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HET EERSTE ELEGAST-VERTELLEMENT

29 december 2010. Een kille en stille dag die niet
meteen doet vermoeden dat binnen enkele dagen een
bont vuurwerk de straten van Antwerpen zal kleuren.
Maar in het Krabbenstraatje, een klein steegje achter
het Vleeshuis, branden twee vuren, die de gezichten
van een twintigtal kinderen doen blozen.
Daar vertelt Meneer Zee over de heldendaden van Jan
Zonder Vrees, die 600 jaar geleden precies op dit unieke plekje het levenslicht zag. En terwijl de verteller
zijn zinnen spuwt, spelen er zich achter zijn rug, in
het licht van de vlammen, middeleeuwse taferelen af
met zwaardgevechten, jonkvrouwen en monsterlijke
slechteriken. Afgezien van enkele regimenten Hollandse toeristen die hoognodig moeten passeren, is
er niets dat de magie van dit moment kan verstoren.
In de ogen van de kinderen, die na de laatste zin nog
even de stilte doen spreken, staat te lezen dat ze er
van hebben genoten.
Sinds eind vorig jaar vergast Jan De Maeyer, professioneel verteller en deeltijds medewerker bij Elegast,
de kinderen en jongeren uit de instellingen op heerlijke verhalen van eigen bodem. Op woensdag 13 april
neemt hij hen mee naar Het Steen, waar de sage van

  

  

 

ELEGAST-TOMBOLA 2011
GEPLANDE ACTIVITEITEN
Op vrijdag 17 juni 2011 vindt
de jaarlijkse tombolatrekking plaats.
Eén lotje kost € 1,25 en een boekje van tien € 12,50.
U kunt loten bestellen via het Elegast-secretariaat
(tel. 03 286 75 25 of
via mail marc.parmentier@elegast.be).
U kunt bijgevoegd overschrijvingsformulier gebruiken
om tombolaloten te bestellen.

13 april
30 april
14 mei
14 mei
27 mei
4 juni
17 juni

Vertellement Lange Wapper
Lentepoets Den Dam
Buurtfeest Den Dam
Quiz Den Dam
Re-boot
Tuinfeest Conscience
Trekking Tombola

TEVREDENHEIDSMETINGEN GEZINSBEGELEIDINGSDIENST
Bij het afsluiten van een begeleiding vragen we de cliënten steeds een tevredenheidsmeting in te vullen. Dit geeft
ons de mogelijkheid onze werking te evalueren en bij te sturen waar nodig. Hierbij een blik op een aantal reacties
vanuit de vragenlijst van de thuisbegeleidingsdienst:
heeft een grote meerwaarde kunnen geven aan
“Thuisbegeleiding(analyse
probleemsituaties
+ oplossing zoeken + houden zo) én gewone
situaties. Bedankt voor het geduld en de hulp.
”

om grenzen
“Ik leerde
te stellen.
”

Ik heb nu een betere relatie
met mijn moeder.

“

”

Bemiddelen tussen ons om de gulden
middenweg te zoeken waarbij iedereen
zich goed kon voelen.

“

”

In eerste instantie een beetje een indringer,
een vreemde … Na een betere kennismaking een
steunpilaar, een klankbord, een raadgeefster.

“

”

meer zelfvertrouwen door
“Ikdeheb
steun van de begeleiding.
”
met de hulpverlening die
“Ik benweblijgekregen
hebben.
”

is in de tijd van de begeleiding een enorme last
“vanEr onze
schouders gevallen. Er is een goede oplossing gevonden voor onze gezinssituatie.
”
vroeg negatieve aandacht
“enIk hoe
ik dit kon veranderen
naar positieve.
”
Door te praten dat je veel
“ veranderen en nooit mag
kan
opgeven.
”

