Welkom
Als Leyla 300 euro te weinig heeft om haar energieschulden af te betalen …
Als Michiel voor zijn depressie pas over zes maanden een afspraak kan maken bij
een betaalbare psycholoog …
Als Medhi, een jonge Algerijn, al drie jaar vruchteloos op zoek is naar vast werk …
... dan luisteren we naar hun verhaal. Zoeken we samen een oplossing. En
onderzoeken we of andere mensen in hetzelfde schuitje zitten. Want zo help je
niet alleen Leyla, Michiel en Medhi, maar ook Jan, Mehmed en Ingrid.

E

n dus brengt Samenlevingsopbouw voorstellen bij politici, om een
minimum aan stroom te leveren. Of we zetten een wijkgezondheidscentrum
op, voor gratis medische hulp. Of we helpen werkzoekenden bij hun
sollicitaties. Zo pakt Samenlevingsopbouw problemen aan. Samen met
de mensen die het moeilijk hebben om er bij te horen. Samen gaan we
aan de slag voor oplossingen die blijven en die voor iedereen gelden.
Zo zet de sector Samenlevingopbouw al jaren in op de strijd tegen energiearmoede
en linken we die ook aan woonkwaliteit. Want het is een toenemend probleem:
steeds meer gezinnen kunnen de energiefacturen nog nauwelijks betalen. Heel
wat maatschappelijk kwetsbare gezinnen wonen bovendien in energieverslindende
huizen. Het gevolg is dat de energiekosten soms onverwacht hoog oplopen.
Dit werkt energieonzekerheid en vervolgens energiearmoede in de hand.
Deze map biedt u een staalkaart van ons werk: voorbeelden
van lokale projecten, heel wat beleidsaanbevelingen, unieke
experimenten … Met deze map bieden we de inkijk op de problematiek vanuit
maatschappelijk kwetsbare groepen. Met deze map willen we u ook inspiratie
bieden om – met oog voor deze doelgroepen – de strijd tegen energiearmoede
aan te gaan en tegelijkertijd de doelstellingen van het Energierenovatieprogramma
2020 mee te behalen. Laat deze map ook een uitnodiging voor u zijn
om met ons – vanuit onze praktijkkennis – in gesprek te gaan.
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