Roeselare helpt ! - Materiële hulpverlening
Materiële hulp bieden is zeer concreet. Vluchtelingen kunnen die materiële hulp ook zeer goed
gebruiken. Meestal komen ze aan met weinig anders dan de kleren die ze dragen. Aangezien ze
(nog) niet mogen werken, kunnen asielzoekers zelf geen materiële goederen kopen.
Het OCMW geeft die materiële ondersteuning in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI). Asielzoekers
die opgevangen worden in het LOI worden voorzien in hun materiële behoeften: kleren,
verzorgingsproducten, enz. Hun eten kunnen ze zelf kopen met een wekelijks bedrag, afhankelijk
van de gezinssamenstelling.
De voormalige Sint-Amandskerk aan het de Coninckplein is het centrale verzamelpunt van deze
materiële hulpverlening.
Je kunt er goederen komen brengen :
- op woensdag tussen 14 u. en 17 u.
- op zaterdag tussen 9 u. en 12 u.

Hoe kun jij helpen?
1. Door goederen te schenken
We zoeken vooral :
 (winter)kleren voor mannen, in mindere mate ook voor vrouwen en kinderen
 beddengoed: lakens, dekens, matrassen, bedden, kussens, lattenbodems
 speelgoed : geen puzzels!
Alle materiaal moet nog in goede staat zijn! Kleren moeten gewassen zijn!
2. Voor het uitbouwen van ons verzamelpunt in de Sint-Amandskerk zoeken we ook :
 rekken om kleren op te leggen
 rekken om kleerhangers aan te hangen
3. Helpen bij het ontvangen van de goederen
We zoeken mensen die zich (soms) op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag vrij
kunnen maken om goederen te ontvangen. Wanneer mensen met kleren, matrassen of
speelgoed komen, moeten zij die goederen ontvangen. Je voert ook al een eerste algemene
controle door: zijn de goederen in eerste opzicht in goede staat? Je zet de goederen bij
elkaar: kleren bij kleren, speelgoed bij speelgoed, enz.
4. Helpen bij het sorteren van de goederen
Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag kan je, als je vrij bent, meehelpen
om de binnengebrachte goederen te sorteren. Dit betekent dat je de goederen grondiger
controleert: wat niet bruikbaar is, wordt apart gehouden. Je sorteert de kleren volgens
soort (mannen, vrouwen, kinderen – broeken, jassen, …) en volgens maat.

Zin om mee te werken ?
Bel naar 051 26 24 60
of mail naar roeselarehelpt@roeselare.be
of vul het formulier in.

