten", vertelt ze. "Voor deze laatste kregen we extra middelen van de overheid. Omdat we dit nooit kunnen aanbieden zijn we blij dat we in deze
moeilijke tijden deze extra vitaminen kunnen aanbieden. Daarnaast kreeg het OCMW van een service club waardebonnen om aan mensen in
moeilijkheden te verdelen. Dit zal in de loop van de maand mei gebeuren."
Maar het het OCMW ziet ook nog andere problemen opduiken. "Mensen die een nieuwe woonst moeten zoeken omdat de huur is opgezegd, kunnen
geen bezoeken afleggen aan andere panden", vertelt de schepen. "Soms proberen we te bemiddelen zodat de eigenaar wat uitstel wil geven. Onze
sociale dienst probeert zo de verschillende problemen stuk per stuk aan te pakken."
De gewone activiteiten van de thuisdiensten gaan echter wel zoveel mogelijk door. "Behalve als personeel ziek is blijven ze zich inzetten om bij de
mensen thuis te gaan poetsen, koken of strijken", aldus de schepen. "De voorraad van handgel en maskers is intussen aangevuld. Niet-gebruikers van
de thuisdiensten kunnen ook naar het OCWM bellen om boodschappen te doen indien ze geen ander netwerk hebben." Door de belactie van de
80plussers merkte het OCMW gelukkig wel dat dit laatste meestal niet het geval is. "We zijn hierdoor tot de vaststelling gekomen dat er heel veel hulp is
van familie, buren en vrienden", bekent ze. "De meeste ouderen zijn ook heel dankbaar hiervoor en proberen het er beste van te maken."
Grote veranderingen zijn er dan weer wel bij de dienst voor onthaalouders. "Heel wat kindjes blijven thuis en dit zorgt voor een sterke daling van het
inkomen van de onthaalouders", aldus de schepen. "Andere onthaalouders moesten stoppen omdat ze tot de risicogroep behoren. Gelukkig wordt een
deel van het verlies opgevangen door de compensatiemaatregelen van Vlaamse overheid." Ook bij de buitenschoolse kinderopvang, Het Zandjanneke,
die open blijft, zien ze maar een beperkt aantal kinderen. "Het zijn vooral de kinderen van ouders in de zorgsector die hiervan gebruik maken en dus is
het aantal aanwezigen zeer beperkt.", vertelt de schepen.
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"We zien een enorme inzet van alle personeelsleden van het OCMW en van de gemeente. Hoe moeilijk de opdrachten ook zijn , er wordt steeds naar
een oplossing gezorgd. Daar kunnen we als bestuur alleen maar erg dankbaar voor zijn.", besluit ze.
Corrigeer
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