
« De uitslag… Zoetzuur bij de buur »

De sociale kruidenier breidt uit.

Vanaf  morgen is  de sociale kruidenierswinkel   “De Kaba” een stuk

groter en is er een groter aanbod van versproducten. De Kaba opende

zijn  deuren op 17 oktober  2013.  Deze  sociale  kruidenierswinkel  in

Oudenaarde kende vanaf de opstart een groeiend succes. Om hieraan

tegemoet  te  komen  werden  in  eerste  instantie  de  openingsuren

uitgebreid en is de winkel nu wekelijks open op maandag van 13u30

tot 18u30 en op donderdag van 9u tot 12u.  Ook het aanbod van

producten  is  ondertussen  verruimd.  Dankzij  de  samenwerking  met

Delhaize worden er naast basisproducten inzake hygiëne en voeding

ook  versproducten  aangeboden.  Dit  gamma  wordt  nu  opnieuw

uitgebreid met vers beleg en kaas. Om het steeds groeiende aanbod

aan producten op een goede manier te kunnen blijven aanbieden aan

de  cliënten  opent  vandaag  de  nieuwe  winkel.  Mensen  komen  op

hetzelfde adres, Sint-Walburgastraat, 9 terecht in nieuwe en ruimere

lokalen waar tevens blijvend aandacht wordt geschonken aan sociale

ontmoeting en het verstrekken van informatie.

OCMW-voorzitter  Stefaan  Vercamer:  “maandelijks  komen  er

gemiddeld   110  Oudenaardse  gezinnen  die  beschikken  over  een

OK-pas inkopen doen in “De Kaba. Dat  “De Kaba” hiermee tegemoet

komt aan een grote nood blijkt eveneens uit de groeiende interesse

van  de  naburige  gemeenten.   In  dit  kader  zijn  er  recent

samenwerkingsovereenkomsten  afgesloten  met   de  OCMW’s  van

Kruishoutem, Maarkedal, Wortegem-Petegem en Zwalm.

Vanaf 1 juni  kunnen inwoners van deze gemeenten die beschikken

over een toelatingsbewijs uitgereikt door de gemeente van herkomst,

eveneens terecht in de sociale kruidenierswinkel in Oudenaarde. Deze

intergemeentelijke   samenwerking  past  perfect  binnen  het

meerjarenplan van het OCMW Oudenaarde.

Het OCMW Oudenaarde wil op de ingeslagen weg nog verder gaan.

Het is de ambitie om binnen de ruime regio (Geraardsbergen, Ronse

en Oudenaarde) te groeien naar een sociale kruidenierswinkelketen

waar  gezinnen  met  een  laag  inkomen  op  verschillende  vlakken

ondersteund worden, besluit Stefaan Vercamer.
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