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De lockdown was catastrofaal, fysiek en moreel. Het is een ongeluk en we waren van alles 

beroofd. Dat waren we nooit gewend. Mensen werden opvliegend en nerveus. Dat was 

niet gemakkelijk. 

Voor ons, alleenstaande moeders, was het non-stop aandacht geven aan de kinderen, de 

rustmomenten bestonden niet meer toen scholen sloten.  Het dagritme van de schema's 

van de kinderen was helemaal ontregeld.  

Zelfs naar het park te gaan was eerst niet mogelijk. Er waren overal linten gespannen om 

alles af te sluiten. Voor mij was het nog moeilijker omdat ik opgesloten moest blijven met 

een baby omdat ik net bevallen was, plus 3 kinderen, tussen vier muren. Het was totale 

chaos.” 

Een alleenstaande moeder en MIRIAM deelneemster, OCMW Seraing 
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nota geschreven door Heidi Degerickx, Vrouwenraad 

 

met de medewerking van de voltallige MIRIAM 3.0 ploeg: Jan Surquin en Samira Benayyad (POD 

MI), Vanessa Vicente (OCMW Anderlecht), Julie Albert (OCMW La Louvière), Anneleen Jans en 

Monika Voet (OCMW Mechelen), Chloé Beernaerts (OCMW Schaarbeek), Jocelyne Bovy en 

Delphine Crevecoeur (OCMW Seraing), Anneleen Vanderstylen (OCMW Sint-Niklaas), Rita Van 

Gool (Vrouwenraad), Yanni Deneweth (stagiair Vrouwenraad), Simone Mbom (stagiair POD MI en 

OCMW Schaarbeek) en de vele alleenstaande moeders in het MIRIAM project die bereid waren te 

getuigen over de impact van covid-19 op hun leven en gezin.  
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Waarom deze signalennota? 

Inleiding 
Deze signalennota is het resultaat van een intense samenwerking tussen de POD 

Maatschappelijke Integratie, de Vrouwenraad, zes OCMW’s (Anderlecht, La Louvière, Mechelen, 

Schaarbeek, Seraing en St. Niklaas) en de vele MIRIAM deelneemsters, allen alleenstaande 

moeders op leefloon of in begeleiding bij het OCMW omwille van een armoedeproblematiek. 

Net toen MIRIAM 3.0 in volle opstart was in maart 2020 - en de intakes met potentiële 

deelneemsters ver gevorderd waren -  brak de covid-19 pandemie uit.  Dit zette de start en de 

uitvoering van de intensieve individuele begeleiding en het empowerend groepstraject op de 

helling. Door een groot engagement van alle betrokkenen kon het MIRIAM project in een bepaalde 

vorm verder gezet worden.  We experimenteerden naargelang de corona-maatregelen en 

weigerden om de moeders in de steek te laten. Uit de tussentijdse rapportage in januari 2021 

bleek dat het bereiken van resultaten en doelen sterk beïnvloed was door corona-maatregelen 

zoals lockdowns, sluiting van diensten, verplichte sociale afstand en het dragen van 

mondmaskers.  De voorbije maanden werd het gesprek met de moeders aangegaan naar hun 

ervaringen van dit uitdagende ‘corona-jaar’ en hoe het MIRIAM project daar een rol in gespeeld 

heeft. 

De centrale vragen waar we met deze nota op in gaan zijn: 

 Wat was de impact van de covid-19 pandemie op de uitvoering van het MIRIAM project? 

 Hoe beleefden de alleenstaande moeders in armoede de covid-19 pandemie? Wat was de 

impact op hun dagdagelijks leven? 

 Hoe maakte het MIRIAM project mogelijks het verschil voor de alleenstaande moeders 

tijdens covid-19?  

Met deze nota hopen we u te informeren over hoe eenoudergezinnen in armoede, in casu 

alleenstaande moeders op leefloon, de gevolgen hebben ervaren van de covid 19-pandemie. 

Tegelijkertijd laten we de rol van het MIRIAM project naar voor komen zeker in het uitzonderlijke 

voorbije coronajaar. 
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Alleenstaande moeders, armoede en de 

covid-19 pandemie? 
 

"De brutaliteit waarmee de coronacrisis op de onderkant van de samenleving inhakt, is 
ongezien." 

Wie zijn job verliest, komt toch terecht in dat opvangnet? 

“Akkoord, maar waarom krijgt een alleenstaande moeder die al voor de crisis werkloos 
was een lagere uitkering dan wie tijdens de crisis zijn job verloor? Omdat de overheid wéét 
dat de reguliere uitkeringen niet voldoende zijn om al die tijdelijke werklozen uit de 
armoede te houden. Ze heeft de tijdelijke uitkeringen bewust hoger gelegd. Eigenlijk is dat 
een openlijke schuldbekentenis. Een alleenstaande moeder komt in België simpelweg niet 
rond met haar uitkering.” 

Een interview met armoede-expert Bea Cantillon in De Morgen van 2/4/20211 

 

In De Morgen van 2 april 2021 lezen we hoe armoedebestrijdingsexpert Bea Cantillon vaststelt dat 

er geen doorgedreven sociaal en arbeidsmarktbeleid gevoerd wordt voor de stijgende groep 

eenoudergezinnen in armoede. 

Nochtans weten we al langer dat eenoudergezinnen in ons land een zeer hoog risico lopen 

om in armoede terecht te komen. Van alle mogelijke huishoudtypes zijn zij het meest kwetsbaar.  

 Maar liefst 34,6 % van alle eenoudergezinnen leeft net op of onder de armoederisicogrens. 

Dat is vier keer zoveel ten opzichte van huishoudens met twee volwassenen en twee 

kinderen waar dit risico slechts 7,4 % bedraagt2.  

De nieuwste armoede-indicator ‘materiële en sociale deprivatie’ van de EU-SILC3 2019 bevestigt 

dit opnieuw.  

 53,5 % van de eenoudergezinnen heeft geen geld voor een onverwachte uitgave,  

                                                      
1 https://www.netwerktegenarmoede.be/nl/nieuws/2021/er-komt-een-vloedgolf-van-armoede-op-ons-af 

2 https://armoedecijfers.be/topic/armoederisico-naar-bevolkingscategorie  (selecteer bij “gezinstype”: “alleenstaande 

ouders” en “koppel met twee kinderen” om te vergelijken) 

3 European Union Statistics on Income and Living Conditions Bron: 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/materiele-en-sociale-deprivatie 
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 46,2 % van de eenoudergezinnen kan zich geen weekje vakantie buitenshuis veroorloven, 

 39,6 % van de eenoudergezinnen kan beschadigde of versleten meubels niet vervangen, 

 voor 31,2 % van de eenoudergezinnen is het niet mogelijk om regelmatig deel te nemen 

aan vrijetijdsactiviteiten, 

 28,3 % van de eenoudergezinnen beschikt niet over genoeg budget om wekelijks een 

bedrag aan persoonlijke behoeften te spenderen en  

 27,4 % van de eenoudergezinnen is financieel niet in staat om minstens eenmaal per 

maand met vrienden of familie af te spreken om iets te gaan drinken of te eten. 

 

 Eenoudergezinnen zijn ook uitgesproken vrouwelijk. Het gaat in 8 op de 10 gevallen om 

alleenstaande moeders met kinderen. Binnen deze groep kunnen we dus onomwonden 

spreken over de feminisering van armoede. De stijgende sociale ongelijkheid van 

eenoudergezinnen weerspiegelt ook een structurele genderongelijkheid. Op het moment 

dat koppels beslissen van uit elkaar te gaan, zijn vrouwen veel kwetsbaarder en ligt hun 

armoederisico beduidend hoger. Ze zijn kwetsbaarder omdat zij vaak de kinderzorg op zich 

nemen na de echtscheiding (zorgkloof) en af te rekenen hebben met structurele drempels 

op de arbeidsmarkt (loonkloof, onderbetaalde beroepen die dominant vrouwelijk zijn vb. 

zorgberoepen of vaker bewust alleen deeltijds werk mogelijk maken vb. verkoop, horeca, 

...). Vrouwen zijn in ons land onevenredig hoog vertegenwoordigd in de 

werkloosheidsuitkeringen, de ziekte-uitkeringen en het leefloon. De sociale zekerheid en de 

fiscaliteit gaat nog steeds te veel uit van het tweeverdienersmodel of van het achterhaalde 

kostwinnersmodel waardoor eenoudergezinnen een sterk verhoogd armoederisico lopen. 

Alleenstaande moeders zijn of worden vaker werkloos, krijgen financiële problemen en stress, 

ervaren meer gezondheidsklachten en dat leidt uiteindelijk tot structurele sociale uitsluiting en 

isolement. Reeds bij het prille begin van de covid-19 pandemie wees de Vrouwenraad in een nota 

van april 20204 op de grote nood om zorg te dragen voor eenoudergezinnen die sowieso al zeer 

kwetsbaar zijn. Wij benadrukken hoe een structureel beleid op maat van eenoudergezinnen de 

stijgende kinderarmoedecijfers een halt kan toeroepen. De overheden weten wat hun te doen 

staat: voldoende hoge uitkeringen en omkaderende stelsels om arbeid en zorg voor het gezin te 

combineren, betaalbare huisvesting, en zeer toegankelijke en laagdrempelige kinderopvang. 

Arbeidsmarktsegregatie tegengaan door onder meer de lonen van de zorgende beroepen die nu 

lijden onder een lage sociale status op te waarderen.  

                                                      
4 De coronacrisis treft vooral alleenstaande moeders en hun kinderen. Stijgende sociale ongelijkheid is vrouwelijk. 

aku
Markering

aku
Markering

aku
Markering

aku
Markering

aku
Markering

aku
Markering

aku
Markering



 

 

 

6

Het project MIRIAM 3.0 
In januari 2020 ging het project MIRIAM5, een empowerende, holistische en gendersensitieve 

begeleiding voor alleenstaande moeders op leefloon, voor de derde maal van start.  We 

noemden het MIRIAM 3.0. Dankzij de steun van de POD Maatschappelijke Integratie konden 6 

nieuwe OCMW’s (Seraing, La Louvière, Anderlecht, Schaarbeek, Mechelen en Sint-Niklaas) elk 

starten met een groep van max. 15 alleenstaande moeders om een intensief en holistisch MIRIAM 

traject af te leggen gedurende 12 maanden. De Vrouwenraad nam opnieuw de projectcoördinatie 

en het vormings- en intervisietraject voor haar rekening. 

De doelgroep van het MIRIAM project zijn alleenstaande moeders die te kampen hebben met 

een sterk sociaal isolement en complexe armoedeproblematiek. Allen ontvangen zij reeds een 

leefloon of zijn in begeleiding bij het OCMW.  De intensieve MIRIAM begeleiding omvat zowel een 

individueel als groepstraject. Het is een uitgelezen kans voor de betrokken moeders om niet alleen 

isolement maar ook de vicieuze armoedecirkel voor zichzelf en hun kinderen te doorbreken op 

lange termijn.  MIRIAM biedt ook een opportuniteit voor de betrokken OCMW casemanagers om 

intern aan visie- en methodiekontwikkeling te doen bij de sociale dienst van het OCMW.  De 

OCMW casemanagers ontdekken doorheen vorming en intervisie vanuit de Vrouwenraad een 

intersectioneel genderperspectief op armoedebestrijding en sociaal werk. Dit omvat het bewust 

zien van hoe geslacht, afkomst, scholingsgraad, tewerkstelling, sociaal netwerk, taal, … allemaal 

aspecten zijn die op elkaar inwerken en zo alleenstaande moeders zeer kwetsbaar maken voor 

(generatie)armoede en sociaal isolement.  

De doelstellingen van MIRIAM zijn gericht op lange termijneffecten:  

 empowerment: alleenstaande moeders de sleutels in handen geven om de controle over 

hun levens te veroveren 

 doorbreken sociale uitsluiting: de moeders en hun kinderen kansen geven om hun sociaal 

netwerk uit te breiden, sport-, cultuur- en vrijetijdsbesteding mogelijk maken, …en zo 

sociale (en mogelijks professionele) integratie bevorderen 

 genderbewustzijn: alleenstaande moeders op leefloon nemen dominant eenzijdig de rol 

van het moederschap op om sociale status uit te puren. In dit project herontdekken ze 

zichzelf in al hun facetten, talenten en identiteitsaspecten. Een kennismaking met lokale 

vrouwenorganisaties en andere verenigingen maakt hier deel van uit. 

                                                      
5 http://www.vrouwenraad.be/MIRIAM 3.0  en http://www.vrouwenraad.be/MIRIAM the MOVIE en Dossiers 

(vrouwenraad.be) (overzicht alle MIRIAM projecten) 
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Wat was de impact van de covid-19 

pandemie op de uitvoering van het 

MIRIAM project? 

