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NIEUWSBRIEF 14 
 

  

 

 

De Ombudsdienst Pensioenen wil een bijdrage leveren in de strijd tegen armoede bij 

gepensioneerden.  

Daarvoor werden naar aanleiding van het jaarverslag 2015 verschillende aanbevelingen 

voorgelegd aan minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine. 

De twee ombudsmannen vragen om het recht op een IGO (inkomensgarantie voor ouderen) 

voortaan ook automatisch te onderzoeken voor ambtenaren als ze 65 geworden zijn. Nu 

gebeurt dat enkel voor gepensioneerde zelfstandigen en werknemers. Een IGO is een 

uitkering die 65-plussers die niet over voldoende middelen beschikken, moet beschermen 

tegen armoede. Vandaag de dag genieten ongeveer 108.000 personen van de IGO. 

De Ombudsmannen Pensioenen vragen ook om de IGO op meerdere tijdstippen 

automatisch te onderzoeken en een grootschalige mediacampagne te organiseren.  

Bij de Ombudsdienst Pensioenen kwamen vorig jaar 1.589 klachten binnen, waarvan er 

1.062 ontvankelijk waren. 

 

 

 

 

Jaarverslag 2015 

“ domme blondjes “ niet meer dan een mythe is. 

Met een onderzoek bij bijna 11.000 Amerikanen met alle 

mogelijke haarkleuren is nu wetenschappelijk bewezen 

dat blondines helemaal niet dommer zijn vrouwen met 

een andere haarkleur. Hun gemiddeld IQ ligt op hetzelfde 

niveau als dat van de brunettes, de roodharigen en de 

zwartharigen. 
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Rap op Stap is een zeer laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een 

beperkt budget. Iedereen heeft recht op vakantie en verdient het om er even tussen uit te 

kunnen en zijn zorgen te vergeten. Het aanbod is heel divers en bestaat uit vakanties aan 

zee, daguitstappen naar pretparken, bezoekjes aan de zoo, verblijven in de Ardennen, en 

citytrip naar Brugge, een fietstocht door de bloesems, een theaterbezoek, concerten en nog 

zoveel meer! Zoals je zal zien, valt er in Vlaanderen heel wat te beleven en te bezichtigen. 

Spring dus binnen in ons kantoor en ontdek ons uitgebreid aanbod!  

Karen Sleurs van het Rap op Stapkantoor helpt iedereen met een klein budget aan een 

leuke uitstap. Er kunnen in dit kantoor zowel vakanties als daguitstappen en sport- en 

cultuuractiviteiten geboekt worden. Bovendien word je ook geholpen met praktische zaken 

zoals het samenstellen van een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer.  

Dit aanbod is enkel geldig voor mensen met een Oudenaardse Kansenpas (OK-pas) 

Adres van het Rap op Stapkantoor: Sociale Kruidenier De Kaba in het oud kloostergebouw, 
Sint. Walburgastraat 9, 9700 Oudenaarde 
Openingsuren: maandag van 13u30 tot 16u en donderdag van 9u tot 12u 

Contact: Karen Sleurs  055-46.06.40  Ks@ocmwoudenaarde.be 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Er aardwormen zijn die meters lang kunnen worden? 

In Australië leeft de Giant Gippsland Earthworm die gemiddeld 80 cm lang en 2cm dik wordt. 
Deze worm kan echter wel 4 meter lang worden!  
In Nieuw Zeeland leeft de North Auckland Worm. Deze worm wordt zo'n 1,4 meter lang en 
1,1cm dik. Het bijzondere van deze worm is dat hij 's nachts zoveel licht geeft, dat je bij het licht 
van één worm kunt lezen. In Oregon leeft de Oregon Giant EarthWorm. Deze worm wordt 
ongeveer een meter lang en geeft een geur af die aan bloemen doet denken.  
Dan is er ook nog de South African Giant Earthworm. Van deze soort is er in 1967 een 
exemplaar gevonden dat maar liefst 6,7 meter lang was!  
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De Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO) heeft een advies uitgebracht over de 

beleidsnota pensioenen. Daarin maakt de FAVO zowel de balans op van het reeds gevoerde 

pensioenbeleid, als van de aangekondigde hervormingen. 

  

 

 

 

 

 

 Wees aandachtiger voor verspilling en doe de  koelkast eens open alvorens je 

inkopen gaat doen. Misschien kan je nog enkele gerechten in elkaar flansen met wat 

je nog liggen hebt.  

 Kweek ook de reflex om overschotten in te vriezen, zodat je dubbel kan genieten van 

dat lekkere eten    

 

 

Met een eenvoudige test moet iedereen snel en eenvoudig een beroerte kunnen herkennen. 

Omdat bij een beroerte elke minuut telt, kan zo’n test van levensbelang zijn. De test past in 

de campagne ‘Herken een beroerte’ die op maandag 9 mei 2016 is gelanceerd door Vlaams 

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.  

Verder lezen op www.herkeneenberoerte.be 

Iedere dag krijgen 52 mensen in België een beroerte. 

Deze aandoening heeft vaak invaliditeit als gevolg en 

is een belangrijke doodsoorzaak. Het risico stijgt met 

de leeftijd: hoe ouder, hoe groter de kans. Bij vrouwen 

boven de 75 zijn beroertes zelfs de grootste 

doodsoorzaak.  

Welke verschijnselen optreden en in welke mate de 

patiënt kan herstellen, is sterk afhankelijk van de soort 

beroerte, de regio en de grootte van het beschadigde 

hersengedeelte. 

Ouderen - en zeker de meest kwetsbaren onder 

hen - maken zich zorgen over het steeds maar 

duurdere leven. In onze nieuwsbrief reserveren we 

voortaan wat ruimte voor tips die ons kunnen 

helpen om de uitgaven te beheersen.  

Plaatsen wij ook een tip van u ? 

 

http://www.herkeneenberoerte.be/

