Wat "De Watertoren" u te bieden heeft!
De Watertoren zet zich in voor iedereen die het financieel moeilijk heeft in onze gemeente.
Hieronder een overzicht van wat wij te bieden hebben

Winkel
Onze kledingwinkel richt zich tot alle inwoners van Beerse en Vlimmeren. Ben je voor het klimaat
en wil je je ecologische voetafdruk kleiner maken door niet steeds nieuwe kleren te kopen? Ben je
op zoek naar iets leuks waar je normaal niet het geld wil aan uitgeven? Of indien je een D-kaart
hebt als lid van De Watertoren? In het laatste geval krijg je een extra korting op onze kwaliteitsvolle
kleding aan zeer lage prijzen.

Het team van onze winkel maakt een selectie van de mooiste
en beste kleding, alleen die wordt verkocht. De rest wordt
doorgegeven aan andere hulporganisaties. Onze winkel is
open iedere woensdag van 14u00 – 16u30 en iedere
zaterdag van 10u00 – 12u30.
Adres: Boudewijnstraat 18 in Beerse

Pampers & co
Voor de allerkleinsten heeft De Watertoren de afdeling “
Pampers & Co “.
Pampers & Co richt zich op kinderen uit kansarme gezinnen.
Naast pampers verkopen we ook poedermelk en
potjesvoeding aan democratische prijzen . De kersverse
mama’s van onze doelgroep krijgen bij een eerste bezoek een
babyuitzet, bijstand met goed advies, tips en zoveel meer.
Pampers & Co is geopend iedere donderdag van
15u00 – 18u00.
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Cafetaria en Ontmoetingsruimte
Een luisterend oor naar jouw
verhaal, in een ontspannen sfeer
vind je in onze cafetaria en
ontmoetingsruimte.
De ontmoetingsruimte is voor
iedereen toegankelijk en dit tijdens
de openingsuren van de
kledingwinkel.
In onze ontmoetingsruimte vinden
heel wat activiteiten plaats zoals:
Hobbyclub / creativiteit, feesten
met
Nieuwjaar,
Pasen,
Sinterklaas...
De Watertoren biedt ook ontspanning, weg van de dagelijkse beslommeringen. Daguitstappen
met de bus of de trein / culturele uitstappen, zang, opera & toneel / film.

Brooddozenproject
Het brooddozenproject is het jongste zusje of broertje van De Watertorenfamilie.
Voor kinderen uit gezinnen, waar het soms of altijd moeilijk is, loopt het op school niet steeds zoals
het zou moeten. Er komen heel wat struikelblokken op hun weg. De werkgroep van het
brooddozenproject wil er alles aan doen om de struikelblokken zo klein mogelijk te maken.
We proberen dit te doen door:
• De kleuters die naar het 1ste klasje gaan met een goed
gevoel te laten starten. Een mooie outfit en een leuk
rugzakje gaan het daar zeker bij helpen.
• Ook voor de 6-jarigen die gaan leren lezen en
schrijven hebben we een leuke verrassing: een
stevige boekentas en wat spulletjes die ze nodig
hebben op school, het zal zeker een goed gevoel
geven.
• Al wie in de loop van de lagere school deelneemt aan
een meerdaagse schooluitstap kan in de winkel van
De Watertoren terecht om haar/zijn bagagelijst samen
te stellen.
• Voor wie start in het middelbaar onderwijs is er ook
een mooie ondersteuning: een stevige boekentas.
• Voor dit alles is er maar 1 voorwaarde, lid zijn of worden van De Watertoren.
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Voedselbedeling en Goods-to-Give
De Watertoren verdeelt voedsel in de Groeiboom. Deze voedselbedeling is enkel toegankelijk
voor mensen die doorverwezen werden door het OCMW, of mensen die in bezit zijn van een ’DD’
kaart van De Watertoren. De voedselbedeling heeft tweewekelijks plaats op zaterdag voormiddag.
Verzorgings- en onderhoudsproducten aan democratische prijzen worden regelmatig verkocht bij
‘Goods-to-Give”. Enkel verkrijgbaar door onze D en DD-kaart houders.

Ambassadrices
Ambassadrices zijn opgeleide dames, die ervoor zorgen
dat er regelmatig lekkere lunches en soepdagen
georganiseerd worden: een waardevol
ontmoetingsmoment voor vele mensen.
Ook onze "nieuwe burgers" uit verre landen verrassen
ons regelmatig met onbekende en exotische gerechten uit
hun thuisland.

Hobbyclub

MIA's (Mensen In Armoede) hebben ook talenten,
kunnen ook mooie dingen maken. En daarom komt de
hobbyclub elke maandag samen in de
ontmoetingsruimte, waar IEDEREEN welkom is, om
samen creatief bezig te zijn, met een koffietje en een
babbeltje.
Interesse? Neem contact met ons op!

De Watertoren werkt intens samen met het OCMW en de gemeente Beerse
De medewerkers van deze diensten bieden hulp bij het kennen van uw
rechten zowel bij de federale, Vlaamse, provinciale als bij de lokale overheid
met de online rechtenverkenner.
Niet alleen info over uw basisrechten maar ook alles rond uitkeringen,
fiscaliteit, energie, justitie en juridische bijstand, onderwijs & cultuur, wonen,
mobiliteit...
Je kan hier steeds contact opnemen met onze organisatie of het OCMW.
Wij helpen je graag verder.
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De Watertoren is op zoek naar gedreven vrijwilligers.
Onze activiteiten zijn zo divers dat er voor iedereen, die
de gevolgen van armoede en uitsluiting wil bestrijden,
ruimte is om zich daarvoor in te zetten. Er zijn steeds
vrijwilligers aanwezig. Mogelijk behoor ook jij tot de
groep kansarmen uit onze gemeente. Dan kom je in
aanmerking voor een ‘D’ of ‘DD’ kaart en zo ook voor de
bijkomende activiteiten van De Watertoren (goods to
give, voedselbedeling, ….), én krijgt u extra korting op
kleding.

Wist u dat…
-

-

-

De Watertoren op Facebook zit en u er kan volgen wat er georganiseerd wordt door de
vrijwilligers en wanneer? Volg en like onze facebook pagina via:
https://www.facebook.com/De-Watertoren-Beerse
In onze nieuwsbrief, die regelmatig uitgebracht wordt u alles kan lezen over de voorbije
activiteiten? Wil je graag deze nieuwsbrief ontvangen stuur dan een mail via:
info@de-Watertoren.be met vermelding “nieuwsbrief”.
De Watertoren ook een website heeft waar ook regelmatig onze activiteiten vermeld
worden. Bezoek onze website via: https://www.de-watertoren.be/
heel wat vrijwilligers van De Watertoren zelf tot onze doelgroep behoren en dus goed
begrijpen wat u bezighoudt?
u van harte welkom bent als vrijwilliger om samen met ons, een groep enthousiaste
vrijwilligers, de handen uit de mouwen te steken en zo het verschil te maken?
er zonder vrijwilligers geen Watertoren zou zijn!

Wenst u contact op te nemen met ons of hebt u behoefte aan meer informatie contacteer dan:
info@de-watertoren.be
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