Vaststellingen door de casemanagers van de 

OCMW’s. 
De Covid-19 pandemie had een grote invloed op het MIRIAM-project. De werking werd 

grondig verstoord en er dienden nieuwe wegen gevonden te worden om zowel de individuele als 

collectieve begeleiding door te laten gaan. De lockdown half maart 2020 en de (gedeeltelijke of 

volledige) sluiting van diensten, scholen, winkels,… bemoeilijkten de situatie van de alleenstaande 

moeders, maar ook van de casemanagers vanuit het OCMW om het project MIRIAM verder te 

zetten.  We gaan in op de bevindingen van de OCMW casemanagers om het MIRIAM project vorm 

te geven gedurende 1 jaar tijdens de covid-19 pandemie (maart 2020 t.e.m. maart 2021).  

Alle casemanagers van de OCMW’s geven aan dat door de geldende corona maatregelen en 

algemene lockdowns ze zeker hun rol niet ten volle hebben kunnen waar maken ‘als 

casemanager’. Dit terwijl ze zich zo mogelijk nog meer ingespannen hebben dan in gewone 

omstandigheden om de moeders te bereiken en bij te staan met advies en hulp.  We gaan 

hieronder in op een aantal specifieke aspecten. 

1. De selectie van de deelnemers 

 

 In één OCMW slaagde de nieuw aangeworven casemanager er niet in om haar collega’s / 

sociaal assistenten te mobiliseren via email om mogelijke kandidaten door te geven.  

Zijzelf was een nieuw gezicht en had niet de mogelijkheid om zich in persoon voor te stellen 

aan de andere OCMW sociaal werkers.  Bij gebrek aan respons via email, maakte ze een 

powerpoint presentatie over het MIRIAM project en nam zelfs een filmpje op waarin ze zichzelf 

als nieuwe collega voorstelde.  Dit alles om de oproep om alleenstaande moeders aan te 

spreken die in begeleiding waren te ondersteunen. Het bracht echter allemaal geen zoden aan 

de dijk en mogelijke kandidaten werden niet aangemeld omdat iedereen in “mentale lockdown 
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modus” was.  Uiteindelijk gebeurde de selectie van de deelnemers via de informaticadienst 

door te vertrekken van een administratieve lijst van alle alleenstaande moeders in begeleiding 

van het OCMW die voldeden aan de criteria voor het MIRIAM project. Zo kon succesvol een 

groep deelneemsters samengesteld worden. 

 In sommige OCMW’s was men net klaar met een eerste administratieve selectie van mogelijke 

potentiële kandidaten toen de pandemie uitbrak.  Bijgevolg moesten de voorstelling van het 

MIRIAM project aan potentiële kandidaten volledig telefonisch verlopen. Dit was niet 

bevorderlijk voor het vertrouwen van alle betrokkenen om in een nieuw project te starten in 

zulke onzekere tijden. 

 In de meeste OCMW’s waren de intakegesprekken nog volop bezig toen de eerste lockdown 

uitbrak en moesten de casemanagers dus hun toevlucht nemen tot lange telefonische intake 

gesprekken. Maar het is niet evident voor de betrokken moeders om in hun ziel te laten kijken 

via telefonische gesprekken of delicate onderwerpen te bespreken terwijl op dat moment ook 

alle kinderen thuis waren en die dus vaak mee luisterden. 

 Het feit dat fysieke gesprekken op bureel of huisbezoeken niet echt mogelijk waren tijdens de 

eerste lockdown vertraagde het ganse selectie- en intakeproces.  De nulmeting afnemen 

van de moeders op de diverse levensdomeinen vraagt gemakkelijk 2 à 3 gesprekken.  Er werd 

gewacht tot mei 2020 om terug fysieke ontmoetingen te hebben (huisbezoek of op de dienst) 

en dan pas ook de nulmetingen uit te voeren.   

2. De individuele begeleiding 

 Door de eerste lockdown was het totaal onmogelijk om individuele begeleiding op te zetten 

door afspraken op de dienst zelf. Er was ook een beperking op huisbezoeken. Bij sommige 

OCMW’s kon het wel nog mits de nodige voorzorgen bij andere OCMW’s was er een expliciet 

verbod om nog huisbezoeken te doen. 

 Er was ook een verschil in de bereidheid van betrokken casemanagers om huisbezoeken te 

doen.  De overgrote meerderheid wilde wel huisbezoeken blijven uitvoeren maar mochten 

niet van hun werkgever tijdens de eerste lockdown.   

 Daarna kwamen er gelukkig wel versoepelingen maar lockdown twee trof onze OCMW’s en de 

MIRIAM deelneemsters veel harder met besmettingen zowel bij de casemanagers als de 

deelneemsters.  Dus opnieuw waren er toen voor langere tijd geen fysieke contacten, tenzij 

op afstand en buiten (vb. samen gaan wandelen). 

 Niet op huisbezoek gaan remt de vertrouwensrelatie tussen de moeders en de 

casemanagers. 
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 Het bespreken van bepaalde onderwerpen wordt moeilijker tot onmogelijk via de telefoon of via 

videobellen met whatsapp. De casemanagers konden minder doorgaan op bepaalde 

delicate zaken en je ziet ook minder in welke omstandigheden de gezinnen moeten leven 

(thuis- en woonomgeving).  

 De telefonische begeleiding of videobellen via whatsapp was belangrijk maar toch bleef de 

begeleiding oppervlakkiger door het ontbreken van fysiek contact. 

 Er zijn moeilijkheden bij het bereiken van de doelstellingen vanwege de twijfels van de 

deelnemers door de angst en onzekerheid die gepaard ging met de pandemie. 

 De holistische en integrale begeleiding die streeft naar veranderingen op lange termijn werd 

door de pandemie herleidt tot de meest urgente en nieuwe noden helpen oplossen (vb. 

opvang voor de kinderen, bezig houden van de kinderen, voedsel, administratie, inkomen en 

betalingen doen, gezondheidsproblemen, algemene angst, …) 

 Het beperkte aantal individuele ontmoetingen met deze vrouwen is onvoldoende om aan hun 

empowerment te werken en hen in staat te stellen hun doelstellingen op lange termijn te 

bereiken.  

 Zelfs als er terug fysieke ontmoetingen met voorzorgsmaatregelen op de dienst mogelijk 

werden, waren sommige deelneemsters bang om het openbaar vervoer te nemen en 

bleven ze liever online contact hebben of telefonisch uit vrees voor het covid-19 virus. 

3. De groepsbijeenkomsten (en online sessies) 

 Het doel van de groepsbijeenkomsten is de groepsdynamiek te versterken waarbij de moeders 

mekaar zowel uitdagen als ondersteunen.  Empowerment van het individu gaat samen met 

empowerment van de groep waarbij alle deelneemsters enerzijds veel gelijkaardige problemen 

hebben en anderzijds ook erg verschillend zijn in hoe ze obstakels proberen te overwinnen. De 

opstart van de groep doorheen een wekelijks of 2 wekelijks ontmoetingsmoment moest 

volledig uitgesteld worden naar september 2020. 

 De doelstelling om ook het sociaal kapitaal van de deelneemsters te vergroten door hen 

onderling sociale banden te laten opbouwen was de eerste maanden niet mogelijk, maar werd 

ook daarna sterk bemoeilijkt. De meeste groepen hadden 2 tot 4 bijeenkomsten in 

september / oktober 2020 toen alles opnieuw weer moest stil gelegd worden door de 

tweede golf van covid-19. Door Covid-19 werden de collectieve bijeenkomsten opgeschort. 

Dit had een invloed op de empowerende rol ten opzichte van de deelneemsters om hun 

autonomie en motivatie op te bouwen en zo weer zelfvertrouwen te krijgen en barrières van 

sociaal isolement te doorbreken. 
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 In drie OCMW’s slaagde men er in om online groepssessies op te zetten, nadat iedereen 

toegang had gekregen tot een PC of laptop en internet. 

 Voor sommige OCMW’s lukte de overstap naar online groepssessies niet om diverse 

redenen:  

o soms was het taalniveau of de informaticakennis van de deelneemsters te beperkt, 

o soms duurde het zeer lang tot wanneer laptops beschikbaar werden gesteld voor de 

MIRIAM deelneemsters vanuit de lokale of regionale overheden (in sommige OCMW’s 

kwam er geen mogelijkheid tot laptops én het budget van MIRIAM mocht hiervoor niet 

gebruikt worden) 

o sommige casemanagers waren zelf ook te weinig vertrouwd met zowel het online 

gebeuren als het opzetten van groepssessies om deze dan ook digitaal te maken. 

 De meeste deelneemsters hadden wel een smartphone (niet allemaal!) maar slaagden er 

daarom niet in om de software te gebruiken om deel te nemen aan een online groepssessie.   

o Bovendien is een klein scherm van de gsm onvoldoende om zicht te hebben op de 

groep en alle deelneemsters.   

o Het is ook zeer moeilijk om tot een uitwisseling in groep te komen: je moet je beurt 

afwachten.   

o Ook de aanwezigheid van jonge kinderen (baby’s, peuters, …) die je je aandacht 

opeisen maakt het moeilijk tot onmogelijk om online een uitwisseling bij te wonen. 

o Zelfs deelneemsters die een computer en vaste internetaansluiting hadden wisten vaak 

niet hoe die te gebruiken om te kunnen deelnemen aan een online groepssessie.  

o De meeste moeders hadden en gebruikten hun smartphones, maar het bleef erg 

ingewikkeld en  moeilijk om een digitale groepssessie te volgen op een klein scherm en 

met beperkte mogelijkheden tot interactie. 

 Na de twee covid-19 golf werd er ook door sommige OCMW’s terug fysieke 

groepsmomenten opgezet maar in kleine bubbels van max. 4 personen (dus 3 moeders + 

de casemanager), volgens de geldende voorzorgsmaatregelen.  Zo konden de deelneemsters 

toch terug een beperkt aantal contacten hebben en uit totaal sociaal isolement getrokken 

worden.  Zeker bij die OCMW’s en mama’s waar de online groepssessie niet lukten. 

 Door de verschillende lockdowns en covid-19 golven haakten de interne 

tweedelijnsdiensten van het OCMW vaak af om hun werking voor te stellen op een 

groepssessie  (vb. de dienst schuldbemiddeling of de cel tewerkstelling) 
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 Ook de vele groepssessies die gepland stonden met externe diensten gingen niet door.  

De diensten zagen het meestal niet meer zitten om hun werking te komen voorstellen.  Het 

gaat hier over vrouwenorganisaties, vrijetijdsverenigingen, welzijnsdiensten, enzovoort  

 Ook uitstapjes in groep rond de feestdagen of schoolvakanties (samen met de kinderen) 

konden gedurende een gans jaar niet doorgaan wat zeer jammer was voor de betrokken 

gezinnen.  Meestal werd er wel een pakketje voorbereid zodat de moeders iets konden komen 

afhalen (bijvb. voor Sinterklaas)  of er werd een activiteit aan huis gebracht (vb. ene klein 

toneeltje om de moeders en kinderen op te vrolijken)  

 De grote werklast door extra hulpvragen op het OCMW en het uitvallen van zieke collega’s 

maakte ook dat de MIRIAM casemanagers soms moesten bijspringen op de eerste lijn 

sociale dienst of  het onthaal.  Daardoor was er ook minder ruimte om groepssessie online 

voor te bereiden en te laten doorgaan en werd toch de voorrang gegeven aan individuele 

begeleiding. 

4. Digitale communicatie 

 Digitale communicatie was niet alleen voor de MIRIAM deelneemsters een uitdaging maar 

zeker ook voor de OCMW’s.  Sommige OCMW’s waren er zelf niet klaar voor.  Er waren 

bijvoorbeeld te weinig laptops beschikbaar voor het OCMW personeel om te kunnen 

werken van thuis uit. Zo kwam het dat in één OCMW, waar er juist voor de pandemie laptops 

waren gevonden om aan de MIRIAM moeders te geven, deze laptops uiteindelijk verdeeld 

werden onder het OCMW personeel om te kunnen blijven werken tijdens de pandemie en de 

eerste lockdown. 

 De OCMW's waren ook niet allemaal klaar om over te schakelen naar een digitaal aanbod of 

digitale communicatie.  Er moest een abonnement genomen worden op bepaalde software of 

die moest geïnstalleerd worden en bij sommige OCMW’s duurde het een tijd eer dit in orde 

kwam. Er was een verschil in de organisatie en snelheid van aanpassen bij de zes OCMW’s. 

