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Na de sluiting van het kantoor van de Christelijke Vakbond ACV is dit weer een nieuwe
mokerslag voor onze senioren, zieken en sociaal zwakkeren. Zij moeten zich nu plots
behelpen via de computer, of na lang en geduldig wachten een afspraak moeten maken.

en verder

Ook jullie voorzitter was woest toen hij één week
voor de sluiting een koud bericht te lezen kreeg en
nam prompt contact op met onze
partnerorganisaties. Okra Sint-Filippus en Samana
Sint Filippus zijn absoluut ontgoocheld en vinden dit
weerom een kaakslag voor de vele senioren, hun
reacties vind je wat verder. Okra Sint-Cordula is iets
milder en had reeds een infomoment over de nieuwe
werkwijze.

Ik zou een oproep willen doen om eens op ludieke
wijze te protesteren zoals onze jeugd nu doet
voor het milieu. Het is niet 5 voor 12, maar 1 uur
te laat. Senioren verenig U!

Maandag 9 september om 20 uur komt op onze uitdrukkelijke
vraag het team van CM stafmedewerker Sophie Mandeville naar
het Rozenkransheem. Die avond zal zij aan de hand van een
presentatie de beslissing van de sluiting toelichten en nadien in
dialoog gaan met het publiek. Herman Gorremans, oud
stafmedewerker van beweging.net, zal deze avond begeleiden.
Wie er graag wil bij zijn, is van harte welkom maar graag wel
inschrijven via erikmaes@skynet.be of 0475 25 15 11 en dit
uiterlijk woensdag 4 september.

Een reactie van Samana
Sint-Filippus

Op onze laatste
ontmoetingsdag vrijdag 26
april, van Samana St. Filippus,
kwam de nieuwe regeling
van CM ter sprake, nl. geen
openingsuren meer waarin je
vrij de CM-kantoren kan
binnenstappen, enkel nog op
afspraak. Vele aanwezigen
waren verwonderd, want ze
wisten nog niets van de
nieuwe regeling, anderen
hadden het via-via gehoord.
Iedereen was duidelijk nog
niet verwittigd. De reactie van
de mensen was echter niet
heel positief en terecht! Het
wordt “oudere” mensen
tegenwoordig alsmaar
moeilijkere gemaakt,
zogezegd om efficiënter te
werken. Ons lijkt het eerder
om personeel uit te sparen
en de leden moeten zich maar
aanpassen! Gedaan met even
binnenwippen en soms even
wachten en aanschuiven om
aan de beurt te komen,
anderzijds heel gemakkelijk,

want je kiest zelf wanneer het
je past en je gaat wanneer
het “goed weer” is. Velen
combineren het bezoek aan
het CM kantoor dan ook met
een uitstapje en gaan nadien
nog iets drinken. Je moet dus
ook niet eens telefoneren om
een afspraak te maken, die
soms nog een week kan
duren. (En je oor staat
roodgloeiend van het
wachten aan de lijn tot het
jou beurt is). Dus waren de
mensen terecht een beetje
verontwaardigd omdat het
hen alweer wat moeilijker
wordt gemaakt. Daarom
zouden we er toch voor willen
pleiten om minstens twee
dagen in de week uw
kantoren enkele uren open te
houden met vrije toegang.
Om onze vraag kracht bij te
zetten, zenden we u hierbij
de verzamelde
handtekeningen van onze
Samana-leden. We hopen dat
u in ieder geval onze vraag in
overweging wil nemen en
deze niet achteloos naast u
neerlegt.

Een reactie van OKRA Sint-Filippus

Met grote verbazing vernam ik via onze leden van
OKRA Schoten Filippus, deze drastische beslissing
dat het zoveelste kantoor van de Christelijke
beweging definitief gesloten wordt. Dit is
waarschijnlijk ook de trend bij andere groepen
van welke politieke strekking ook. Nogmaals
worden onze senioren niet geraadpleegd, niet
tegenstaande de grote meerderheid van onze
bevolking senioren zijn. Veel van deze mensen
zijn niet opgevoed in de internetcultuur en vinden
hun weg naar bepaalde gesprekspartners niet
meer, vakbond gesloten, ziekenkas gesloten,
enkel op afspraak in het gemeentehuis, afspraken
met dokters enkel via de computer. Wanneer
staan deze mensen eens op straat om dit aan te
kaarten, maar wij senioren worden nergens nog
gehoord. In de gemeenteraad wordt er in het
nieuwe programma weinig voor senioren
voorzien.

Beweging.net Schoten is niet naïef en na enkele contacten met
de directie wordt al snel duidelijk dat CM niet op de beslissing
zal terugkomen. Als sociale beweging blijven we niet bij de
pakken zitten en kiezen er voor om rechtstreeks in dialoog te
gaan.
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