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AUXILIA VZW, onderwijs aan huis voor wie nergens met zijn/haar vraag naar onderwijs
en/of vorming terecht kan.
Vrijwilligers geven gedurende 1 à 2 uren per week onderwijs op maat aan kinderen of
volwassenen die door de mazen van het net vallen op vlak van onderwijs en vorming.

ALGEMEEN SECRETARIAAT:
Auxilia VZW:
: Italiëlei 189/b8, 2000 Antwerpen
: 03-226 25 41
: info@auxilia-vlaanderen.be
www.auxilia-vlaanderen.be
Coördinator: Francine Van de Voorde
Medewerkers: Rein De Roey
Martine Feyen

DOORLOPENDE WIJNACTIE: ideaal voor bij de barbecue! Bovendien steunt u hiermee onze
werking. Bestel tijdig!
U hebt de keuze uit:
Vin de Pays d’Oc, Domaine des Pomarèdes, rood aan € 6.40/fles
Vin de Pays d’Oc, Domaine des Pomarèdes, wit (Sauvignon Chardonnay)) aan € 7.00/fles
Costières De Nimes, Domaine Mas de la Tour, rood aan € 7.50/fles
Vin de Pays d’Oc, Chardonnay, Ropiteau Frères à Meursault wit aan € 8.50/fles
Voor informatie en bestelling, gelieve het secretariaat te contacteren of de website te
bezoeken. Dank bij voorbaat!
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Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin

RAAD VAN BESTUUR:
Voorzitter:
Hubert de Kort
Ondervoorzitter:
Bert Van Herwegen
Schatbewaarder:
Simonne Smets

Te Nijverdoncklaan 36
2650 Edegem

: 03 449 01 56
dekort.hubert@skynet.be

Molenlei 33
2650 Edegem

: 03 457 39 05
bert.vanherwegen@hotmail.com

Leuvensebaan 298
3220 Holsbeek

: 016 44 58 86

Secretaris:
Christiane Laurent

Te Nijverdoncklaan 36
2650 Edegem
Afgevaardigde-Bestuurder:
Gilberte Tanghe
Maria Theresialei 41
2180 Ekeren
en de leden
Patrick Marchant
Celine Missoorten
Sophie Tran
Angèle Vanderwegen
Goedele Vandewalle

Hubert de Kort
Leo De Vadder
Hilde Lambeir

Anselmostraat 92
2018 Antwerpen
Diksmuidelaan 271
2600 Berchem
Vuurkruisenlaan 39
2170 Merksem
P.Gilsonlaan 15
2650 Edegem
Lentelei 45
2650 Edegem

: 03 449 01 56
: 03 664 82 75
peke@primusnet.be
: 03 237 68 58
patrick.marchant@provincieantwerpen.be
: 0484 855 940

celine-missoorten@hotmail.com
: 0499 471 365
sophiet@telenet.be
: 03 448 13 63
: 03 289 00 21
goedele.vandewalle@telenet.be

COORDINATIECOMITE:
Te Nijverdoncklaan 36
2650 Edegem
Lange Batterijstraat 17 app 2
2018 Antwerpen
Paviljoenweg 36
2910 Essen
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: 03 449 01 56
dekort.hubert@skynet.be
: 0484 03 02 07
: 03 677 09 91
auxilianoord@gmail.com

December

Als ik uit het raam naar mijn tuin kijk; zou ik er even aan twijfelen. Toch zijn de
laatste dagen van het jaar in aantocht.
Misschien nog vlug op stap voor de laatste cadeautjes of de eerste koopjes, of
voorbereidingen maken voor kerst- of nieuwjaarsdiners terwijl we luisteren naar
mooie muziek.
Alles klaar? Dan vergeten we even alle dagelijkse beslommeringen en genieten we van
gezellig samenzijn met familie en vrienden rond de kerstboom.
We wensen iedereen fijne Kerstdagen, een gezellig eindejaar en een vredevol 2016.
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Vroegtijdig schoolverlaten: meer ambitie nodig om een verloren generatie te
vermijden.
Bij het Itinera Instituut verscheen in november 2015 een rapport betreffende dit onderwerp van de
hand van Kristof De Witte en Deni Mazrekaj, beiden verbonden aan de KU Leuven. We nemen hier
de inleiding van het rapport over. Het volledige rapport is te raadplegen op
http://www.itinerainstitute.org/nl/artikel/vroegtijdig-schoolverlaten-meer-ambitie-nodig-om-eenverloren-generatie-te-vermijden.