 Er waren ook verschillen onder casemanagers. Sommigen beschikten niet over de apparatuur 

om digitale gesprekken te voeren en online groepssessies te organiseren.  Of konden maar op 

bepaalde momenten (op bureel) voldoende gebruik maken van de nodige hardware en 

software. 

 De meeste casemanagers hadden wel allemaal zeer snel een eigen gsm nummer waar ze op 

bereikbaar waren en zodoende waren ze door de covid-19 crisis méér en sneller 

bereikbaar voor de moeders dan in gewone omstandigheden waarbij de deelneemsters 

naar een algemeen nummer hadden moeten bellen en doorgeschakeld worden.  Nu ontstond 
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er een directe lijn tussen de moeders en de MIRIAM casemanagers die frequent ook met 

elkaar belden.  Beeldbellen via whatsapp werd zeer frequent toegepast bij alle OCMW’s. 

 De follow-up van de deelneemsters per videogesprek was niet altijd bevorderlijk voor de 

kwaliteit van de begeleiding. Het was moeilijk om van op afstand hun gevoel van 

eigenwaarde te versterken en hen steun te bieden bij het hele proces dat zij doormaken om 

hun situatie te veranderen en hun projecten te verwezenlijken.  

 Moeders die al moeite hadden met het begrijpen van de Franse taal vond de digitale 

technologie niet behulpzaam. Bovendien is de aanwezigheid van de kinderen via de Zoom-

vergaderingen soms storend. De kakafonie is veel groter dan wanneer ze fysiek aanwezig zijn. 

5. Telewerk 

 Door de Covid-19-maatregelen waren de casemanagers minder aanwezig op kantoor. Dit 

verminderde het aantal telefoontjes naar kantoor en er was in de plaats wel een directe lijn per 

gsm. 

 De meeste casemanagers werkten halftijds op kantoor en halftijds thuis, in twee bubbels.   

 Na de eerste lockdown werden terug ook fysieke ontmoetingen met de moeders mogelijk op 

bureel voor individuele begeleiding. 

 Niet elke casemanager had de beschikking over een laptop van het OCMW om thuis te kunnen 

werken.  Na verloop van tijd had iedereen toch het nodige materiaal. 

6. Annulering van geplande workshops 

 Alle geplande workshops werden geannuleerd als gevolg van de gezondheidscrisis. Het 

doel van deze workshops was de solidariteit tussen de deelnemers te bevorderen en het 

verruimen van hun sociaal netwerk. 

 De casemanagers hadden verschillende overleggen en activiteiten georganiseerd met 

verschillende partners, maar deze zijn veelal geannuleerd geweest door de beperkingen ten 

gevolge van de pandemie. Dit was nadelig voor het MIRIAM-project aangezien het onmogelijk 

was de deelneemsters bewust te maken van het bestaande netwerk van verenigingen en 

de verschillende diensten waarvan zij gebruik kunnen maken. Dit verzwakte de positie van 

vrouwen. 

 Ook de mogelijkheid om bepaald opleidingen of vormingen te volgen viel gedurende het 

volledige coronajaar weg bijvb. opleiding om rijbewijs te halen (theorie) of bepaalde 

tewerkstellingsmogelijkheden.  Wat de taallessen Nederlands en Frans betreft is het zo dat 
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na een zestal maanden de meeste deelneemsters een online aanbod konden volgen, maar 

ook dat kon zeker niet de kwaliteit van fysieke lessen helemaal vervangen. 

7. Extra nood aan psychologische ondersteuning 

 De casemanagers moesten enorm veel psychologische bijstand leveren.  Mentale problemen, 

depressie, angsten waren al aanwezig maar werden helemaal uitvergroot door de 

pandemie.  De langdurige onzekerheid en het grote isolement maakte de moeders zeker 

kwetsbaarder voor mentale problemen.  Veel tijd van individuele begeleiding ging dan ook naar 

het ondersteunen van de moeders in hun mentale gezondheid, naast administratie, informatie 

en praktische steun. 

 De OCMW case managers zijn géén psychologen wel sociaal werkers maar niettemin 

moesten zij toch vaak verregaande psychologische steun verlenen aan de 

deelneemsters uit noodzaak en het niet beschikbaar zijn van eerstelijnspsychologie voor 

mensen in armoede. 

 Het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen was zeer laag en de moeders werden ook 

uitgeput omdat zij voortdurende helemaal alleen 24u op 24u voor de kinderen moesten zorgen 

in een slechte of kleine woonomgeving.  Sommige moeders hadden wel een betere 

woonsituatie en dit maakte een groot verschil in het mentaal welzijn. 

 Het sociaal isolement woog zeer zwaar op de deelneemster en ze bleven herhaaldelijk 

vragen in sommige OCMW’s om terug de fysieke groepsmomenten op te starten. 

8. Verhoogde werkdruk 

 De werklast is sterk verhoogd bij de OCMW casemanagers om verschillende redenen: 

o de casemanagers moesten extra dringende hulpvragen en dringende noden het 

hoofd te bieden die het gevolg waren van de lockdowns en de pandemie vb. MIRIAM 

deelneemsters bijstaan bij administratie of diensten die plots allemaal online verliepen. 

o de begeleiding van de groepssessie online vroeg veel meer kennis en 

vaardigheden van de casemanagers maar ook de fysieke bijeenkomsten in kleine 

bubbels was een veel grotere belasting. De casemanager moet daardoor dezelfde 

groepsactiviteit verschillende keren herhalen (4 tot 5 keer), in plaats van 1 keer te 

geven. Dit nam veel extra tijd en woog ook op de motivatie en energie van de 

casemanager. 
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 De vormingen en intervisies vanuit de Vrouwenraad gingen online door maar er konden ook 

nog twee fysieke momenten doorgaan ( juni en oktober 2020) Maar sinds oktober 2020 

ontmoeten en spreken de casemanagers van de zes OCMW, de Vrouwenraad en de POD 

MI mekaar voortdurend online dat weegt ook op de dynamiek.  Er wordt meer 

samengekomen dan voorzien was wat ook een extra belasting betekent, tegelijkertijd is daar 

voor gekozen om de vinger goed aan de pols te kunnen houden en ook goede ondersteuning 

te voorzien naar alle casemanagers.  De groep steunt mekaar intens om altijd opnieuw aan te 

passen en bij te sturen.  Dat neemt veel energie. Alle betrokken missen het gemak van een 

groepsgesprek en intervisie in een fysieke ontmoeting. 

 Eén casemanager is na een vol jaar in covid-19 pandemie zelf langdurig ziek uitgevallen 

in het MIRIAM project.  Misschien niet toevallig zelf een alleenstaande moeder die haar 

voltijdse tewerkstelling op het OCMW combineert met de zorg voor haar eigen kind. 

 

 

Hoe beleefden de alleenstaande 

moeders op leefloon de covid-19 

pandemie? Wat was de impact op hun 

dagdagelijks leven? 

 

Het enige contact dat de meeste moeders hebben bij het begin van het project is het OCMW en 

een handvol familie of vrienden. De covid-19 pandemie had bij alle moeders een grote impact op 

hun levens en levenskwaliteit.  

De meeste problemen of uitdagingen stelden zich op vlak van: 

 Diensten: toegang tot diensten/ school, de digitale kloof en sociaal isolement 

De huidige situatie die door de Covid-19-pandemie is ontstaan was een belemmering voor de 

moeders om hun doelstellingen te bereiken in het kader van het MIRIAM traject.  Het heeft bij 

velen ook het sociaal isolement verergerd op bepaalde momenten en bij sommigen nog steeds. 
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De kinderen hebben ook geleden onder de sluiting van de scholen en een verhoogd sociaal 

isolement. Ze hebben leerkansen gemist volgens de moeders. Als alleenstaande moeders 

geraakten de MIRIAM deelneemsters ook overbelast omdat ze de kinderen steeds bij zich hadden 

toen de scholen en kinderwerkingen sloten. Vaders met bezoekrecht kwamen vaak niet meer 

langs om de kinderen op te halen uit angst voor besmetting. De moeders waren vaak met voeten 

en handen aan huis gekluisterd doordat zij allen nog zeer kleine kinderen hebben (0-6 jaar). Het 

was het een uitdaging om naar bepaalde diensten of een winkel te gaan voor hulp of 

boodschappen. Ze werden vaak er op gewezen dat ze hun kinderen niet mochten meenemen. Dat 

maakte hen kwaad omdat ze geen andere keus vaak hadden.  

Digitale geletterdheid werd ook heel belangrijk tijdens de pandemie om toch toegang tot diensten 

of school te vinden en sociaal isolement te voorkomen.  Analfabetisme en een gebrek aan digitale 

geletterdheid maakte voor veel moeders het moeilijk om te communiceren met de buitenwereld, 

ook in de uitvoering van het project MIRIAM zelf. Zeker de deelneemsters die  nog niet zo lang in 

België zijn, die nog volop Nederlands of Frans aan het leren zijn, ondervonden extra problemen.  

De moeders die wel genoeg hulpmiddelen hadden en er mee konden werken ervaarden veel 

minder problemen met toegang tot diensten.  Dat waren helaas enkelingen.  De grootste groep 

van de alleenstaande moeders op leefloon hadden niet de middelen noch de kennis of 

vaardigheden om de digitale kloof te overbruggen, zelfs al had het merendeel wel een smartphone 

met beperkt mobiel internet.  Gedurende het jaar werden geleidelijk aan meer en meer digitale 

hulpmiddelen (laptops, PC’s, internetaansluiting, …) beschikbaar voor iedereen en leerden ook 

veel moeders werken met die hulpmiddelen. 

 Gezondheid: mentaal en fysiek welbevinden 

De deelneemsters voelen zich in de steek gelaten en niet in staat om hun doelen te bereiken door 

het uitbreken van de covid-19 pandemie. Angsten en ongerustheid namen enorm toe. De 

pandemie is niet bevorderlijk geweest voor de emancipatie of de empowerment van veel van deze 

vrouwen. Hun focus in termen van streefdoelen in het project MIRIAM veranderde heel snel naar 

korte termijn kwesties en uitdagingen ten gevolge van de Covid-19.  Prangende vragen waren: 

“Hoe geraak ik aan voldoende voedsel? Hoe kan ik papieren in orde krijgen nu diensten toe zijn? 

Hoe kan ik vermijden om het virus op te lopen? Hoe ga ik voor mijn kinderen kunnen zorgen als ik 

ziek word? Wat kan ik doen om de kinderen bezig te houden? Hoe houd ik het leefbaar in deze 

kleine en slechte woning? Hoe kom ik rond met mijn leefgeld nu de kinderen thuis zijn? …”  

De situatie stelde hen op korte termijn voor veel nieuwe problemen en dat gaf immense stress en 

woog enorm op hun mentaal en fysiek welbevinden. Hun lange termijn doelen moesten vaak 

noodgedwongen ‘op pauze’ worden gezet tot na de pandemie. De wachtlijsten voor 

psychologische begeleiding (op de eerste lijn) werden alsmaar langer maar deze moeders hadden 

sowieso bijna geen mogelijkheid om er naar toe te gaan omdat ze de kinderen niet alleen thuis 
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konden laten. Wie vroeger sportte miste ook echt haar sport en ook buiten spelen met kinderen, 

uitstapje naar een speeltuin, … en andere beweging werd gemist en woog op de algemene 

gezondheid en het welbevinden van moeder en kinderen. 

 Huisvesting: het belang van een goede woning 

Betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting is regelmatig een groot probleem voor veel van de 

deelneemsters die vaak in zeer slechte huurwoning terecht komen bij gebrek aan aanbod en 

doordat zij een zeer beperkt inkomen hebben.  Door de pandemie werd de woonkwaliteit 

doorslaggevend om de lockdowns en vrijheid beperkende maatregelen door te komen. De 

moeders en hun kinderen leven van een inkomen op of onder de armoedegrens. Indien ze dus 

geen toegang hebben tot een sociale huurwoning (wachtlijsten lopen op van 3 tot 5 jaar) belanden 

ze in het onderste segment van de private huurmarkt en daar zijn veel huizen in zeer slechte staat. 

De (slechte of goede) huisvestingssituatie bleek doorslaggevend zowel op het fysiek als het 

mentaal welbevinden van de moeders en hun kinderen tijdens het voorbije jaar. 

