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OCMW reageert op artikel over vrouw in
nood bij het vriesweer
(
Gisteren haalden we de situatie aan van Wivina die
het zonder steun en verwarming moet redden. Ook
in Het Laatste Nieuws kwam haar situatie aan bod.
In een recht op antwoord reageert de voorzitter van
het OCMW, Patrick De Smedt. U leest het hieronder.
“RECHT OP ANTWOORD DOOR OCMW
GEVRAAGD AAN HET LAATSTE NIEUWS nav
gisteren verschenen artikel over vrouw in nood bij
het vriesweer
Patrick De Smedt
Met verontwaardiging nam ik kennis van het artikel
verschenen in jullie krant “Het Laatste Nieuws” van
08/02/2012 onder de titel ‘Vrieskou treft de armste
gezinnen’. In een (deel)artikel wordt op basis van
interview de huidige leefsituatie geschetst van een
mevrouw met focus op haar verwarmingsprobleem
tijdens de huidige koude winterperiode. Mevrouw, welgekend in ons ocmw, klaagt het
ontbreken van passende hulpverlening aan en stelt bovendien in het ocmw ‘afgesnauwd’ te
worden. Intern grondig onderzoek wijst echter uit dat verschillende maatschappelijk werkers
van diverse secties binnen onze sociale dienst (ook nog recent) op passende wijze meerdere
hulpverleningsinterventies (zelfs ter plaatse) hebben uitgevoerd.
Om reden van privacy en om het beroepsgeheim niet te schaden is het voor een ocmw
echter niet mogelijk publiek één en ander toe te lichten mbt de verschillende vormen van
aangeboden individuele hulpverlening.
Het ocmw Aalst kan zich dus ook in deze aangelegenheid spijtig genoeg niet verdedigen. Ik
betreur dan ook nadrukkelijk de lichtzinnige en éénzijdige berichtgeving in uw dagblad,
waarbij blijkbaar iedereen zo maar (ook niet correcte) verhalen in de krant kan laten
opnemen. Bij de in dit geval benadeelde openbare instelling werden de gegevens niet op
hun juistheid gecontroleerd. Op deze wijze komt deze berichtgeving als sensatiezoekend
nieuws over. Het betreffend artikel brengt zo onze organisatie schade toe en kwetst
bovendien onze maatschappelijk werkers welke zich dag in dag uit, met volle beroepseer,
kwalitatief inzetten om alle hulpvragers, zo goed mogelijk te helpen.”