In de hedendaagse samenleving is een diploma secundair onderwijs (aso, tso, kso, bso) een
belangrijke voorwaarde om de arbeidsmarkt succesvol te betreden en erin te blijven. Leerlingen
onder 24 jaar die geen secundair onderwijs hebben voltooid en die niet langer aan onderwijs of
training deelnemen, worden “vroegtijdige schoolverlaters” genoemd. Zij lopen het risico om zowel
economisch als sociaal uitgesloten te worden uit de maatschappij.
Van de bijna 10% jongeren in de leeftijdsgroep 18 tot 24 jaar die in België niet over een hoger
secundair diploma beschikken en niet in onderwijs of vorming zitten, heeft in 2014 slechts 40% werk
en was 60% werkloos. Van deze laatste groep zoekt ook slechts 66% actief naar werk: dat suggereert
dat 34% van de vroegtijdige schoolverlaters ook al de loopbaan heeft opgegeven.
Sinds de crisis vergroot het risico op permanente uitsluiting van deze kwetsbare groep. Gelukkig is er
hiervoor aandacht: doelstellingen zijn gesteld om het aantal terug te dringen. De teller van
vroegtijdige schoolverlaters staat echter op 7% in Vlaanderen, 12,9% in Wallonië en 14,4% in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Dat is nog een stuk te veel, maar het is niet gemakkelijk om lager te gaan omdat het probleem
hardnekkig is. Maar het is noodzakelijk. België staat pas op de 20ste plaats tegenover andere
Europese landen, wat een marge voor verbetering suggereert. Daarnaast is er ook een urgent
verschil in het percentage voor jongens en voor meisjes: respectievelijk 11,8% en 7,7%, en voor
diverse andere subgroepen.
Als we als samenleving niet beter doen, gaan we een stuk van de jongere generatie in een verloren
generatie zien eindigen. Meer en beter doen zal daarenboven lonen. Internationaal werd berekend
dat elke euro aan in de strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten zichzelf op termijn zes tot acht keer
terugverdient: wie een jongere op het goede spoor zet, ziet een heel leven lang de resultaten.
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Nieuws van Auxilia
Audiëntie bij Koningin Mathilde
Op 1 oktober 2015 werden Hubert de Kort, voorzitter van Auxilia, en Christiane Laurent, secretaris op
het paleis van Brussel in audiëntie ontvangen door Hare Majesteit Koningin Mathilde.
De Koningin had zich goed geïnformeerd over onze organisatie en stelde een aantal pertinente
vragen. Zij vroeg ons haar waardering over te brengen voor het werk van al onze vrijwilligers.

Bezoek aan de Opera

Auxilia, regio Limburg kreeg een Prijs van de Stichting Koningin
Paola, waarmee zij de werking van Auxilia verder kunnen
uitbouwen.
Op zaterdag 14 november was Josée Machiels aanwezig op
een operavoorstelling van Lucia di Lammermoor,
georganiseerd door de Stichting. Ze kreeg de kans om aan
Koningin Paolo te vertellen over het geweldige en waardevolle
werk van onze vrijwilligers. Onder het wakend oog van een
bodyguard uiteraard.

2e Ontmoetingsdag 2015.
Op 27 oktober vond de ontmoetingsdag plaats in zaal de Compaan in Sint Amandberg. Christine Van
Haver van regio Gent stond in voor de organisatie ervan.
In de voormiddag was er voorstelling van de nieuwe database door de vrijwilligers Stijn De Brouwer
en Bert Hannon. Binnenkort kan de nieuwe database worden uitgetest tijdens een testperiode van
1 maand. Op die manier kan de database door alle gebruikers worden uitgetest. De database dient
immers te worden gebruikt door regioteamleden maar ook door het secretariaat en door de Raad
van Bestuur.
De aanwezigen waren reeds opgetogen met wat ze te zien kregen. Stijn heeft immers oplossingen
gezocht voor de vele opmerkingen . In de toekomst blijft hij dit doen zodat na verloop van tijd de
database een handig en gebruiksvriendelijk instrument wordt.
Daarna werd nog even stilgestaan bij het congres “Door de mazen van het net” dat op 24 april 2015
georganiseerd werd. Van het verloop van het congres is een DVD gemaakt die aan alle regio’s ter
beschikking wordt gesteld.
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In de namiddag werd door Wim Peters, verdere toelichting gegeven over de werkgroepen die
werden opgestart: Werving van Middelen, Public Relations, Secretariaat en Vorming.
Hij gaf een uitgebreide toelichting over doelstelling en inhoud van de werkgroepen en deed een
warme oproep naar medewerkers.

