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Het team vrijwilligers
van Lichtpunt staat in voor
- Allerlei praktisch werk bij de voorbereiding
en het klaarzetten van de voedselpakketten
- Aandacht voor voedselhygiëne
- Orde en onderhoud in de lokalen
- Het verdelen van de voedselpakketten aan
huis en in de winkel
- Respect voor de privacy en discretie
- Een luisterend oor
- Eventuele doorverwijzing naar bevoegde
instanties zoals het OCMW, CAW,….
- Aandacht voor fondsenwerving.

Wil ook jij vrijwilliger
worden?

VZW Welzijnswerk
Ommekaar & Lichtpunt
Zavel 15, 9620 Zottegem

Voor de tweedehandswinkel
neem je contact op met de coördinator
van de winkel

Ondernemingsnummer
BE0432.626.037

Viviane Van De Velde
 ommekaar.vzw@gmail.com
 0498 26 70 14
		 (tijdens de openingsuren van de
		tweedehandswinkel)

Voor voedselhulp Lichtpunt
neem je contact op met de coördinatoren
van Lichtpunt
Dirk Everaert
Regine Henau
Paul Lampaert
www.lichtpuntzottegem.be
 info@lichtpuntzottegem.be
 0478 58 40 26
De vzw ‘Welzijnswerk Ommekaar & Lichtpunt’
wil, in het kader van de parochie in Zottegem,
vrijwillig en vanuit christelijke inspiratie hulp
bieden aan mensen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in onze
samenleving.

Lichtpunt, Groenstraat 23
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Deze hulp wordt gerealiseerd vanuit 2 pijlers
• de tweedehandswinkel Ommekaar
• de voedselhulp Lichtpunt
(Statutair doel van de vzw – maart 2018)
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Tweedehandswinkel
Ommekaar
Laurens De Metsstraat 19
9620 Zottegem
(tussen CM en Gildenhuis)
 0498 26 70 14
(tijdens de openingsuren)
Openingsuren
Dinsdag
9-12 en 14-18 u
Woensdag
9-12 en 14-18 u
Donderdag
9-12 en 14-18 u
Vrijdag
9-12 en 14-18 u
Zaterdag
9-12 en 14-17 u
Gesloten op maandag, zon- en feestdagen
Wij aanvaarden en bieden aan
- Huisraad voor keuken en badkamer
- Linnen voor bed en bad
- Boeken
- Dekens
- LP’s, DVD’s CD’s
- Speelgoed
- Kledij voor volwassenen en kinderen
- Kaders, snuisterijen, beeldjes, vazen
- Ondergoed
- Meubilair
- Toneel en carnavalkledij		
- Allerlei bruikbare en niet beschadigde
voorwerpen.

Tweedehandsmateriaal kan binnengebracht
worden tijdens de openingsuren.
Gratis parkeergelegenheid tijdens bezoek
aan de winkel.
Bij aankoop worden meubels thuis geleverd
(€10 voor vervoer in Zottegem, €15 voor
aanpalende gemeenten).
De opbrengst wordt besteed aan sociale
projecten voor kansarmen.
Wil ook jij Ommekaar financieel steunen?
Giften zijn zeer welkom op rekeningnummer
BE98 0682 1012 8093.
Het team vrijwilligers van de
tweedehandswinkel staat in voor
- Opvang en bediening van de bezoekers
- Sortering en klaar maken van de tweedehandsartikelen
- Praktisch advies bij kledij
- Orde en onderhoud van de winkelruimte
- Respect voor de privacy
- Een luisterend oor
- Eventuele doorverwijzing naar bevoegde
instanties zoals het OCMW, CAW, …

Voedselhulp
Lichtpunt
Groenstraat 23
9620 Zottegem
 0478 58 40 26
 info@lichtpuntzottegem.be
www.lichtpuntzottegem.be
Lichtpunt verdeelt voedselpakketten aan zijn klanten
- Elke eerste en derde donderdag van de
maand tussen 14 en 17 uur (afhaling en
levering aan huis voor wie het pakket niet
kan afhalen)
- Elke laatste zaterdag van de maand tussen
10 en 11 uur (enkel afhaling)
Klant worden van Lichtpunt kan na contact
en goedkeuring door de maatschappelijk
werkers van het OCMW van Zottegem.
De werking van Lichtpunt kan bestaan dank
zij de steun van
de Voedselbank Oost-Vlaanderen, verschillende Service Clubs, de Stad Zottegem,
het OCMW Zottegem, het AZ Sint-Elisabeth
Zottegem, verschillende handelaars uit de
regio, de giften van organisaties, scholen en
privépersonen.
Wil ook jij lichtpunt steunen?
Giften zijn zeer welkom op rekeningnummer
BE22 6718 8918 6947.

We aanvaarden enkel propere kledij en
proper bruikbaar niet beschadigd materiaal.

Meubilair wordt eerst goedgekeurd en dan
gratis opgehaald .
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