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Het Toemaatje is...
...Sociale kruidenier

Het Toemaatje is...
...Arbeidszorgcentrum

Gezinnen uit groot Menen die tijdelijk in
financiële nood verkeren of een laag inkomen
hebben, kunnen tot vier maal per maand een
voedselpakket komen halen bij de sociale
kruidenier.

Arbeidszorg wil het recht op arbeid voor
IEDEREEN waarborgen, ook voor mensen
die niet (meer) of nog niet in het gewone of
beschermde arbeidscircuit terecht kunnen.
Het gaat om mensen met psychische problemen
of een mentale of fysieke handicap, of mensen
die minder kansen hebben of krijgen.

Onze ‘winkel’ is gelegen in de Ieperstraat
114/0001 te Menen. We zijn elke donderdag
open van 10 tot 12u en van 15 tot 17u.
Wie een kaart heeft waarmee men recht heeft
op een voedselpakket, is welkom. Deze kaart
kan bekomen worden op de sociale dienst van
het OCMW mits het voorleggen van inkomsten
en uitgaven en heeft een geldigheidsduur
van 6 maanden. Naargelang de grootte van
het gezin krijgen de klanten een aantal
bonnen waarmee ze producten kiezen in onze
‘winkel’.
Het Toemaatje krijgt haar goederen via de
Voedselbank, het Fonds voor Europese hulp
(FEAD) en verschillende zelfstandigen in de stad.

Deze diverse doelgroep krijgt door middel van
een aantal uur arbeid per week en individuele
begeleiding op maat opnieuw een zinvolle
dagbesteding.
Er wordt gewerkt aan arbeidshouding en sociale
vaardigheden, zodat op termijn eventueel
doorstroming naar betaalde tewerkstelling
mogelijk wordt.
Het Toemaatje biedt aangepaste werktaken
aan binnen een gevarieerd aanbod. De
medewerkers zorgen voor het klaarzetten en
bedelen van producten in de sociale kruidenier.
Ze telen ook groenten en fruit in het Pretje,
gelegen in de Wereldtuin. Het Pretje werkt
volgens bio-ecologische principes. Er is ook
verpakkingswerk, er worden taarten gebakken
op bestelling, we voeren semi-industrieel werk
uit in een maatwerkbedrijf en tal van andere
occasionele opdrachten.

Informatie
Sociale kruidenier:
Emilie Vandenheede (hoofd maatschappelijk
werkster) 056/52 71 00 (onthaal OCMW Menen)
e-mail: emilie.vandenheede@menen.be
Trui Traen (verantwoordelijke sociale
kruidenier) 0479/93 41 88
e-mail: trui.traen@menen.be
Arbeidszorg:
Begeleiding : Fabienne Dumortier en Tom
Vanderghinste 0473/88 35 18

e-mail:
toemaatje.arbeidszorg@veerkracht4.be
Adres: Het Toemaatje, Ieperstraat 114, 8930
Menen
Aangezien er veel op verplaatsing gewerkt
wordt, zijn we enkel bereikbaar na afspraak.
Dank voor uw begrip!
Voor steun rek.nr. BE55 0682 2784 5044
www.veerkracht4.be, www.ocmwmenen.be
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