BNP Paribas Fortis Foundation – Awards 2015 “Recht uit het Hart”

Met het Awards-programma geeft BNP Paribas Fortis Foundation financiële steun aan
educatieve integratieprojecten van verenigingen voor kansarme kinderen.
Via Martine van het secretariaat vroegen wij u om voor ons ingediende project te stemmen,
omdat we als Laureaat van de Award 2015 “Recht uit het Hart” een premie van 2.500 EUR
kunnen winnen.
We hopen dat u dit massaal gedaan heeft.
BNP Paribas Fortis Foundation meldt ons dat zij 12445 stemmen binnen kregen, waarvan
1279 door de personeelsleden van de bank.
In de loop van de maand januari worden de namen van de winnaars van de Recht uit het Hart
Awards bekend gemaakt. Nu maar hopen dat we er bij zijn.

Wijzigingen in de Auxiliateams
Het team Antwerpen centrum kan rekenen op de hulp van twee nieuwe regioassistenten :
Marjolijn van Lith en Annemie Vermeiren.
In de regio Hageland komen Kwirien Joly en Dion Kenis de ploeg versterken.
Roos Dedulle krijgt in de regio Ieper/Roeselare hulp van Annelies Verfaillie.
Patricia van Overmeire en Frank Van der Straeten beëindigden hun taak als regiocoördinator van
respectievelijk Brugge en Waasland om familiale redenen. Patricia blijft wel verder werken als
vrijwilliger.
Bedankt voor jullie inzet.

Facebook

Auxilia vzw heeft nu ook een Facebookgroep voor al haar leden.
We verzamelden reeds nuttige weetjes uit de reacties.
-

oefen je Nederlands online op www.nedbox.be
Daisy-boeken van Luisterpunt: Luisterpunt is de Vlaamse openbare bibliotheek voor
personen met een leesbeperking. Lid worden en boeken lenen is gratis. Ook kinderen met
dyslexie kunnen bij hier terecht.
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-

-
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Webpaden en meer ... vind je op: webje.yurls.net
meervoudige intelligentie, achtergronden, lesideeën, webjes, weetjes, webpaden,
webpuzzels, geschiedenis, Canon, aardrijkskunde, (provincies…
Leuke website voor oefenmateriaal: klascement.be
Het werkt met een puntensysteem. Lesmateriaal downloaden kost punten, maar je kan wel
punten bijverdienen door te reageren en zelf lesmateriaal te plaatsen.
klokrekenen.nl (genereert automatisch oefenbladen voor het oefenen van kloklezen)
Wie les geeft aan kinderen van de lagere school kan oefeningen vinden op Bingel. 8 op de
10 scholen in Vlaanderen gebruiken dit digitaal leerplatform. De school van de leerling
moet dan ook aangesloten zijn op Bingel. De leerling heeft dan een toegangscode (school
- klas - leerling) die je kan vinden in de agenda van het kind. Er zit ook een spelelement
in, wat kinderen aanzet om meer te oefenen de gamification. Leerlingen sprokkelen
credits waarmee ze een spelletje krijgen als beloning. Een aanrader!
Voor kinderen die moeite hebben met teksten lezen, tekstbegrip... of voor NT2 leerlingen
is de Wablieft krant een aanrader: www.wablieft.be.
Zonder abonnement kun je ook teksten lezen en gebruiken.