Vele alleenstaande moeders spraken van onhygiënische of onfatsoenlijke huisvesting, niet 

meewerkende huisbazen, hoge huurprijzen, onvoldoende kamers voor de kinderen, te klein 

behuisd en het gebrek aan een (veilige) buitenruimte (tuin, koer of balkon). De woonproblematiek 

van (eenouder)gezinnen in armoede is een structureel probleem en valt zeker niet uitsluitend 

onder de verantwoordelijkheid van het Miriam-project. Maar tijdens de covid-19 pandemie zoeken 

naar een nieuwe woonst was nog moeilijker dan voorheen. Het lijkt er sterk op dat 

eenoudergezinnen/ alleenstaande moeders gediscrimineerd worden omdat ze een aantal 

kenmerken combineren: vrouw zijn, alleenstaande ouder zijn, meerdere (jonge) kinderen hebben, 

in begeleiding zijn bij het OCMW, een leefloon of uitkering trekken, een migratieachtergrond 

hebben en/of de taal beperkt spreken. De facto waren de alleenstaande moeders en hun kinderen 

heel vaak verplicht om thuis te blijven in een zeer kleine woonst en in ongezonde omstandigheden.  

We laten hieronder de MIRIAM deelneemsters van de zes OCMW’s zelf aan het woord over al 

deze aspecten en hoe de covid-19 pandemie hen (en hun kinderen) nog kwetsbaarder gemaakt 

heeft voor armoede, isolement en uitsluiting. Zo krijgt de lezer een goed beeld van hoe 

alleenstaande ouders in armoede het voorbije jaar beleefd hebben. En hoe hun kwetsbaarheid nog 

vergrootte door de pandemie. 
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Toegang tot diensten/ school, de digitale 

kloof en sociaal isolement 
 

1. boodschappen doen/ naar diensten gaan met 

kinderen is niet evident 

“Het is moeilijk om naar de winkels te gaan en om boodschappen te doen. Het was verboden om 

met een kind te gaan en zo. Ik zeg dat ik alleen ben als moeder, maar ze beseffen dat niet en 

kijken kwaad.” 

“Sommige diensten of winkels weigeren dat ik mijn kind meeneem in de winkel en zo.” 

“Maar we hadden echt geen keus.  Ik wilde me kwaad maken maar heb dan maar gezwegen want 

ik had wel boodschappen nodig.” 

“Zelfs bij het OCMW aan de deur kreeg ik te horen dat ik de kinderen niet mocht meebrengen. Ik  

antwoordde ‘neen, maar ik heb een afspraak, ik heb geen andere oplossing’ en toen kreeg ik te 

horen ‘dus dit is de laatste keer!”  

“Het is gelijk dat het hen niet kan schelen dat je geen oplossing hebt.  Je moet dan maar 

uithongeren omdat ze besloten hebben dat je niet met kinderen mag binnenkomen. Wat doe je? 

Zoals met de hond? Je doet ze een riem om en laat ze buiten wachten? Ik denk het niet hé.” 

“In de lockdown mocht ik niet met mijn kinderen naar de supermarkt. Ik heb er vier en kon ze 

moeilijk alleen thuislaten. Ik ben dan een paar keer heel vroeg om 8u naar de winkel geweest, toen 

ze nog sliepen.” 

“De mutualiteit werkt enkel nog op afspraak, maar ik raak telefonisch niet binnen. Dit zijn betalende 

nummers en soms sta ik heel lang in wacht. Als er dan uiteindelijk toch iemand de lijn opneemt 

word ik doorgeschakeld, maar wordt de verbinding verbroken en moet ik opnieuw beginnen.” 

2. parken zijn gesloten/ vrijetijdsbesteding valt weg 

 “Ik hou er toch van om naar buiten te gaan en plots was dat allemaal een probleem.” 
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“Ik werd van mijn sport beroofd. Dat is echt vreselijk.” 

“Je mocht niet zomaar in de parken meer gaan.  Het was verboden: er hingen spandoeken 

op dat we niet op de banken mochten zitten.” 

“Je loopt gewoon in rondjes. Heel vervelend, ook voor de kinderen.”  

Allemaal samen besluit de groep:  “Er was gelijk geen uitgang mogelijk. We konden echt niets 

doen tijdens de eerste lockdown. Nu is het gelukkig toch al wat beter.”  

3. Impact van de sluiting van scholen op kinderen 

3.1. Vriendjes missen/ sociale contacten 

“Ja, de kinderen waren anders.  Ze hadden geen sociale band meer met hun vriendjes van school.  

Mijn zoon ziet nu echt niemand meer.” 

“Ik vind dat echt zeer moeilijk.  We zien ook niemand van familie meer.  Het is ingewikkeld.” 

“De kinderen waren de online lessen snel moe. Ze waren heel blij om terug naar school te kunnen 

gaan en hun vriendjes te zien.” 

“De kinderen waren heel triest.”  

“Mijn oudste dochter voelde zich heel erg eenzaam.”  

3.2. Verveling /gebrek aan structuur of activiteiten 

“We probeerden de kinderen eerst wat bezig te houden met tekenfilms op TV maar dat 

waren ze al gauw beu.  Ze wilden méér.” 

“Ze hadden niet dezelfde activiteiten als op school of in de crèche” 

“Eén week kon je hen wel bezig houden maar daarna vervelen ze zich.  Vooral de kinderen die op 

school zitten, voor hen was het nog erger dan de kinderen die naar de crèche gaan.  Omdat ze nu 

echt geen dingen meer konden leren en hun structuur was weg. Het feit dat er geen school was, 

was erg moeilijk.” 
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“Alles was dicht, maar ik had thuis onvoldoende speelgoed om de kinderen bezig te houden. 

OCMW-medewerkers hebben knutselpakketjes (potloden, kleurplaten) uitgedeeld.” 

Sommige moeders slaagden er wel in op de dag goed in te vullen: 

“Ik had geen probleem met de kinderen thuis tijdens de periode dat de scholen gesloten waren. 

Wij zetten onze gewoonten voort zoals weekends en vakanties, wij gingen vaak naar het 

park of speelden op de parking van de winkel aan de overkant.” 

3.3. Extra eten en snoepen 

“De kinderen aten echt meer. Ze moesten altijd iets in hun mond stoppen.”  

“De kinderen zijn meer thuis, waardoor ze meer eten… ik voel dat in men voedingsbudget. 

Ik haal het einde van de maand bijna niet.” 

3.4. Afstandsonderwijs / thuisonderwijs 

“Het ging wel om de oefeningen van school te volgen. De kinderen hebben zich beredderd. 

Zelfs tijdens de grote lockdown slaagden ze erin hun huiswerk te maken. Het kwam per 

telefoon. De leraar stuurde het huiswerk via WhatsApp door en hij schreef alles op een vel papier 

en dan gaf hij antwoord op een ander vel papier waar hij een foto van trok. Het was goed omdat 

mijn zoon zo niet de hele tijd voor de TV hoefde te zitten. Nu maakte hij zijn huiswerk snel om 

daarna iets van speelgoed te krijgen. Volgend jaar gaat hij nu naar de middelbare school.” 

“Toen ze opgesloten zaten door de lockdown, was het alleen de oudste die de lessen op afstand 

kon volgen. Hij deed het op zijn telefoon.  De kinderen die op de lagere school zaten, voor hen 

was het helemaal een vakantie want er was geen huiswerk te doen.”  

“Voor mij was het heel erg moeilijk, omdat we soms geen contact hadden met de school. Alleen 

een paar e-mails van tijd tot tijd waarin stond dat als je het huiswerk wilt zoeken, je online naar een 

bepaalde plek moest gaan. Maar er was niet echt een follow-up.  We hadden toen ook nog geen 

PC of laptop, dus moesten we ons behelpen met de smartphone maar dat was bijna niet mogelijk. 

Wij hebben uiteindelijk allemaal een laptop gekregen via het project MIRIAM (via het 

OCMW).  Dat is echt super en ik zal daar altijd dankbaar voor zijn.  Nu kunnen we het ons 

veroorloven om te werken en contacten te leggen en zijn we niet langer opgesloten. Het contact 

met de school is nu  ook veel beter: zijn leerkracht stuurt hem kleine opdrachtjes die hij 

moet maken op de computer.  maar als ik terug denk aan die eerste lockdown: ja, dat was echt 

de hel om een leerkracht of iemand van de school aan de lijn te krijgen.” 
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3.5. Terug naar school 

“Hobby’s en scholen laten geen ouders meer toe op het terrein. Mijn kinderen zijn de voorbije 

maanden gestart met een hobby, maar ik moet afscheid nemen aan de poort.”  

“Mijn jongste is gestart met school, maar ik mocht niet mee binnen. Ze heeft een andere 

start gehad. De oudsten zijn van school veranderd, omdat dit door mijn verhuis 

noodzakelijk was. Maar ik weet niet wie de leerkrachten zijn of de directeur.” 

“Na de eerste lockdown begonnen de scholen weer, ik was erg blij, zelfs de kinderen waren blij om 

hun leraren te zien, hun vrienden. Maar het was niet gemakkelijk om de kinderen te leren dat zij op 

school een zekere afstand moeten houden tussen hun klasgenoten en zichzelf, dat zij 

omhelzingen moeten vermijden, enz.  

“De kinderen waren in het begin gestresseerd toen ze terug gingen. Na verloop van tijd, toen ik 

hen uitlegde dat zij steeds hun handen moesten wassen en de afstand moesten respecteren, nam 

de angst sterk af. Hun school bleef altijd open na de eerste lockdown en niemand had Covid thuis, 

maar in de klas van mijn zoon had één kind Covid-19 maar hij bleef naar school gaan.” 

“Voor de kinderen was het feit dat ze niet naar school gingen geen probleem. Maar ik zag 

een achteruitgang in hun manier van spreken. Ik was dan ook blij toen ze terug konden 

gaan.” 

4. Impact sluiting scholen op moeders 

4.1. Overbelasting moeders: stress 

“Het was ook aan ons om het huiswerk te maken.” 

“Mijn kind zit op de kleuterschool - ik deed soms wel iets samen met hem maar dat kan je niet een 

hele dag. Je hebt ook andere zaken te doen in het huishouden, je kookt alleen, kuist alleen, doet 

boodschappen, ... Je doet alles alleen, ook de zorg voor de kinderen, dat is moeilijk.  En je 

probeert dan ook nog eens iets voor jezelf te doen maar dat gaat eigenlijk niet.” 

“De sluiting van de scholen van maart tot juni 2020 is erg ingewikkeld geweest om mijn kinderen 

bezig te houden. Ze zijn al erg nerveus, maar dan drie maanden thuisblijven was ondraaglijk. Ik 

had geen geduld met de twee jongens. Ik heb vier kinderen, twee baby’s en twee op de 

kleuterschool. Ik moet toegeven dat ik in mijn eentje met vier kinderen de moed opgaf en niet 
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langer de kracht had om grenzen voor hen te stellen. Uiteindelijk liet ik hen alles doen. 

Bovendien nam de vader van de twee oudere kinderen hen niet mee op zaterdag, zoals in het 

vonnis was overeengekomen, omdat hij bang was voor Covid-19, Dat vormde voor mij een extra 

belasting. Ik was 24 uur per dag bij de kinderen. Hij begon ze terug te nemen vanaf januari 2021.”  

“Mijn tolerantie voor kinderen, ik ben op het randje. Ik heb het gevoel dat ik alleen maar tegen ze 

schreeuw. De momenten van delen, van spelen, bestaan niet meer. Zoals ik al zei, ik ben uitgeput 

en uiteindelijk laat ik hen alles doen. Het is thuis een chaos geworden, ondanks het feit dat de 

school voor de 2 oudste kinderen weer begonnen is en dat het 3e kind in januari 2021 ook naar 

school zal gaan. Ik begin sinds januari wat makkelijker adem halen omdat ik mijn zoontje van 5 

maanden alleen overdag heb en dat voelt goed. Voor de rest is er niet echt iets veranderd.” 

“Gesloten scholen met kinderen thuis waren catastrofaal in een klein appartement. Het was 

echt niet makkelijk om ze de hele tijd onder controle te houden. De kinderen speelden zo veel en 

maakten zo veel lawaai dat ik dacht dat het plafond op mijn hoofd zou vallen. Het was 

gewoon een beetje rust toen ze uiteindelijk sliepen.” 

4.2. Thuisonderwijs / contact met de school 

“Thuisonderwijs ging niet, omdat ik geen laptop en printer had. Ik moest dan bundeltjes gaan 

ophalen op school. Maar ook dan moest ik de kinderen alleen laten.” 

“Er was geen contact met de school. Ik had geen laptop of internet. De school/juf had mij 

ook niet gecontacteerd. Ik kon de school niet bereiken.” 

