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Drie KVLV groepen van gemeente Bertem slaan handen in
elkaar en starten met een Mama’s depot
In de gemeente Bertem zijn drie bloeiende KVLV-groepen actief: een in elke deelgemeente, nl. Bertem,
Leefdaal en Korbeek-Dijle. Samen goed voor ruim 250 bijeenkomsten per jaar! Daarmee zijn ze veruit
de actiefste vereniging in de gemeente Bertem.
Dat deze bijeenkomsten meer om het lijf hebben dan een eenvoudige koffieklets, bewijst een van hun
nieuwste initiatieven, het Mama’s depot. Al ruime tijd liepen enkele vrijwilligers rond met het idee om iets
te doen voor vrouwen en gezinnen uit de regio die het financieel niet breed hebben. In steden bestaan
er hiervoor heel wat initiatieven, op het platteland veel minder. En ook daar is er veel (verdoken)
armoede.
Bij de KVLV-groepen vonden ze een luisterend oor. Het opzet: bruikbaar materiaal verzamelen (kledij,
speelgoed,…) voor mama’s in spe, jonge mama’s en gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar. De
gemeente Bertem stelde een ruimte in het Sociaal Huis van Bertem ter beschikking en het Mama’s depot
was geboren. Naast het verzamelen van materiaal wil het Mama’s depot vooral een ontmoetingsruimte
zijn voor iedereen waar sporadisch laagdrempelige activiteiten worden georganiseerd en vrijwilligers,
mama’s met of zonder hun kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Het Mama’s depot heeft nog heel wat
plannen voor de toekomst: workshops upcyclen van binnengebracht materiaal, pimpen van kledij,…
Deze zomer verhuisde het Mama’s depot naar een mooie nieuwe ruimte in deelgemeente Leefdaal.
Vandaag wordt deze nieuwe ruimte officieel geopend in aanwezigheid van de burgemeester en leden van
het gemeentebestuur en het OCMW, vrijwilligers van de verschillende KVLV-groepen en
vertegenwoordigers van de sponsors (Welzijnszorg en Cera).

Voor meer informatie over Het Mama’s depot:
Veerle van Welden - KVLV, Vrouwen met vaart
016/24 39 62 - vvanwelden@ons.be
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