Mischien zit er wat bij dat je kan gebruiken.
Heb je zelf suggesties. Laat het ons weten.
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REGIOTEAMS
PROVINCIE ANTWERPEN
Antwerpen-Noord
Hilde Lambeir
Kristel Bosmans
Regioassistent
Chris Jacobs
Regioassistent
Antwerpen- Centrum
Annelies Verkruijsse

Paviljoenweg 36,
2910 Essen
Kapelsesteenweg 185
2180 Ekeren

: 03-6770991 0476-385461
auxilianoord@gmail.com
: 03-6442378 0496-895494

Kapelsesteenweg 213

: 03-6517896 0496-877891

2180 Ekeren

Grote Hondstraat 36
2018 Antwerpen

03-2906285 0486-386117
anneliesverkruijsse@gmail.com

Francine Van de Voorde Sint Erasmusstraat 25
Regioassistent
2140 Borgerhout

03-2354269 0479-875111
francine.van.de.voorde@fulladsl.be

Monique Hoste
Regioassistent

G. Garittestraat 10
2600 Berchem

: 03-827 01 55
monique.hoste3@telenet.be

Leen Lagae
Regioassistent

Wezelsebaan 198
2900 Schoten

Alina Krynina
Regioassistent

Hof ter Schrieklaan 80/201
2600 Antwerpen

Marjolijn van Lith
Regioassistent

Dichtersstraat 125
2610 Wilrijk

: 03-8252973 0473-884144
marjolijn.vanlith@telenet.be

Annemie Vermeiren
Regioassistent

Minderbroedersstraat 6/21
2000 Antwerpen

: 03-3365250 0468-187374
annemie.vermeiren@gmail.com

Willem Peters

Mandenmakersweg 11
3920 Lommel

: 011-544892 : 0488-823880
fam.peters@skynet.be

Josée Machiels
Regioassistent

Maexhofweg 21
3520 Zonhoven

: 03-6580702 0476-358654
leenlagae@hotmail.com
alina.krynina@gmail.com

Lier
secretariaat
Mechelen
Secretariaat
Turnhout
secretariaat

PROVINCIE LIMBURG
Limburg

: 011-725269
josee.machiels@telenet.be
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PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Gent
Christine Van Haver
Arezki Bekkour
Regioassistent

Kleemstraat 24,
9250 Waasmunster

christine.vanhaver@auxilia-vlaanderen.be

Koning Albertlaan 111
9000 Gent

arezki.bekkour@auxilia-vlaanderen.be

0478-830393
0485-506797

Aalst i.o.
Nadia Van Damme
Regioassistent

Vuystermansstraat 33

: 053-806775 : 0473-685776
nadiavandamme.logo@skynet.be

Waasland
Ludwig Wauters
Regioassistent

Velle 73,
9140 Temse

: 03-7650536
lud.wauters@telenet.be

PROVINCIE VLAAMS BRABANT
Leuven
Hubert Verbeke

Narcissenlaan 20
3052 Blanden

: 016-401968 : 0478-652529
auxilialeuven@gmail.com

Hilda Deketelaere
Regioassistent

Gloriantlaan 5,
3060 Bertem

: 016-488080

Mady Van Cauteren
Regioassistent

Mechelsesteenweg 693
3020 Herent

: 016-229981

Janine Van Espen
Regioassistent

Schutterslaan 23
3078 Everberg

: 02-7597862

José Adams

Wolfakkerweg 12
3111 Wezemaal

: 016-580458
jose.adams@telenet.be

Kwirien Joly

Prinsenbos 68

Regioassistent

3980 Tessenderlo

Dion Kenis

Egide Alenstraat 16 B3

Regioassistent

3290 Diest

Hageland

: 013-297266 : 0485-802821
kwirien11@yahoo.com
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: 0478-741486
dionkenis@hotmail.com

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Brugge/Oostende
Diksmuide
Ann Deruytter
Regioassistent

Roeselarestraat 59,
8600 Diksmuide

: 051-500325
ann@ha-dewilg.be

Ieper/Roeselare
Roos Dedulle

Capucienenstraat 29
8900 Ieper

: 0499-245471
rdedulle@hotmail.com

Marc Steenlant
Regioassistent

Stijn Streuvelsstraat 27
8800 Rumbeke

: 051-697227
marc.steenlant@pandora.be

Annelies Verfaillie
Regioassistent

Oude Veurnestraat 3/2A
8900 Ieper

: 0478-616986
anneliestj52_@hotmail.com

Annemie Verstaen
Regioassistent

Olmenlaan 99,
9870 Zulte

: 09-3889593
amieverstaen@hotmail.com

Rik Valcke

Grote Markt 42 bus 2

Regioassistent

8560 Wevelgem

Kortrijk

: 056-420899 : 0479-288295
rik.valcke.07@gmail.com
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