5. Administratie, digitale kloof en analfabetisme 

“Voor de bank was het een probleem omdat ik niet kan lezen en dus de stappen via internet niet 

kan doen. Ik moet altijd op iemand rekenen om me te helpen en dat is ingewikkeld. Tijdens de 

pandemie en de maatregelen stond ik op mijn stoep te wachten tot er iemand op straat 

passeerde om mijn post te lezen. Vroeger deed ik dat één keer per week met mevrouw XXX 

(OCMW casemanager), maar van oktober tot eind januari kwam ze niet meer naar het huis en via 

videobellen (whatsapp) was het ingewikkeld om haar de documenten te laten zien.”  

“Bovendien onderneem ik stappen om mijn gezin te herenigen, zodat mijn 17-jarige dochter, die 

nog steeds in Congo is, naar België kan terugkeren. Ik moet vaak allerlei documenten gaan halen, 

zoals ziekteverzekeringkosten, medische documenten en getuigschriften van het OCMW. Ik kan 

niet lezen en spreek niet zo goed Frans, dus het is erg ingewikkeld.” 
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“De loketten van de bank, de kantoren van het OCMW, de mutualiteit en de Franse cursus waren 

gesloten. En blijkbaar zal het niet heropenen voor september 2021.” 

 “De Nederlandse les is online, maar ik kan moeilijk volgen als de kinderen ziek zijn.” 

Sommige mama’s ervaren geen digitale kloof en/of analfabetisme: 

“Voor de administratieve procedures veranderde er ook niets, omdat ik alles al via internet deed.”  

“Over het algemeen ging het. Er waren niet veel veranderingen, maar toen de scholen gesloten 

waren, werd het ingewikkelder. Thuisblijven met de kinderen, geen familie zien of met vrienden 

afspreken. Maar verder ging het. Wat de diensten betreft, hoefde ik niet veel stappen te 

ondernemen. En voor het bereiken van het OCMW was het eigenlijk gemakkelijk, ik ga via de 

directe gsm-nummer van XXX (OCMW casemanager), wat heel gemakkelijk is.”  

 

Gezondheid: mentaal en fysiek welbevinden 

1. mentaal welbevinden 

“Voordat ik aan het MIRIAM-project deelnam, dacht ik dat het goed met me ging, ik deed mijn 

dagelijkse leven, ik had een plek om te wonen en dat was prima. En met de opvolging van XXX 

(de MIRIAM casemanager) aan huis, realiseerde ik me uiteindelijk dat ik niet echt een 

persoonlijk project had en dat ik alleen maar leefde voor de kinderen, als een robot elke dag 

die voorbijging. De pandemie deed mijn moraal volledig dalen, en de gevolgen waren een 

voortdurende nervositeit, geen geduld meer hebben en geen plezier meer hebben om bij de 

kinderen te zijn. De Covid-19-maatregelen hebben geen fysieke gevolgen gehad, maar 

psychisch heb ik het gevoel dat ik helemaal gek ben geworden en alleen op de wereld sta 

met alles. Ik voel me zo overweldigd en niet op de hoogte van alles.” 

1.1. isolement en angst 

“Ik zat in volle depressie en voor MIRIAM er was, had ik niets om mij aan vast te houden. Ik kon 

niet naar het huis van mijn ouders gaan uit angst om de ziekte op te lopen. Ik kon ook niet naar het 

huis van mijn zuster gaan, dus uiteindelijk stonden we er helemaal alleen voor met de 
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kinderen om alles te doen. Zelfs mijn kind even afzetten bij een buurvrouw om boodschappen te 

doen was niet mogelijk. Eerlijk gezegd heb ik in deze periode veel gehuild. Het ging al niet 

goed met me door mijn ziekte.” 

“De sociale contacten vielen weg. Ik zag niemand.” 

“Je krijgt geen hulp en je begint dingen in je hoofd te halen. Ik voel me nog altijd hetzelfde.”  

“Een van mijn twee kinderen is al erg teruggetrokken en verlegen, dus deze periode heeft hem 

helemaal niet geholpen, het heeft zijn eenzame en asociale kant zelfs versterkt.” 

“Ik voelde mij heel erg eenzaam vanbinnen.  Ik had het gevoel dat ik niet meer kon rekenen op de 

overheid of op de hulp op zich. Ik zat precies in een gevangenis. Ik zit ook met heel veel 

angsten. Alles is zo nieuw, je weet niet wat er nog gaat gebeuren. Ik had niet het gevoel dat ik 

nog ergens op kon rekenen. Ik kreeg ook nieuwe medicatie, omdat ik met nieuwe angsten zat.” 

“Ik voelde me erg gefrustreerd, 's nachts was ik bang dat er iets zou gebeuren met de kleine.  Ik 

vroeg me af hoe ik me dan zou beredderen. Het is lockdown! Dacht ik steeds. Alles was echt 

ingewikkeld. Ik kon niet naar het huis van mijn zus omdat ze in het ziekenhuis werkt. We werden 

paranoïde uit angst om het virus op te lopen en we wisten niet hoe we het zouden redden indien 

we ziek zouden worden.” 

1.2. Verveling, moe en vluchten 

“Het was lang tijdens de lockdown.  De dagen werden lang en we hadden niets anders te doen 

dan schoonmaken, eten, voor de kinderen zorgen, boodschappen doen wanneer we konden.  Ik 

deed sommige boodschappen online, dus dat was gemakkelijker (lacht).” 

“Mentaal niet goed met mij. Ik wilde weggaan, weggaan met de kinderen, me ergens een beetje 

amuseren, maar ja, we konden echt nergens naar toe. We waren echt afgesloten tijdens de 

schoolvakanties.” 

1.3. obsessie met voedsel 

“Ik had het gevoel dat ik meer geld op doe aan eten, wat het financieel zwaarder maakte. Ik 

kocht meer eten, omdat ik ook minder ging winkelen. Ik wilde dat beperken. Ik zat bijna 

wekelijks bij de dokter. Ik zit nog altijd in die onzekerheid. Ik heb altijd last van bepaalde angsten 

en dan komt corona erbovenop. Het lijkt wel kortsluiting in mijn hoofd. Het Centrum Geestelijke 

Gezondheidszorg ging allemaal online en dat lukte niet.” 
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“De sociale kruidenier was gesloten en ik kon niet aan voeding raken. Dat werd een obsessie om 

altijd maar aan voeding te denken.” 

“Er waren overal lange wachtrijen om bepaalde producten te kunnen kopen.  Ik vond het 

oneerlijk dat zoveel mensen zoveel kochten waardoor er voor ons zo weinig over bleef. Ik 

vond dat egoïstisch en oneerlijk.” 

 “Wij aten ook veel meer, terwijl we films en series keken om ons bezig te houden” /  “Ja, veel 

meer” / “Bij mij was dat niet zo: ik at niet meer.” 

1.4. geen hulp meer willen/ overleven 

“Op een gegeven moment ben je de situatie zo beu, dat je het ook niet meer kan schelen… 

als sommige hulp dan toch terug kon, dat ik me te boos en in de steek gelaten voelde om ze terug 

te aanvaarden. Met mijn dochter die zolang thuis was, dat was elke dag overleven.” 

1.5. familie en vrienden missen 

“Mijn buurvrouw haar moeder is gestorven en was heel droevig, maar ik kon haar niet 

troosten zoals ik dat normaal zou doen. We kunnen ook niet naar de Moskee gaan… twee 

zussen zijn bevallen van hun eerste kindje en ik heb hen niet kunnen bezoeken in het ziekenhuis. 

Het eerste kindje was in de eerste lockdown geboren en die heb ik pas voor het eerst gezien als hij 

drie maanden oud was. Dat vond ik moeilijk.” 

“De kinderen zeggen vaak dat ze Corona haten. Ze missen hun neefjes en nichtjes.”  

“Door corona kunnen de kinderen geen verjaardagsfeestje vieren zoals gewoonlijk. Mijn oudste 

zoon is 13 jaar en moest stoppen met z’n voetbal. Hij was heel erg boos!” 

2. fysiek welbevinden 

2.1. doktersafspraken en angst om ziek te worden 

“We hadden nergens toegang toe. We waren toen een beetje verloren omdat we niet konden 

krijgen wat we wilden. Ook werden alle afspraken die we hadden voor medische zorg afgezegd. 

Voor mijn dochter had ik bijvoorbeeld afspraken maar die werden afgezegd. Dus hebben onze 

gezondheid tussen haakjes gezet en ik moest zelf maar dokter spelen voor mijn kinderen. Ik was 
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ook bang om ziek te worden, hoe kon ik anders naar de eerste hulp gaan en wat te doen 

met de kinderen mocht ik zelf ziek worden? 

“Mijn dochter had een afspraak bij de tandarts en die werd afgezegd. Ik moest ook enkele 

examens afleggen die automatisch werden geannuleerd, het was zeer, zeer ingewikkeld en ik 

weet niet of we nu al terug kunnen een nieuwe afspraak maken.” 

“Een ziekenhuis is al vol ziektekiemen - ze hebben me altijd gezegd voorzichtig te zijn maar met 

covid is het nog erger.  Maar eerlijk gezegd ga ik er vaak naar het ziekenhuis. Voor de kinderen in 

feite, de pediatrie enzovoort. Ik denk dat wij als moeder nooit naar het ziekenhuis gaan voor 

onszelf: als we ziek zijn, dan laten we het meestal daar bij. Maar als de kinderen ziek zijn, gaan we 

er snel heen. We willen weten wat er met ze aan de hand is - aan de andere kant tijdens covid heb 

ik het vermeden.  Ik ben zelf wat dokter geworden.” 

2.2. Bevallen tijdens de pandemie 

“Het begin van de lockdown viel samen met mijn bevalling. Het was moeilijk omdat de 

scholen, de kinderdagverblijven allemaal gesloten waren. Het was een moeilijke 

zwangerschap en ik was verplicht om bij de kinderen te blijven en tegelijk alle administratie 

in orde te krijgen. Zelf de telefoon opnemen en de baby gaan aangeven …dat alles was echt 

moeilijk. Aangezien ik zelfs geen familie heb die me zou kunnen helpen, was het echt 

ingewikkeld.” 

“Het moeilijkste was misschien het feit dat ik midden in een pandemie bevallen ben.  Er was geen 

bezoek mogelijk. Maar de dagen alleen op de kraamafdeling, het alleen zijn zonder toegestaan 

bezoek, stelde me in staat stelden om mezelf weer te vinden en dat deed me goed.”  

2.3. Covid-19 besmetting oplopen 

“Ik had covid-19 en het ging echt niet goed. Het was echt verschrikkelijk maar in het begin wist ik 

niet dat het covid was omdat ik niet echt hoestte. En toen op een avond, op vrijdagavond, stopte 

mijn ademhaling plotseling.  Ik wist dat ik naar de spoeddienst moest maar ik kon niet anders 

dan de kleine meenemen. Gelukkig voor mij had ik ook mijn vriend die me vergezelde en ze 

vroegen me wat ik ging doen met mijn kind.  Ik kon niet anders dan aan mijn vriend te vragen om 

voor mijn kind te zorgen. Ik heb uiteindelijk maar 5 dagen in het ziekenhuis gelegen. Het was echt 

heel erg moeilijk en ik was opgelucht toen ik op de laatste dag toch al een beetje mijn eetlust terug 

kreeg want ik proefde echt niets meer.  Ik herwon ook wat kracht en kon beter adem halen. Na een 

maand of twee ging ik naar een dokter die voor de longen zorgt omdat mijn longen in feite 
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aangetast zijn.  Dat was hard om te horen maar het is nu wel OK. Ik voel me nu terug goed en ze 

hebben me verteld dat ik immuun ben.” 

“Nee, wij waren niet getroffen, maar mijn zus wel. En als gevolg daarvan moesten ik en de 

kinderen 10 dagen in quarantaine, en kon ik niet naar buiten. Ik kon geen boodschappen doen, 

helemaal niets, het was ingewikkeld. Ik ben niet graag afhankelijk van anderen en ik vond het erg 

moeilijk om de vader van de kinderen te vragen om boodschappen te komen doen. Maar ik had 

hem tenminste om ons te helpen en dingen te brengen, zodat het ons aan niets ontbrak.” 

“Ik ben heel lang en heel erg ziek geweest, drie weken. Normaal moest ik naar het 

ziekenhuis volgens de dokter. Ik kon niet meer bewegen, mijn hele lichaam deed pijn, veel 

hoesten. Maar ik wilde mijn kinderen niet achterlaten. Mijn oudste kinderen hielpen wel, maar 

ik moest nog steeds instaan voor de zorgen van de jongsten. De stad had voorgesteld dat de 

kinderen tijdelijk naar een dienst zouden gaan, maar dat wilde ik niet. De kinderen waren heel 

bang gedurende die periode. Mijn jongste was drie jaar, de oudste kinderen moesten op haar 

letten. Het was voor hen ook heel zwaar. Maar mijn buren hebben gedurende een week elke dag 

voor mij gekookt! De kinderen van de straat hadden voor mij een tekening gemaakt.” 

