
Socio-culturele participatie, Kinderarmoede en SALK-middelen 

Wat is het? De deelname aan het sociale leven is belangrijk voor een goede integratie in de 

samenleving. Helaas is dit voor een aantal personen en gezinnen niet altijd even gemakkelijk. Het 

OCMW krijgt middelen ter beschikking om deze gezinnen en hun kinderen de kans te kunnen geven 

om deel te nemen aan sociale, sportieve of culturele activiteiten.  

Voorbeelden?  

 Socio-culturele participatie: Er kan een subsidie worden verleend voor deelname aan 

schoolactiviteiten, Nederlandstalige cursussen, daguitstapjes, aankoop voor gerecycleerde 

computers, kranten- en of internetabonnement,… 

 Algemene tussenkomsten: Schoolkosten, abonnementen, kosten voor bijles, vakantiekampen, 

kosten jeugdbeweging 

 Paramedische ondersteuning: aangepaste matras, paramedische benodigdheden zoals een 

bril, hoorapparaat of tandprotheses die niet worden terugbetaald, bedomranding, slaapzak, 

park, goede schoenen, veiligheidsmateriaal, speciale voeding, pampers,… 

 Start nieuwe schooljaar: een vergoeding voor de aankoop van schoolmateriaal 

 Sinterklaas: geschenk voor kinderen tot 12 jaar 

 Kindpakket: jongeren tussen de 11 en 14 jaar krijgen een brief waarin ze worden uitgenodigd 

het kindpakket af te komen halen (bevat een 10-beurtenkaart voor het zwembad, 4 

bioscooptickets, bib-pasje,…) 

Hoeveel bedraagt de subsidie?  

 Socio-culturele participatie: De subsidie is beperkt tot 90% van de kosten met een maximum 

bedrag van 100 euro per persoon per jaar. 

 Algemene tussenkomsten: De subsidie is beperkt tot 90% van de kosten met een maximum 

bedrag van 150 euro per persoon per jaar. 

 Paramedische ondersteuning: De subsidie is beperkt tot 95% van de kosten met een 

maximum bedrag van 150 euro per persoon per jaar. 

 Start nieuw schooljaar: 25 euro per kind in kleuterklas, 50 euro per kind in lagere school en 

100 euro per kind in middelbaar en hoger onderwijs 

 Sinterklaas: cadeautje via OCMW 

 Kindpakket: bestaat uit een aantal tickets/voordelen 

Hoe aanvragen? 

Aanvragen voor een tussenkomst loopt via de maatschappelijk werkers. De doelgroep zijn in eerste 

instantie de reeds bekende mensen en/of gezinnen bij het OCMW. Voor nog onbekende gezinnen 

dient er een beperkt maatschappelijk onderzoek te gebeuren. 

 


