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Een kleine greep uit
de verschillende acties
die wij tot nog toe
ondernamen:

• een
•
•

•

Het Meteoorfonds werd in 2009 opgericht binnen onze club GentScaldilys met de duidelijke en afgelijnde SI-doelstelling: hulp bieden aan vrouwen
en kinderen, wanneer geen gestructureerd vangnet meer bestaat en wanneer alle
andere vormen van sociale tussenkomst uitgeput zijn.
Om deze doelstelling te bereiken, gingen we in zee met het CAW Oost-Vlaanderen.
Met het Meteoorfonds willen we een verschil maken door praktische hulp te bieden
aan vrouwen en kinderen, slachtoffer van (huiselijk) geweld, bij crisismomenten.
Daarnaast nemen wij ook initiatieven om hen op langere termijn weerbaarder te
maken en hen ondersteuning te geven bij het versterken van hun zelfvertrouwen
en zelfstandigheid.

•
•
•
•
•

Door een nauwe band op te bouwen met de verantwoordelijken op het terrein,
kunnen wij steeds inspelen op de specifieke noden van het moment.
Op dit ogenblik spitsen we ons volledig toe op het samenstellen van aankomst- en
vertrekpakketten voor de vrouwen die aankomen in het Vluchthuis, het Klemenswerk en de Schreiboom. Deze pakketten bestaan uit beddengoed, handdoeken
(voor de badkamer en de keuken), poetsgerief, zeeppakketten, potten en pannen,
shampoo, tandpasta, … Wanneer de vrouwen uit de opvangcentra vertrekken,
kunnen ze - indien nodig - deze pakketten meenemen om hen te helpen een nieuw
leven op te bouwen.

•

Om het Meteoorfonds – en onze andere projecten – te financieren, organiseren wij
jaarlijks een moneymaker: afwisselend een aperitiefconcert en een golftornooi.
Wij kunnen steeds op de medewerking van onze leden rekenen die volledig achter
het project staan.

•
•
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•

state-of-the-artschommel met
bijhorende speeltuigen voor de tuin
van het Klemenswerk voor vrouwen;
een blokhut in de tuin van het Vluchthuis waar de vrouwen en kinderen
de drukte van het huis kunnen
ontvluchten en even op adem kunnen
komen;
in samenwerking met de gevangenis
van Gent, een project van het Justitieel Welzijnswerk: de herinrichting
van een aparte speelruimte voor
kinderen op bezoek bij hun ouders.
Wij zorgden voor meubilair, speeltuigen, gezelschapsspelletjes, …;
een professionele wasmachine en
droogkast voor het Vluchthuis voor
Vrouwen;
een industriële mixer voor de keuken
van het Klemenswerk;
kinderstoelen en -parken voor het
Inloopcentrum in de Pannestraat
(Gent);
via de werking Begeleid wonen
Jongeren, beddengoed voor meisjes
die voor het eerst alleen gaan wonen;
het inrichten van een naaiatelier voor
het Vluchthuis met naaimachines
(met opleiding) en een uitgebreid
gamma materiaal;
de inrichting van een rijdend atelier
– een bestelwagen waardoor herstellingen aan de diverse CAW-gebouwen en bij gezinnen in nood
vlotter kunnen gebeuren;
gedurende verschillende jaren: een
kerstdiner klaargemaakt door onze
leden voor de vrouwen van het
Klemenswerk;
kerstpakketten met lakens door de
opbrengst van een speciale omhaling
op onze decembervergadering voor
het Klemenswerk voor vrouwen;
boekentasjes voor de kinderen die
aankomen in de verschillende huizen;
de financiering van yogalessen in het
Vluchthuis om de vrouwen te helpen
tot rust te komen, hun eigenwaarde te
herontdekken en hen sterker te maken.

