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IN DE KIJKER: Enchanté– Een netwerk van hartelijke handelaars 

Aangename kennismaking! Enchanté is een Gents netwerk van hartelijke 

handelaars die kleine diensten aanbieden aan wie hier om welke reden dan 

ook nood aan heeft. Een stopcontact, een kop koffie, een knipbeurt bij de 

kapper of een plek om een rugzak te zetten, het kan allemaal. Ons nieuwe 

burgerinitiatief wil op deze manier bouwen aan meer warme plekken in de 

stad en burgers aanmoedigen om via kleine gebaren iets voor elkaar te kun-

nen betekenen. We willen zorg voor elkaar weer een plek geven midden in 

de maatschappij zodat iedereen er op een ongedwongen manier deel van 

kan uitmaken. 

Het Enchanté-netwerk startte op in januari 2018 en bestaat vandaag uit 66 (!)

hartelijke handelaars. Naast cafés en restaurants zijn er ook kleren- en kran-

tenwinkels en zelfs cultuurhuizen zoals Vooruit en De Handelsbeurs. Een sym-

pathieke sticker op deur of raam nodigt mensen uit en communiceert het 

aanbod van diensten.  

Ieder die denkt nood te hebben aan het netwerk kan er gebruik van maken. 

Kwetsbaarheid neemt immers vele vormen aan; dakloosheid, eenzaamheid, 

psychische problematieken,... Enchanté bereikt mensen door samen te wer-

ken met heel wat sociale partners, zoals OCMW Dienst dak- en thuislozen en 

Straathoekwerk. Deze delen het Enchanté infoplan uit en nemen ook mensen 

mee naar handelszaken. 

Bij de aangeboden diensten horen intussen ook “uitgestelde” consumpties. 

Een klant kan in bepaalde handelszaken een koffie (of een andere consump-

tie) vooraf betalen voor iemand anders die hem op een later tijdstip komt 

opslurpen. Op deze manier geven we ook burgers de kans hun steentje bij te 

dragen in het Enchanté-verhaal.  

Het was even afwachten op de eerste bezoekers via Enchanté in de handels-

zaken. De drempel om zomaar ergens binnen te stappen bleek toch nog 

hoog. Maar intussen is het sociaal verkeer echt wel in gang gezet. Ann, uit-

baatster van het uiterst gezellig eethuisje Homblé, moest met al haar enthou-

siasme even geduld uitoefenen. “Het duurde lang voor mijn eerste Enchanté-

klant langs kwam, maar mijn eerste bezoeker zal ik nooit vergeten. Hij wou 

eerst enkel een stopcontact gebruiken, maar terwijl ik aan het koken was be-

gon hij toch te praten. Die mensen zoeken vooral even rust en een luisterend 

oor. Soms hoort daar ook een koffie of een maaltijd bij.” . 

Enchanté maakt kans op de federale prijs armoedebestrijding 2019! Stemmen 

kan tot 20 mei op www.prijs2019.be. 

 

www.enchantevzw.be / Facebook @enchantegent / info@enchantevzw.be 

 
Beste lezers, 

Een nieuwe nieuwsbrief van Het PAKT volgens het gekende concept: 

initiatief in de kijker en nieuwtjes uit het netwerk. 

Veel leesplezier! Ilse, Alexia en Liesbet 

CLUSTER-RING 28 mei in Eeklo 

Op 28 mei organiseert Het PAKT voor de 

11de keer een cluster-ring (13 uur tot 16 

uur). Even ter herinnering: een cluster-

ring is een ontmoetingsnamiddag rond 

een bepaald thema. Enerzijds is er de 

mogelijkheid een aantal lezingen te 

volgen, anderzijds is er veel ruimte voor 

ontmoeting op de standenmarkt en in 

de koffiehoek. 

Thema op 28 mei is laagdrempelige en 

toegangelijke zorg. 

Locatie is  het Streekhuis in het 

Heldenpark in Eeklo (Oostveldstraat  91). 

Inschrijven kan via deze link. 

Blijf als hulpverlener dus niet in je 

gekende cirkel hangen maar breid je 

netwerk uit en kom cluster-ringen!   

Er volgen nog cluster-ringen met 

hetzelfde thema in regio Vlaamse 

Ardennen en in regio Gent (najaar). 

Meer info: netwerkpunt@pakt.be 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIJ7sPOLHqjjk0jDmt5bDfjNkYBZXsMxHcxreMDlVKkbxThw/viewform


 Nieuwe mededewerkers voor Het 

Netwerkpunt 

Het netwerkpunt heeft een gedaante-

verwisseling ondergaan in de vorm van 2 

nieuwe medewerkers: Alexia Verstraete en 

Liesbet D’haeseleer.  

