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De Vlaamse Ouderenraad kiest een nieuw logo
De Vlaamse Ouderenraad ziet het versterken van zijn communicatie als
kerndoelstelling voor de komende jaren. Als eerste stap daarin lanceert
de Vlaamse Ouderenraad een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.
Vanuit de kernwoorden ervaren – verbindend – gedreven werd op zoek
gegaan naar een beeld dat de missie, visie en eigenheid van de
Vlaamse Ouderenraad kon vatten. Een logo dat op een frisse en
eigentijdse manier uiting geeft aan de ideeën en ervaringen die de
Vlaamse Ouderenraad samenbrengt, en aan het streven naar een
volwaardige plaats voor ouderen in onze diverse samenleving.

Memorandum lokale verkiezingen 2018: 7 speerpunten voor een inclusief en leeftijdsvriendelijk
ouderenbeleid
Hoe kunnen gemeenten het leven van ouderen verbeteren? In aanloop naar de lokale verkiezingen in 2018
heeft de Vlaamse Ouderenraad zijn oor hierover te luisteren gelegd. Uit de vele signalen, ervaringen en
ideeën werden uiteindelijk 7 speerpunten gekozen. Telkens voorzien van acties die essentieel zijn voor een
inclusief ouderenbeleid. Want gemeenten hebben nu eenmaal veel hefbomen in handen om actief ouder
worden voor iedereen mogelijk te maken.

Barometer zet lokale ouderenraden op de kaart!
Vorig jaar verspreidde Vlaamse Ouderenraad · Lokaal een barometerbevraging onder
de lokale ouderenraden. Die barometer wil de werking, ondersteuning en toekomst
van lokale ouderenraden in kaart brengen zoals ze die zelf ervaren. 154 lokale
ouderenraden hebben daarop geantwoord. De resultaten van de bevraging kan je in
dit rapport lezen.

Thematische ministerraad: welke hervormingen plant de federale regering voor ouderen?
Op 26 juli sloot de federale regering een akkoord over heel wat hervormingen in het kader van jobs,
koopkracht en sociale cohesie. Vooral de beslissingen op vlak van fiscaliteit haalden de media, maar ook
op heel wat andere domeinen werden er veranderingen aangekondigd. En dan stelt zich de vraag: wat zit
erin voor ouderen?

Verhoging huurwaarborg van 2 naar 3 maanden en nieuwe huurwaarborglening
Op de ministerraad van 14 juli heeft de Vlaamse regering in het ontwerp van huurdecreet beslist om de
huurwaarborg op de private markt te verhogen. Vanaf wanneer de verhoging van kracht gaat, is nog niet
bekend.De huurwaarborg is een bedrag dat de huurder bij de start van zijn huurcontract stort op een
geblokkeerde rekening. Na afloop van de huur krijgt de huurder het bedrag terug als hij alle plichten
volgens het huurcontract is nagekomen.

Oproep: vrijwilligers gezocht voor ‘vriend van de thermostaat’
Wil je graag helpen bij het optimaal instellen van de verwarming bij gezinnen in jouw
gemeente? Dit najaar zet de provincie Antwerpen opnieuw in op optimaal
verwarmen. Door bewuster te verwarmen kan je heel wat energie besparen. Als
vrijwillige coach ga je op huisbezoek bij geïnteresseerde gezinnen. Je geeft hen tips
op maat en helpt hen bij het zuinig instellen van hun verwarming.

Oproep: word vrijwilliger bij Tele-Onthaal en bied een uitweg
Elke dag contacteren meer dan 300 mensen Tele-Onthaal, op zoek naar een uitweg. En
daarom is Tele-Onthaal op zoek naar luisterende oren. Word jij hun volgende vrijwilliger?
Dan zorgt Tele-Onthaal voor een grondige opleiding en zinvol werk in een gedreven team.

Week van de Geletterdheid: 8 tot 14 september 2017
Geletterd zijn is een troef. Maar ook een noodzaak om in de samenleving van vandaag
vlot te functioneren en te participeren. Dat wil zeggen: goed kunnen lezen en schrijven,
rekenen en overweg kunnen met de computer en multimedia. Dit jaar richt de Week van
de geletterdheid zich tot iedereen die in (kans)armoede leeft.
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