27 MEI RE-BOOT-DAG!
Dit schooljaar werd het Re-Boot-project te water gelaten.
Dit project is ontstaan vanuit de dienst Time Out Projecten
van Elegast.
Op een boot mochten onze jongeren, onder begeleiding van
een professionele kunstenaar leren kijken naar en uiting
geven aan zichzelf doorheen een kunstwerk rond de thema’s
“verleden-heden-toekomst” en “zelfbeeld”.
Om dit project feestelijk te besluiten nodigen wij u graag
uit voor een ontmoeting met jongeren en kunst op de
Re-Boot-expositie, die zal plaatsvinden op vrijdag 27 mei
2011. De jongeren zullen op deze dag hun schilderijen tentoonstellen.
We heten u en alle geïnteresseerden graag welkom op onze
vernissage tussen 18u en 21u. Er zal een drankje en een
hapje voorzien zijn en er is een optreden van de muziekgroep ‘Fasta Kru’.
Verdere informatie en ligging van de boot vindt u op de
website: www.re-boot.be

HET JAAR VAN DE VRIJWILLIGER
Op de wijkwerking krijgen we wekelijks heel wat
mensen over de vloer. Mensen die een praatje komen
slaan, les komen volgen, de computers gebruiken,
knutselen, kledij kopen, kinderen die komen spelen
of hun huiswerk komen maken, …
Regelmatig krijgen we ook de vraag of we dit of dat
niet eens kunnen organiseren. Om voor ieder wat
wils te kunnen aanbieden en zoveel mogelijk mensen
verder te kunnen helpen, doen we graag beroep op
vrijwilligers, mensen die enkele uurtjes per week, per
twee weken of zelfs per maand willen vrijmaken om

zich in te zetten voor anderen. We zijn immers steeds

     

  

   

opnemen, maar ook naar mensen die wel iets willen
doen maar niet wekelijks.
Misschien wil jij je hier graag voor engageren of ken
je iemand die dit wil doen. Iedereen die hierin geïnteresseerd is, mag zeker eens een babbeltje komen
doen bij de wijkwerking. We bekijken dan samen wat
haalbaar is en waar je graag je schouders onder wil
zetten. Info: 03 232 60 20.

SCHOOL BEZINT BINNEN ELEGAST
Op maandag 31 januari en dinsdag 1 februari kregen
we opnieuw bezoek van de zesdejaarsstudenten uit
het Sint-Pietersinstituut in Turnhout. In het kader van
hun bezinningsdagen kwamen zij kennismaken met de
bijzondere jeugdzorg. Na een algemene uiteenzetting van hoe de bijzondere jeugdzorg georganiseerd
is, konden zij kennismaken met de verschillende
hulpverleningsvormen binnen Elegast. Elke afdeling
trachtte op een boeiende en uitdagende manier haar
werking voor te stellen. De leerlingen stimuleren

  

          

betrekking tot de moeilijkheden waarmee sommige
gezinnen kampen was hierbij het uitgangspunt.
Op maandagavond werd op Den Dam voor de 16 leerlingen een activiteit voorzien. Het begeleiden van de
huiswerkklas, het uitdenken van een kampthema en

het uitwerken van een fotozoektocht in de Damwijk
waren de projecten waaraan ze konden deelnemen.
Het moet gezegd: de leerlingen hebben zich met veel
verantwoordelijkheid en gevoel voor creativiteit van
hun taak gekweten.
Bij de evaluatie na de tweede dag bleek dat deze twee
dagen hun doel niet gemist hadden. Verschillende
leerlingen gaven aan toch meer inzicht en begrip
te hebben gekregen voor de problemen waar sommige mensen en kinderen mee kampen. Bovendien
gaven ze aan nu ook te beseffen dat het iedereen kan
overkomen om met opvoedingsproblemen te maken
te krijgen. Eén leerling gaf zelfs aan dat deze twee
dagen haar verder hadden overtuigd om volgend jaar
orthopedagogie te gaan studeren.