Wel gebleven is het aanbod oriëntatie en 

deskundigheidsbevordering naar hulp– en 

dienstverleners . 

Meer info op de website van Het PAKT of 

via netwerkpunt@pakt.be. 

General Data Protection Regulation (GDPR) en Nieuwsbrief Het PAKT 

De GDPR is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoons-

gegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.  

Voor het versturen van de nieuwsbrief, gebruikt  Het PAKT uw e-mailadres. Dit e-mailadres wordt  in een bestand  opge-

slagen.  Het PAKT gaat zeer zorgvuldig om met deze persoonlijke gegevens en doet het nodige om de persoonsgege-

vens veilig te beheren en te gebruiken . 

Mocht u  toch  willen dat uw e-mailadres  uit het bestand voor de nieuwsbrief verwijderd wordt, dan kan u zich via on-

derstaande link uitschrijven voor  de nieuwsbrief  van het PAKT. U zult dan niet meer verder op de hoogte gebracht wor-

den van de nieuwtjes uit Het PAKT. 

Uitschrijven nieuwsbrief Het PAKT 

Suggesties voor de nieuwsbrief kan u kwijt via info@pakt.be. 

 

Tweede wervingsronde terugbetaling ELP van start 

gegaan. 

Sinds 1 april bieden 23 klinisch psychologen/orthopedagogen binnen het 

werkingsgebied van Het PAKT eerstelijnspsychologische zorg aan binnen 

het kader van de "RIZIV-tussenkomst voor de zorgen geleverd door 

klinisch psychologen en klinische orthopedagogen". 

Graag zien wij deze lijst verder aangroeien en daarom stellen we een 

tweede aanmeldingsronde open. Klinisch psychologen/orthopedagogen 

die eerstelijnspsychologische sessies binnen het werkingsgebied van Het 

PAKT wensen uit te voeren kunnen zich t.e.m. 1 juni 2019 kandidaat stellen 

via een invulformulier dat u hier kan terugvinden. De voorwaarden voor 

kandidaatstelling vindt u op de website van Het PAKT. 

Voor vragen over het terugbetalingssysteem kan u terecht op onze 

website of bij Anna-Katharina Simon, projectmedewerker Het PAKT (anna-

katharina.simon@pakt.be) of bij Ilse De Neef, netwerkcoördinator Het 

PAKT (ilsedeneef@pakt.be) 

Dienstmededeling 

Omwille van renovatiewerken in de 

Oude Abdij zijn we tijdelijk verhuisd 

naar de “Villa” in de Louis Delebec-

quelaan 42 in Sint-Denijs-Westrem 

Start fase II 

In januari is de uitrol van fase II voor de netwerken GGZ volwassenen van start gegaan. Voor Het PAKT betekent dit dat 

er in het volledige werkingsgebied mobiele teams (2A en 2B) actief zijn. 

Het PAKT telt nu 5 MOBiLteams (voor volwassenen met een ernstige psychische kwetsbaarheid die langdurige begelei-

ding aan huis nodig hebben): MOBiLteam Gent Oost, MOBiLteam Gent West, MOBiLteam Deinze-Melle-Wetteren, MO-

BiLteam Meetjesland en MOBiLteam Vlaamse Ardennen. 

Aanmeldingen gebeuren via het centraal nummer 09 / 230 56 46 of  via assessmentteam@pakt.be. 

Voor volwassenen in acute psychiatrische crisis waarbij andere hulpverlening ontoereikend blijkt, zijn er de 2 crisisteams: 

MCT Noord en MCT Zuid 

Aanmeldingen kunnen enkel telefonisch op 09 / 332 14 14. 

Naar aanleiding van de uitrol fase II werden  in regio Vlaamse Ardennen,  in regio Meetjesland en in regio Gent alge-

mene infomomenten georganiseerd. Doelstelling van de momenten was om een breed beeld te geven van wat Het 

PAKT is (ontstaan, partners, structuur, functies, realisaties, …) en enkele initiatieven specifiek toe te lichten. 

U vindt de presentaties terug op de website van Het PAKT. 

http://www.pakt.be/initiatieven-van-het-pakt/netwerkpunt
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeki2PyVNL9Nh9hkpgGZMXEVPlwvbeoBmNOQzAwBGyHVDL3XA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9ugSnyznplLNwdegMgM8qJ_zTBkvlXYmOFmTNLhoo7Ji0-g/viewform
http://www.pakt.be/node/294
http://www.pakt.be/node/218