“Ik kreeg covid en mijn vader ook.  Hij stierf en ik kon niet naar zijn begrafenis gaan. Dat vond 

ik zeer erg.” 

2.4. Nood aan fysieke beweging / angst om buiten 

te komen / stressklachten 

“Persoonlijk, ging ik niet veel naar buiten.” 

“Ik ging wel naar buiten, ik was niet bang, ik zei tegen mezelf: komaan, laten we gaan!” 

“Thuisblijven zonder iets te doen is hard voor het lichaam. Ik voelde me zwaar - vooral omdat ik 

gewend ben om naar de sportschool te gaan.  

“Ik ben 8 kg vermagerd. Dat zegt wel genoeg, niet? Mijn situatie was voor Corona al moeilijk, maar 

nu is er een vermoeidheid bijgekomen waar ik niet lijk uit te raken. Dat weegt mentaal door voor 

mij. De eenzaamheid, het alleen thuis zijn met de kinderen… dat stapelt op.”  

“Ik heb het laatste jaar een ijzertekort opgelopen en heb veel pijn in mijn schouders en nek. Ik 

ervaar stress. Ik heb nu ook online veel werk voor de Nederlandse les, waardoor ik ‘s avonds als 

de kinderen in bed liggen nog laat huiswerk maak.” 
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“Mijn zus en haar gezin hebben Corona gehad en zijn naar het ziekenhuis gemoeten. Daar heb ik 

stress van gehad, maar ik ben ook bang geworden om buiten te komen. Ik ben bang om ziek 

te worden en dus blijf ik meer thuis. Ik merk dat ik hartkloppingen heb en moeilijk kan 

ademhalen. Eigenlijk durf ik niet veel meer.” 

“De kinderen vragen steeds wanneer Corona voorbij gaat zijn. Ze willen hun bewegingsvrijheid 

terug.” 

 

 

Huisvesting: het belang van een goede 

woning 

1. Het belang van buitenruimte en een goede woonst 

“Het grootste probleem – naast onze quarantaine - was dat ik in een appartement zonder tuin 

woon.  Het was voor de kinderen erg moeilijk om niet naar het park en hun hockeytraining te 

moeten missen.”  

 “Ja, ik heb het geluk dat ik in een huis woon dat groot genoeg is voor de 4 kinderen. Ik heb alleen 

geen tuin. Ik heb maar een piepklein veldje, maar daar spelen ze niet graag, het is een 

overdekt veldje met plastic zeil, het is er 's zomers bloedheet en erg vochtig, het ruikt er 

niet erg lekker.” 

“Het was heel moeilijk omdat we niet naar buiten konden, en in een appartement als het mijne, dat 

te klein is, waar ik met 4 kinderen woon, is het ondraaglijk. Het was helemaal niet gemakkelijk, we 

moesten improviseren.  Ik moest hen bezighouden zodat ik zelf snel een boodschap kon doen. Het 

was echt een ramp, want we konden ze niet eens bij papa of mama (de grootouders) afzetten.” 

“Wij zijn met vier maar onze woning is dus echt niet goed.  Ze is veel te klein en overal 

vochtig. En er zijn ook het problemen met het gebouw.  Het staat in de steigers en ik heb 

alleen een balkon maar daar mogen we niet op gaan omdat het niet veilig zou zijn.  Ik heb mij daar 

niets van aangetrokken, ik moest soms wel eens een luchtje scheppen met zo’n kleine 

woonkamer.  Het was ook warm weer en dan krijg je het benauwd in een klein appartement.” 
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“Onze woonst is een ramp. Ik had allerlei problemen: vochtigheid, dieren, muizen, vlooien, 

en bedwantsen die de matrassen aanvallen. Het was echt ernstig en met de opsluiting werd het 

er niet beter op. Vooral mijn kind, ze had littekens van gebeten te worden. Het was niet het gebrek 

aan ruimte dat ons gek maakte maar al het ongedierte. We hadden wel een tuintje maar dat is zo 

vuil dat ik daar niet in kon met de klein.  Dat was niet veilig.” 

“Mijn accommodatie is eigenlijk prima - het is 85m2 – maar aan het einde van lockdown hadden 

wij bedwantsen. Ik moest voor twee dagen mijn woning verlaten en dat werd plots beslist en ik 

moest maar een hotel vinden. Maar alles was vol, dus het was niet makkelijk om op het laatste 

moment een hotel te vinden dat ik kon betalen. De man die kwam gooide overal een hoop product 

neer en zei dat je niet binnen kon komen omdat het giftig is. Het was 5 uur 's middags en toen 

moest ik een oplossing zien te vinden.  Uiteindelijk vond ik een hotel. Ze zijn in totaal 3 keer 

geweest om de behandeling te doen en de laatste keer bood mijn verhuurder me aan om bij haar 

te gaan slapen.  daar was ik zeer blij om. Ik kreeg goed te eten, onderdak, ik heb er van 

geprofiteerd: ze had een soort jacuzzi met bubbels die eruit kwamen - ik heb daar met mijn dochter  

in gezeten en dat was zalig.” 

Sommigen hadden een betere woonst en daar waren ze blij over: 

“De binnenspeeltuinen voor de kinderen, waar ik vroeger regelmatig naartoe ging, was dicht. Maar 

gelukkig heb ik een tuin, dus de kinderen waren veel buiten.” 

“Mijn appartement is 75m2 en ik heb een balkon, dus het is prima.  Het is in een woonwijk, dus 

zelfs als we naar beneden gaan en het is middernacht, niemand zal ons zeggen van thuis te 

blijven.  We zijn niet echt op de weg omdat  in een wijk is.”  

“Ik heb mijn lockdown niet in mijn appartement zelf gedaan, dus het is goed verlopen. Van 

zodra ik van de lockdown hoorde ben ik weggegaan. Ik zei tegen mezelf ik blijf hier niet en 

ben naar een huis gegaan dat leeg stond. Daar was niemand, het was van een familielid van 

mij. Ik vond het er eigenlijk leuk - ondanks dat ik gek werd - maar iets minder gek dan wanneer ik 

in een appartement was gebleven omdat er een tuin was.  Alleen al het feit dat het mooi weer 

was en dat we ervan konden genieten en tegen onszelf konden zeggen dat we geluk hadden 

dat we ervan konden genieten omdat er anderen waren die niet zoveel geluk hadden … dat 

was goed voor mijn moraal.  Het gaf me een goed gevoel. We konden tenminste 100 stappen 

buiten zetten en niemand zou er iets van zeggen.” 
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2. Zoektocht naar nieuwe woonst 

“Ik moet op zoek naar een nieuw huis, maar de immokantoren mogen maar beperkt aantal 

bezoeken toelaten. Meestal krijg ik zelfs geen reactie als ik mail naar een immokantoor.” 

“Ja, ik heb passende huisvesting, behalve dat ik eind september een brief van mijn huisbaas heb 

ontvangen waarin stond dat ik het pand vóór 31/03/2021 moest verlaten omdat hij zijn huisvesting 

voor zichzelf wilde terugvorderen. Ik moest dus midden in een pandemie op zoek naar 

huisvesting, zonder dat er bezoek mogelijk was, met huisbazen die weigerden me binnen te 

laten omdat ik op het OCMW sta. Het was erg moeilijk en beangstigend. Gelukkig vond ik op 

01/03/2021 een appartement via de sociale huisvestingsmaatschappij.” 

“Ik realiseerde me veel meer dat mijn huis helemaal niet meer geschikt is voor ons, en dat ik een 

ander huis moet zoeken. Met de kinderen was het een hel op dagen dat het slecht weer was en ze 

niet buiten konden gaan spelen.” 

3. Inrichting: te kleine woonst 

“We werden allemaal ondersteboven gekeerd door waar we woonden.  Alles in huis werd één 

grote speelkamer.”  

“Bij mij thuis moest ik de meubels verplaatsen om een minischool te maken en al haar speelgoed 

naar de woonkamer verhuizen, omdat ze het op een gegeven moment zat werd om op haar kamer 

te blijven. Maar de living is al heel klein op zich en dat was dus niet voor de hand liggend!” 

“Ik was net verhuisd en nieuw in de gemeenste toen de crisis uitbrak. In mijn onderkomen was er 

nog werk te doen zoals schilderen, en plots kon ik niet schilderen omdat mijn kleuter thuis was. Op 

dat moment blokkeerde alles. Als je in een nieuwe omgeving aankomt, is het altijd goed om je 

buren te kennen, te weten op wie je kunt rekenen, de buurt een beetje te kennen, maar dat was 

allemaal niet mogelijk. Ik wist niets, kende niemand en we waren echt helemaal alleen. We 

verhuisden van de woonkamer naar de slaapkamer op een bepaald moment om dat de leefruimte 

gewoon te klein was.” 

“Ik woon in een appartement dat te klein is voor het aantal mensen dat we zijn. Ik slaap in de 

leunstoel in de woonkamer, de twee oudere kinderen slapen in de ene kamer, mijn dochter en de 

baby in de andere kamer.” 
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“In de woonruimte hebben we niet genoeg ruimte, we zitten boven op elkaar en de ruzies tussen 

de kinderen houden niet op. Gelukkig hebben we een tuin en tijdens de sluiting van de school was 

het mooi weer, zodat de kinderen veel buiten waren.” 

 

 

Hoe maakte het MIRIAM project 

mogelijks het verschil voor de 

alleenstaande moeders tijdens covid-19?  

Postief effect van MIRIAM tijdens de 

lockdown/ covid-19 pandemie? 

1. Sociaal isolement doorbroken / groepsvorming 

“We ontdekten toch al iets meer van een sociaal leven door andere moeders te ontmoeten.” 

“Het feit dat we andere moeders ontmoeten, denk ik, zodat we ons minder alleen voelden.  

We kunnen dingen delen, praten. Dat voelt goed!” 

“Ja we hebben een goede groep.  Ik mis om samen eens op stap te gaan.” 

“Zoals die andere keer, toen we een videoconferentie hadden.  Nou dat was goed - dat was ook 

leuk.” 

 “Voor ik startte in het project MIRIAM stond ik er echt alleen voor.  Vandaag zou ik zeggen dat 

MIRIAM me veel geholpen heeft en ik zou heel graag willen dat het nog wat verder door gaat. Ik 

stond echt op het randje van een afgrond maar nu voel ik mezelf sterker worden. Ik voel me 

niet meer alleen.” 
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 “Het is een grote opluchting voor mij want voor MIRIAM was ik echt geïsoleerd, ik kende niemand. 

Dankzij MIRIAM heb ik heel leuke ontmoetingen gehad en weet ik dat ik kan rekenen op heel veel 

hulpbronnen, heel veel mensen, sommige van de deelnemers die me heel erg opbeuren. Ik zou 

echt zeggen dat MIRIAM mijn lichtstraal is. Op een schaal van 10 zou ik eerder zeggen dat ik op 

niveau 0 zat, met MIRIAM zit ik op 9 omdat er een project is, er is hoop! We gaan vooruit, ook al 

heeft de Covid veel dingen vertraagd, maar het gaat vooruit met kleine stapjes.” 

“MIRIAM nam mij op toen ik een sterk psychisch probleem had en ik voel mij zeer gesteund bij de 

MIRIAM groep, en als wij nu met MIRIAM zouden stoppen zou dat zijn alsof u (OCMW 

casemanager) mijn hand zou loslaten terwijl ik uit deze situatie probeer te geraken.” 

 “Toen ik met het MIRIAM-project begon, was ik een beetje bang, want we stappen uit onze 

luchtbel en we weten niet wie we zullen ontmoeten. Maar het was goed, we maakten een sociale 

connectie die we al lang kwijt waren.”  

“Ik heb geleerd om stappen te ondernemen in mijn gemeenschap. Eerlijk gezegd heb ik Miriam 

nog steeds nodig. Ik heb veel geleerd en het isolement doorbroken, want alleen komen we niet 

vooruit in onze projecten.” 

2. Zeer intensieve individuele begeleiding 

2.1. wekelijks telefoneren en videobellen 

“Ik kon maar 4 groepssessies bijwonen, wat jammer is. Gelukkig hield XXX (casemanager OCMW) 

nauw contact met mij via WhatsApp, en konden de individuele werkdoelen worden voortgezet 

(zoeken naar een geschikte woning voor het gezin).” 

