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De schaakkring van Geel organiseert dit jaar de 10de editie van haar
Jeugdschaaktornooi. Via dit tornooi wil de schaakkring jeugdige schakers
aanmoedigen om met andere schakers and schakertjes uit Vlaanderen in contact
te komen en alzo, elk op zijn niveau bij te leren en nieuwe vrienden te maken.
In het kader van de 10de editie heeft de schaakkring besloten een speciale
activiteit te organiseren tijdens het tornooi, waarmee ze haar sociaal engagement
nogmaals wou tonen.
Er is gekozen om een speciale schaakformule, nl. Oplosschaak , ook gekend als
puzzelschaak, te koppelen aan het verwerven van steun aan de organisatie
Mensen in Nood in Geel.
Mensen in Nood in Geel is een groep van 23 vrijwilligers, in leeftijd variërend
van 35 tot 80 jaar, die zich in alle anonimiteit en discretie inzetten voor de
kansarmen van Geel, ongeacht de voorgeschiedenis, de nationaliteit en de
geloofsovertuiging van deze mensen in nood. Met andere woorden, MIN
bekommert zich niet alleen om Belgen maar ook om vreemdelingen.
Momenteel volgen wij 75 gezinnen uit Geel wat overeenstemt met een 280
personen waarvan 100 kinderen.
Een eerste grote groep zijn éénoudergezinnen en dan vooral gescheiden
moeders met kinderen, een tweede grote groep zijn de bejaarden. 90% van onze
gezinnen is in budgetbegeleiding of budgetbeheer bij het OCMW.
Binnen de groep mensen die wij volgen, kunnen we een onderscheid maken
tussen "nieuwe armen" en "generatie-armen". "Nieuwe armen" zijn mensen die
het vroeger goed hadden maar door bvb. een echtscheiding of sterfte van de
partner in de armoede terecht gekomen zijn. "Generatie-armen" zijn mensen die
van kindsbeen af steeds in armoede geleefd hebben en die dus eigenlijk niet
beseffen dat het ook anders kan, die gelaten hun lot dragen en ook helemaal
geen moeite doen om uit de armoede te geraken. Dit in tegenstelling tot de
"nieuwe armen" die wel alles in het werk stellen om die schuldenberg weg te
werken.
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