ZWABBERACTIE
Den Dam Zwabbert: onder die naam werd Den Dam op 9 februari 2011 onder handen genomen. In samenwerking met o.a. de
lagere school ‘’t Spoor’, de buurtregisseuse en Opsinjoren werd
Den Dam proper gemaakt.
Alvorens te beginnen met poetsen legden we aan de kinderen
uit hoe er moet gesorteerd worden en waar welk afval terecht
moet. Na deze korte uitleg werden de kinderen onder begeleiding
van hun leerkrachten, de medewerkers van Elegast en hun
vrijwilligers in groepjes verdeeld en konden ze aan de slag gaan.
We kunnen zeggen dat de kinderen ervoor zorgden dat Den Dam
voor één dag terug blonk.

MET HARTELIJKE DANK AAN ONZE SPONSORS EN SCHENKERS
Advocatenbureau Van Put Bob, Kapellen J KLMN KOPPN QRST

U VW XYXOZ Puurs - Anthoni Hugo, Merksem - Anthonis Marcel, Antwerpen - Beutels

Andre, Brasschaat - Beyers Lodewijk, Veerle - Bloquaux Jozef, Antwerpen - Boel Rita, Deurne - Bonjean Maria, Edegem - Boterman Mario,

[\P]JK^OP_`XRaM J baRR`JbaWSO]c`Z Merksem - Brouwers Maria, Edegem - Brughmans Josephus, Brecht - Brys-Toussaert, Dworp - Buchbach-Van
_RP deP_R f U fZ Kapellen - Bulcke Julien, Berchem J bc]`JgWh^OP fOa\Pc` U iPMa\_Z Edegem - Capucijnen Paters, Meerle - CAW Federatie
vzw, Berchem - Claeys Walter, Gent - Cloostermans Herman, Burcht - Coberna nv, Brasschaat - Cornelissens-Vanhees, Kapellen - Costermans

J jR VW`]Ra [\^WPPRZ Wilrijk J jR kaWW_] ia^OZ Merksem J jR l\P]J[m\PRcnZ Merksem - De Loght-Driessens, Brasschaat - De Raeymaeker-Boeynaems, Terhagen - Desmet/
[]c_\RZ Antwerpen - Dumon Nicole, Merksem - Eelen Emma, ’s Gravenwezel - Filliaert Doris, ’s Gravenwezel J oaOP``RP` pROP\PRZ []OXaWRT
J oq VWPMaRMO]\R kNKNbNZ Reet - Gobin Marie, Hove - Goris Jozef, Wechelderzande J kWYORa] J [RL`Z Merksem - Hendrickx Karel, Antwerpen
Margaretha, Essen - De Bie-Janssens, Malle - De Breda vzw - CDO Noord, Antwerpen
De Koninck-Hendrickx, Malle

- Heylaerts - Mertens, Brasschaat - Huybrechts Micheline, Schoten - Huyskens Joseph, Deurne - Jacobs - Hendrix, Mortsel - Janssens-Maes,
Brasschaat - Keirsebellek-Devaere, Mortsel

J rRaaR^OP` sOL]RaZ tRR] J rR]RL` [\^WPPRZ Wilrijk - Keukelinck Marcel, Ekeren - Koninklijke

Antwerpse, Antwerpen - Lambrechts Dominique, Tongeren - Lanckmans-Van Nieuwenhove, Teralfene - Lauwers Maria, Antwerpen - Le Grelle

bRaPO_R]]RZ [SuW]RP J lRRPJvOcwRLORa]`Z Kontich - Leysen Herman, Merksem J l\``RP`Jf\Su\RL` p U KZ s\La\xT J lWeRP` tRPRZ kRP] J lWeRP`J
J fRRc`JgWWM`]WRL k U kZ Hove

Vogels, Ekeren - Maertens Modest, Assebroek - Malomgré Godelieve, Antwerpen - Medisame bvba, Ekeren

- Mermans-Lebeer, Antwerpen - Mertens Louisa, Borgerhout - Meulemeester Yvonne, Schoten - Middenstandsbond Merksem vzw, Merksem -

Moonen-Constandt, Brasschaat J vbb lWWPJ RP [WSN K_^\P\`]Z Brussel - Nuyts Dirk, Schilde - Odufre Edward, Deurne - Ooms Maria, Borgerhout