“Normaal als wij iemand van het OCMW horen is dat om ons te controleren.  Toen jij elke week 

belde tijdens de eerste lockdown vond ik dat eerst raar en was ik wat wantrouwig. Dat was echt 

nieuw voor ons dat iemand ons opbelde elke week.  Maar ik raakte er aan gewend en vond het 

eigenlijk leuk dan. Want als we niets van jou hadden gehoord, hadden we praktisch van niemand 

iets gehoord.  Mijn vriendinnen vertelden me dat jij de enige persoon was van het OCMW die de 

hele tijd belde en ze vroegen hoe dat kwam.  Ik vertelde over het MIRIAM project, speciaal voor 

mama’s.  Ze moesten er eerst niets van weten maar achteraf vonden ze het ook geweldig. (lacht)” 

“Vroeger waren we meer een nummer voor het OCMW, nu niet meer.  We hebben nu echt een 

band en dat is fijn. De begeleiding is ook veel flexibeler dan voorheen.  Er is meer mogelijk. 
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Vandaag vertrouw ik XXX( OCMW casemanager) ook meer dan in het begin.  Toen loog i zelf over 

bepaalde dingen en nu niet meer.” 

2.2. Fysieke afspraken op bureel 

“Tijdens de lockdown was het heel moeilijk, want als je nu papieren wilt hebben, vragen ze je om 

te bellen, om e-mails te schrijven, … maar ik kan dat niet. Bovendien raakte ik mijn identiteitskaart 

kwijt tijdens de lockdown, als jij (de OCMW casemanager) er niet was geweest om me te helpen, 

wist ik echt niet wat ik moest doen. Want tijdens de lockdown kon je niet eens naar andere 

mensen hun huis gaan om hulp te vragen. Ik kan ook zelf niet goed lezen dus ik kon het ook niet 

uitleggen aan de telefoon waarover het papier zou gaan als ik een brief ontving. Daarom was het 

voor mij zeer goed om dat allemaal met jou te kunnen doen. Het heeft me echt veel geholpen. 

Voor mij is het alsof we tijdens de pandemie dus wél veel activiteiten hebben gedaan.  Ik kwam 

regelmatig op afspraak en dat was erg handig om alles in orde te krijgen. … Na MIRIAM denk ik 

niet dat ik veel dingen al alleen zal kunnen doen, het zal wat minder zijn als jouw hulp weg valt. 

Het zal niet hetzelfde zijn dan wanneer je ons helpt. Als ik tenminste een beetje zou kunt lezen en 

schrijven is het goed, maar als je de boodschappen niet eens kunt lezen is het toch ingewikkeld en 

moeilijk. 

3. Empowerment en verhoogde veerkracht 

“Voordat ik met het MIRIAM-project begon, voelde ik me eenzaam, geïsoleerd en niet verbonden. 

Ik zei zelfs tegen mezelf dat XXX (OCMW casemanager) mijn beschermengel was die me kwam 

redden omdat het op dat moment een ramp was. Ik huilde veel, ik zei tegen mezelf dat het met de 

vader van de kinderen nooit meer zou lukken. Ik had een slechte relatie met iemand die toxisch 

was en daar kwam veel geweld bij kijken.  Toen kwam het MIRIAM-project en de begeleiding 

opende mijn ogen voor veel dingen.”  

“Het Miriam-project heeft mij veel geleerd, want zelfs als ik thuis was gebleven, zou ik nooit 

hebben geleerd wat ik van MIRIAM heb geleerd als ik televisie zat te kijken. MIRIAM heeft me veel 

dingen gegeven, zoals de wil om te leven, de wil om te leren, om te blijven vechten toen ik thuis 

zat en alleen maar duisternis kon zien. Als we in een groep zijn, zijn we vrienden, we zijn een 

familie. Zelfs in de WhatsApp-groep helpen we elkaar, geven we informatie door en is het echt 

een geweldig initiatief.” 

“Het zou prachtig zijn als de minister ermee zou instemmen dat het MIRIAM project doorgaat, want 

Covid-19 is niet onze schuld. We hebben het beleefd zoals alle anderen. Als we MIRIAM goed 

afmaken gaan we weg met een sleutel, want MIRIAM is een deur, we hopen echt dat het doorgaat 
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want het is ook onze ontspanning. Als we elkaar zien zijn we allemaal blij en voldaan, we leren 

veel. De groepssessies over gender hebben me veel geleerd. Het MIRIAM-project is onze 

redding.” 

4. Digitale geletterdheid verhoogd 

“Eerlijk gezegd was de eerste lockdown voor mij heel moeilijk wat administratieve procedures 

betreft. Als je bijvoorbeeld een administratief document wilde aanvragen bij de gemeente bel je en 

vragen ze je om een e-mail te schrijven, maar niet iedereen weet hoe je een e-mail schrijft. Ik had 

het erg moeilijk daar mee… Maar nu gaat het goed, ik schrijf mijn e-mails om een afspraak te 

maken en op de dag van mijn afspraak sta ik gewoon op en ga. Plotseling veranderde dus 

alles en wij pasten ons aan, op zich is dat goed maar het was te radicaal en te snel.” 

 

 

Negatief effect op MIRIAM door de 

lockdown/ covid-19 pandemie? 

1. Vertraging op vooruitgang / dromen en lange termijn 

doelen ‘on hold’ 

“Wij hadden sneller vooruitgang kunnen boeken met onze individuele projecten. Aangezien 

alles was afgesloten, was er geen opleiding meer en zelfs nu zijn er nog steeds geen 

opleidingen en we zijn al een jaar later.   Nog steeds zeggen ze dat ze niet weten wanneer ze 

precies gaan opstarten. Ik heb al veel naar een datum gevraagd.” 

 “Ik hoop echt om een baan te vinden. Maar dat is nu nog niet gelukt in deze omstandigheden.” 

“Ik zou toch graag terug gaan naar mijn vroegere leven, waar ik iedereen die ik wil zien, kan zien.” 

“Een appartement vinden is nu nog ingewikkelder dan vroeger.  Het is verschrikkelijk.” 

“Ik was te laat bij het begin van het project, maar sinds ik er ben, is het een geweldige aanvulling. 

Wij willen elke donderdag naar de individuele vergaderingen komen om over onze projecten te 
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praten, wij hebben doelstellingen, die zijn noodgedwongen uitgesteld, maar wij willen die wel nog 

bereiken. Hopelijk wordt het project verlengd tot eind december 2021. Want als we maar tot juni de 

tijd hebben, wordt het bijna onmogelijk. Met de vakanties in juli en augustus hebben we de 

kinderen voortdurend op onze rug, dus we hopen dat het niet ophoudt en dat we met u (OCMW 

casemanager) verder kunnen.” 

“Ik wilde graag mijn rijbewijs halen. maar dat idee heb ik in de koelkast moeten stoppen want de 

lessen gingen niet door.” 

2. Sociale contacten via groepsmomenten 

“Ik miste onze babbels tijdens de groepsmomenten. Ik had echt mooie ontmoetingen in de groep 

en doordat die weer zo snel stop gezet moest worden kon ik die nieuwe ontmoetingen niet 

uitdiepen. In de toekomst hoop ik dat de groepen hervat zullen worden, zodat ik aan mezelf 

kan blijven werken en mijn zelfvertrouwen kan vergroten.” 

“Wij hebben al maanden mekaar niet meer gezien, allemaal samen.” 

3. Sociale contacten door uitstapjes en 

feestmomenten (met de kinderen erbij) 

“Maar wat ik het meest betreur zijn alle groepsactiviteiten die XXX (casemanager OCMW) ons had 

uitgelegd, maar die niet konden worden gerealiseerd vanwege COVID 19. Halloweenfeest met de 

kinderen, kerstfeest met de kinderen, carnaval en het uitstapje naar een pretpark dat tijdens de 

paasvakantie was gepland. Met Pasen gingen we normaal eieren gaan zoeken met de kinderen … 

dat viel allemaal weg.” 

“Ik ben alle groepsbijeenkomsten kwijtgeraakt en dat was heel triest, want we zijn ook de 

contacten kwijtgeraakt die we tijdens de september en oktober toch in de groep hadden gelegd. 

Die connecties zijn verloren gegaan de voorbije maanden. En het leuke programma van uitstapjes 

en buitenactiviteiten dat gepland was, kon niet doorgaan, samen met de kinderen. Ik hoop dat dit 

allemaal weer gedaan of goedgemaakt kan worden de komende zomervakantie in 2021.” 

“De uitstapjes die gepland waren samen met de kinderen tijdens de schoolvakanties.  Dat is 

echt jammer dat we dat allemaal niet hebben kunnen doen dit jaar.” 
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Conclusies en aanbevelingen? 

De uitbraak van de coronapandemie had immense 

gevolgen: armoede en isolement verergerden voor 

alleenstaande moeders en hun kinderen. 

Voor niemand was de covid-19 pandemie makkelijk. Maar voor kwetsbare eenoudergezinnen in 

armoede was de situatie na 1 week al onhoudbaar. De moeders werden overspoeld door zowel 

een tsunami aan praktische problemen als psychische stress en angst ten gevolge van het feit dat 

ze er écht helemaal alléén voor stonden. Eenoudergezinnen die zo kwetsbaar zijn voor armoede 

werden in de beleidsmaatregelen totaal over het hoofd gezien en gestigmatiseerd omdat 

voortdurend in de media de boodschap werd gegeven dat school en/of opvang alleen voor 

‘gezinnen van de zorg’ waren.  Namen ze hun kinderen toch mee naar de winkel of een dienst dan 

werden ze daar actief of passief negatief over aangesproken of aangekeken.  Het feit dat ze zowel 

in het publiek en politiek debat volledig vergeten zijn maakte dat ze verder geduwd werden in 

compleet isolement en letterlijk samen met hun kinderen opgesloten zaten in vaak veel te kleine, 

onaangepaste woningen waarin niemand plaats had om te leven, te leren of te ontspannen. In dat 

isolement was voor velen het MIRIAM project - het intense (soms digitale) contact met de 

casemanager van het OCMW en de berichtjes van de andere mama’s in de whatsapp-groep – een 

zeldzame hulpbron, een levenslijn met de buitenwereld. Hun houvast. 

We zetten op een rijtje hoe armoede en isolement verergerde door de pandemie: 

 

1. Het begrip ‘alleenstaande ouder’ kreeg tijdens de 

pandemie een letterlijke (en onhoudbare) invulling: 

er alleen voor staan 24u op 24u, 7d op 7d.  

De beperkte hulpbronnen die deze gezinnen hadden van buren, familie tot vrienden vielen totaal 

weg. Vaders kwamen hun kinderen niet meer halen en scholen en kinderopvang ging dicht.  De 

gevolgen waren desastreus: na een paar weken stond het kleine huis vaak veelal op zijn kop, 

konden moeders hun kinderen onvoldoende afleiding en activiteiten aanbieden en waren ze zelf 
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helemaal op.  De draagkracht van alleenstaande ouders werd ver overschreden omdat het beleid 

te veel uitging van het traditionele gezinsmodel met twee ouders tijdens de aanpak van de crisis. 

Aanbeveling 

1. Voorzie een armoede-toets en een één-oudertoets steeds bij het nemen van maatregelen op 

vlak van gezin en welzijn.   

2. Toegang tot kinderopvang6 is cruciaal om kinderarmoede te voorkomen en te doorbreken bij 

éénoudergezinnen. 

 

2. De sluiting van scholen en/ of het afstandsleren 

werkte niet of te weinig voor deze gezinnen.  

De kinderen hebben geleden onder de sluiting van de scholen en ervaarden gemis, verdriet, 

verveling en isolement. Ze hebben leerkansen gemist en hun ontwikkeling ging soms achteruit (vb. 

taal).  Er waren zeker inspanningen vanuit de scholen (vb. huiswerk op papier of via de telefoon). 

Na de eerste lockdown (waar het contact soms volledig wegviel) was er terug aansluiting met de 

school maar de gezinnen moesten (ook nu nog) een enorme inhaalbeweging maken omwille van 

de digitale kloof. Thuisonderwijs bleef dus al bij al zeer beperkt ook soms omwille van de beperkte 

geletterdheid en/ of scholing van de betrokken ouder. 

Aanbeveling 

3. Kinderen hebben recht op onderwijs. Gelijke onderwijskansen moeten gewaarborgd blijven 

door het principe van proportioneel universalisme. Garandeer meer kwetsbare groepen, zoals 

kinderen van eenoudergezinnen, actief de toegang tot school ook tijdens een pandemie. 

 

                                                      
6 In 2019 organiseerde de Vrouwenraad een internationale studiedag in het Vlaams Parlement waar zowel experten als 
ervaringsdeskundigen reflecteerden over toegankelijke kinderopvang in Vlaanderen. Focus lag op kwetsbare gezinnen 
(zie: http://www.vrouwenraad.be/page?orl=1&ssn=&lng=1&pge=217&sare=778) 
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3. De sluiting van eerstelijnsdiensten: moeders 

verloren toegang tot essentiële diensten (vb. lokale 

overheid, mutualiteit, vakbond, …) terwijl ze letterlijk 

“aan huis gekluisterd” waren omwille van de zorg 

voor kleine kinderen.  

Alleenstaande ouders waren vaak met voeten en handen aan huis gekluisterd doordat zij allen nog 

zeer kleine kinderen hebben (0-6 jaar). Het was het een uitdaging om naar bepaalde diensten of 

een winkel te gaan voor hulp of boodschappen. Ze werden vaak er op gewezen dat ze hun 

kinderen niet mochten meenemen. Dat maakte hen kwaad omdat ze geen andere keus vaak 

hadden. Ze hadden vaak toegang tot diensten nodig om hun inkomen/uitkering in orde te maken, 

een aangifte van een geboorte te doen, toegang tot de mutualiteit omwille van ziekte, … 

Aanbeveling:  

4. Voorzie steeds ook een minimale fysieke dienstverlening voor cruciale eerstelijnsdiensten 

in combinatie met een gratis telefoonnummer. De shift naar digitale dienstverlening mag niet 

gepaard gaan met het volledig afschaffen van fysieke dienstverlening. 

 

4. Analfabetisme, een gebrek aan digitale 

hulpmiddelen én digitale geletterdheid maakte het 

voor veel moeders moeilijk om te communiceren 

met de buitenwereld. 

Digitale geletterdheid werd cruciaal om contact te hebben met de samenleving, toegang te hebben 

tot diensten. Analfabetisme en een gebrek aan digitale hulpmiddelen én digitale geletterdheid 

maakte het voor veel moeders moeilijk om te communiceren met de buitenwereld. Ook in de 

uitvoering van het project MIRIAM zelf zorgde dit voor een hinderpaal. Zeker de deelneemsters die  

nog niet zo lang in België zijn, die nog volop Nederlands of Frans aan het leren zijn, ondervonden 

extra problemen.  De moeders die wel genoeg hulpmiddelen hadden en er mee konden werken 

ervaarden veel minder problemen met toegang tot diensten.  Dat waren helaas enkelingen.  De 
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grootste groep van de alleenstaande moeders op leefloon hadden niet de middelen noch de 

kennis of vaardigheden om de digitale kloof te overbruggen, zelfs al had het merendeel wel een 

smartphone met beperkt mobiel internet.  Gedurende het jaar werden geleidelijk aan meer en 

meer digitale hulpmiddelen (laptops, PC’s, internetaansluiting, …) beschikbaar voor iedereen en 

leerden ook veel moeders werken met die hulpmiddelen. 

Aanbeveling:  

5. Het hebben van een laptop of computer én een vaste internetverbinding behoort tot de 

basisbehoeften van elke mens, elke gezin in de 21ste eeuw.  Ga voor een digi-garantie per gezin 

waarbij laptops / PC’s én een basis-internetaansluiting gegarandeerd worden als basisbehoefte in 

sociale zekerheid en sociale bijstandssystemen.  Toegang tot lessen om digitale geletterdheid te 

vergroten maakt deel uit van de digi-garantie. 

 

5. De mentale en ook fysieke gezondheid van de 

moeders was slecht. Ze waren erg angstig o.a. om 

zelf covid-19 te krijgen en omdat ze geen andere 

opvang hadden voor de kinderen. 

Alleenstaande moeders in armoede ervaren veel vaker mentaal en fysiek onwelzijn ten gevolge 

van hun armoedesituatie en “er alleen voor staan”.  De deelneemsters voelden zich in de steek 

gelaten, angsten en ongerustheid namen enorm toe. Hun focus in termen van streefdoelen in het 

project MIRIAM veranderde heel snel naar korte termijn kwesties en uitdagingen ten gevolge van 

de Covid-19.  Prangende vragen waren: “Hoe geraak ik aan voldoende voedsel? Hoe kan ik 

papieren in orde krijgen nu diensten toe zijn? Hoe kan ik vermijden om het virus op te lopen? Hoe 

ga ik voor mijn kinderen kunnen zorgen als ik ziek word? Wat kan ik doen om de kinderen bezig te 

houden? Hoe houd ik het leefbaar in deze kleine en slechte woning? Hoe kom ik rond met mijn 

leefgeld nu de kinderen thuis zijn? …” De situatie stelde hen op korte termijn voor veel nieuwe 

problemen en dat gaf immense stress en woog enorm op hun mentaal en fysiek welbevinden.  

Hun lange termijn doelen moesten vaak noodgedwongen ‘op pauze’ worden gezet tot na de 

pandemie. De wachtlijsten voor psychologische begeleiding (op de eerste lijn) werden alsmaar 

langer maar deze moeders hadden sowieso bijna geen mogelijkheid om er naar toe te gaan omdat 

ze de kinderen niet alleen thuis konden laten. Wie vroeger sportte miste ook echt haar sport en 
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ook buiten spelen met kinderen, uitstapje naar een speeltuin, … en andere beweging werd gemist 

en woog op de algemene gezondheid en het welbevinden van moeder en kinderen. 

Aanbeveling:  

6. Voorzie voor alleenstaande ouders meer mogelijkheden om gezin en werk financieel 

aantrekkelijk combineerbaar te maken. 

7. Voorzie voor alleenstaande ouders eerstelijns psychologische hulp die betaalbaar en 

beschikbaar  is (voorrangsregels wachtlijsten?) 

8. Voorzie openbare groene buitenruimte in de stadskernen die kind- en gezinsvriendelijk 

zijn. Sluit speelpleinen, speeltuigen, parken en bankjes nooit af tijdens een pandemie.  Niet 

iedereen heeft een tuin! 

 

6. De veelal kleine, ongezonde en slechte huisvesting 

was doorslaggevend in het onwelzijn en de intense 

ervaring van isolement en wanhoop van moeders 

(en kinderen). 

Betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting was regelmatig een groot probleem voor veel van de 

deelneemsters die vaak in zeer slechte huurwoning terecht komen bij gebrek aan aanbod en 

doordat zij een zeer beperkt inkomen hebben.  Door de pandemie werd de woonkwaliteit 

doorslaggevend om de lockdowns en vrijheid beperkende maatregelen door te komen op een 

menswaardige manier. De (slechte of goede) huisvestingssituatie bleek doorslaggevend zowel op 

het fysiek als het mentaal welbevinden van de moeders en hun kinderen tijdens het voorbije jaar. 

Vele alleenstaande moeders spraken van onhygiënische of onfatsoenlijke huisvesting, niet 

meewerkende huisbazen, hoge huurprijzen, onvoldoende kamers voor de kinderen, te klein 

behuisd en het gebrek aan een (veilige) buitenruimte (tuin, koer of balkon).  

De woonproblematiek van (eenouder)gezinnen in armoede is een structureel probleem en valt 

zeker niet uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van het Miriam-project. Maar tijdens de covid-

19 pandemie zoeken naar een nieuwe woonst was nog moeilijker dan voorheen. Het lijkt er sterk 

op dat eenoudergezinnen/ alleenstaande moeders gediscrimineerd worden omdat ze een aantal 

kenmerken combineren: vrouw zijn, alleenstaande ouder zijn, meerdere (jonge) kinderen hebben, 

in begeleiding zijn bij het OCMW, een leefloon of uitkering trekken, een migratieachtergrond 



 

 

 

40

hebben en/of de taal beperkt spreken. De facto waren de alleenstaande moeders en hun kinderen 

heel vaak verplicht om thuis te blijven in een zeer kleine woonst en in ongezonde omstandigheden.  

Aanbeveling:  

9. Zorg voor voldoende sociale huurwoningen zodat wachtlijsten korter worden.   

10. Herzie voorrangsregels op basis van gezinssamenstelling en –inkomen voor de 

toewijzing van sociale (huur)woningen:  

 alleenstaande ouders hebben van alle gezinstypes het allerhoogste armoederisico dat zou in 

de weging van voorrangsregels moeten meegenomen worden,  

 ook het hebben van jonge kinderen (0-6 j) zou een doorslaggevende factor moeten zijn 

gezien de stijgende kinderarmoede in België. 

 

 

MIRIAM 3.0 heeft zich heruitgevonden tijdens de covid-19 

pandemie: individuele begeleiding intensifieerde, 

groepsbegeleiding ging soms digitaal of in bubbels.  

Terwijl het project in volle opstart was (selectie, toeleiding en intakes) ging het land en ook de 

OCMW’s in lockdown in maart 2021.   

Het empowerend groepstraject dat normaal gezien na de paasvakantie in 2020 moest opstarten 

als tweede pijler - naast de intensieve holistische individuele begeleiding - kwam helemaal onder 

druk en diende uitgesteld te worden tot september 2020. Helaas dwong de tweede coronagolf half 

oktober opnieuw een stopzetting van fysieke groepscontacten. Sommige groepen gingen 

gedeeltelijk digitaal, anderen werkten na een paar maanden in bubbels, vaak konden 

groepssessies helemaal niet doorgaan.  Ook vandaag zijn nog steeds geen gewone 

groepsbijeenkomsten mogelijk. 

De individuele begeleiding stopte nooit maar moest soms weken- of maandenlang digitaal en/of 

telefonisch doorgaan.  Of al wandelend als het weer het toeliet én de kinderen naar school 

konden.  Huisbezoeken waren beperkt mogelijk op sommige momenten tijdens de pandemie.  De 

individuele begeleiding was zo mogelijk nog intensiever dan andere jaren om alle nieuwe 

dringende problemen het hoofd te bieden.  De meest opvallende zaken:  
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 een extra werklast aan administratieve dienstverlening waarbij het OCMW ter hulp moest 

schieten omdat andere diensten volledig digitaal gingen (stadsdiensten, mutualiteiten, 

vakbonden, …) 

 een extra werklast aan psycho-sociale ondersteuning én directe steunverlening omwille van de 

immense impact van de pandemie: de angst en onzekerheid ondermijnde de alleenstaande 

moeders niet alleen, hun beperkte gezinsbudget bleek nog minder dan voorheen te volstaan 

om te voorzien in basisbehoeften (o.a. door hamstergedrag bevolking, meer eten nodig omdat 

kinderen voltijds thuis waren, …) 

 een specifieke vraag naar tussenkomsten voor digitale hulpmiddelen en internet: moeders en 

de kinderen hadden meestal geen PC of laptop en/of vast internet tot hun beschikking 

waardoor les volgen voor de kinderen (en/of de taallessen van de moeders) zo goed als 

onmogelijk was.  Ook misten ze de digitale kennis en vaardigheden om goed met de 

hulpmiddelen te kunnen werken.   

Het MIRIAM project werd dus geconfronteerd met o.a. digitale obstakels en de moeilijkheid van het 

hebben van een langetermijnvisie in coronatijden die iedereen dwingt tot korte termijn denken. Dit 

alles zorgde voor een verhoogde druk op het project. Desondanks zijn vele obstakels overwonnen 

en boekten de deelneemsters vooruitgang.  De meeste moeders hebben nog meer perspectief aan 

welke doelen ze willen werken om uit de armoedecirkel en het isolement te geraken.  Het 

omzetten in acties heeft het voorbije jaar soms noodgedwongen moeten wachten - omdat 

opleidingen niet doorgaan en/of diensten nog niet (kunnen) functioneren zoals voorheen. Maar de 

deelneemsters hebben wel allemaal méér vooruitgang geboekt op vlak taal en van digitale 

geletterdheid en velen hebben nu wel toegang tot een laptop en internet, naast hun smartphone.  

De steun van de casemanagers hielp de deelneemsters om met de Covid-19-crisis om te gaan en 

niet verder in een isolement te geraken. Het MIRIAM project hielp hen om deze moeilijke tijd door 

te komen en dankzij de verlenging van het project  van 15 april 2021 tot eind december 2022 

breekt nu nog een echte kans aan voor de betrokken moeders om hun lange termijn doelen om te 

zetten in concrete acties: verhuizen naar een betere woning, een opleiding starten, een traject 

starten in specifieke hulpverlening, enz… In de volgende maanden (na vaccinatiecampagne) zal 

ook intensief nog ingezet kunnen worden op collectieve activiteiten en groepsbijeenkomsten om 

het empowermentproces van de deelneemsters te versterken, en hen ook te laten kennis maken 

met specifieke vrouwenorganisaties, vrijetijdsverenigingen en specifieke welzijnsdiensten. 