- Oosterlynck Roger, Roeselare - Otte-Moonen, Brasschaat - Overlaet Theodorus, Borgerhout - Paula Vancauteren, Antwerpen - Peeters Alfons,
Ekeren - Peeters Marcel, Antwerpen

J yu\L\mmWJ[Su\]]RSO] p U lZ Kalmthout - Plaetinck-Bonnaerens, Sint-Gillis-Waas - Postelmans Yvonne,

Borgerhout - Procuur Kapucijnen vzw, Antwerpen - Renquin Celine, Antwerpen - Riet Christiane, Deurne - Riske Eduard, Borsbeek - Rombouts

J [SuRLLRTRP` gcMWZ Ekeren J [Su^\]z fOa\OZ Deurne J [RXaRSu]` Vua\`Z Zoersel J [RLRP`
J [\^TRP` Vua\`]\OPPRZ Essen J [\^WP` kW_RL\RYRZ Schoten J [mOPWMuRJbaceLOP]`Z Merksem - Teugels-De Maeyer, Kontich -

Robert, Brecht - Rombouts-Van Meulder, Berchem
Fernande, Hoboken

Thieleman Mary-France, Brasschaat - Thone Lucienne, Deurne - Tobback Willy, Wilsele - Van Apers Aloysa, Schoten - Van Assche Danny, Wilrijk
- Van Bouwel Jan, Brasschaat - Van Cassel Marcella, Kieldrecht (Beveren) - Van Damme Jozef, Edegem - Van Damme Wilfried, Antwerpen - Van
De Perck-Huybrechts, Merksem - Van De Wiel Luc bvba, Kapellen J qOP jRPKXXRRLR []RhOPZ Ekeren - Van Den Audenaerde - Huys, Schoten - Van

Den Berghe Paul, Antwerpen - Van Den Bossche Pieter, Schoten - Van Den Heuvel Adriaan, Mortsel J qOP jRa KOJ[SuRPTRPXRaMZ Kalmthout - Van
Der Vorm, Brasschaat - Van Dyck Annette, Kalmthout - Van Dyck Magdalena, Brasschaat - Van Eetvelt Jozef, Bornem - Van Heyst Maria, Berchem

J qOP lRcYRPJqOP lORa sOL]Ra U j\OPRZ Schilde - Van Loo Jean, Mechelen J qOP vchhRL KLXRa]Z {` kaOYRPwRzRL
J qOP [OP]YWWa] gcMWZ Antwerpen - Vandael Ludo, Brasschaat - Vanmechelen Martha, Edegem - Vanpeteghem André, Reninge - Vekemans

- Van Hove Herman, Hoboken

August, Antwerpen - Vennekens Pierre, Edegem - Verbruggen Christiane, Merksem - Verbruggen-Versmissen, Stabroek - Verhelst Godelieve,

Beveren-Waas J

qRa^RcLRPJjR fRcLRPORaR K U lZ Zwijndrecht - Verstraete-Reyntjens, Kontich - Verwimp Kurt, Berchem - Vilain Marc, Deurne

- Vlyminck Anna, Antwerpen -Vrambout-Lin, Beveren (Roeselare) - Walpot-Van Doninck, Brasschaat - Wolfs Maria, Deurne - Wouters Chantal,
Brasschaat - Wouters Paula, Deurne - Zusters Karmelietessen, Antwerpen
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Het adressenbestand van deze nieuwsbrief wordt gebruikt binnen de Elegastorganisatie. De wet van 8 december 1992 geeft u inzage- en verbeteringsrecht ervan. Wenst u niet langer in het bestand opgenomen te blijven, neem dan contact op met het secretariaat. N.B.: overeenkomstig
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voorziene rekeningen, waarvan het totaalbedrag over de loop van een aanslagjaar 40 euro of meer bedraagt. De exemplaren der attesten
bestemd voor de schenkers, verstuurt zij indien mogelijk voor het einde van februari van het daaropvolgende jaar.

