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BUURTFEEST EN QUIZ OP DEN DAM
Na vele maanden van intensieve voorbereiding samen
met de buurtbewoners vond op 14 mei het jaarlijks
buurtfeest plaats. Het thema van dit jaar was Dam
Fiesta, Oepternief. Vanaf 12 uur konden buurtbewoners, vrienden en kennissen terecht op de binnenplaats voor een gezellige dag . Voor de jongsten waren
er circusinitiatie, een springkasteel, peuteranimatie,
grime, een bibberparcour en petanque voorzien. Voor
de ‘grote’ mensen kwamen de Line Dance groep ‘The
Fire guns’, La femme Belge en Piano Paul optreden.
Dit alles gecombineerd met voor ieder wat wils aan
drank en hapjes maakte er een geslaagde dag van.
’s Avonds gingen we dan nog even door op dit elan met
onze jaarlijkse quiz. 20 ploegen van 5 à 6 personen
gooiden alles in de strijd om zich voor 1 jaar de slimste mensen van Den Dam te mogen noemen.

TUINFEEST CONSCIENCE
Met een tropische 30 graden werd het jaarlijkse
tuinfeest van het MFC begeleidingstehuis Elegast
Conscience op zaterdag 4/6/2011 weer goed ingezet. Van 12-19u kon iedereen een kijkje komen
nemen, BBQ eten, genieten van de muziek, kennismaken met andere ouders, begeleiding, … Ook voor
de jongsten werd het nodige entertainment voorzien. In de speelkraampjes konden ze namelijk blikwerpen, voetballen, zich laten schminken, … Kortom
het was een dag waar iedereen van genoten heeft en
dan besluiten we: mission completed!

GEPLANDE ACTIVITEITEN

Juli & augustus : Diverse zomerkampen

01 juli
07 juli

30 aug
Gezinsuitstap /activiteit dagcentrum
10-11 sept Lambertinafeesten en Damsefeesten

Uitstap naar Planckendael
Gezinsbarbecue (Den Dam)

LANGE WAPPER LEEFT
Op woensdag 13 april kwam de stadsverteller van Elegast voor een tweede keer met een aangrijpend stadsverhaal, ditmaal over de watergeest met de klinkende
naam Lange Wapper. Iedereen denkt hierbij spontaan
aan de brug die de Antwerpse ring zou gaan ontlasten,
maar oorspronkelijk was het de naam van een plaaggeest
die in Antwerpen vaak opduikt in allerlei volksverhalen.
Eeuwenlang vertoefde deze kwelgeest in de hoofden en
in de kletspraatjes van de sinjoren. Ze geloofden dat hij
’s nachts uit een van de ruien of grachten kroop en met
zijn lange benen dronkaards achtervolgde. Hij kon alle
gedaanten aannemen, van een zwarte kat of een reus
tot een wulpse lichtekooi. Heel wat spannende en grappige verhalen deden over hem de ronde. Met moeite en
met behulp van een heleboel heiligenbeelden en mariabeeldjes slaagden de mensen er uiteindelijk in om hem
uit de stad te verdrijven.

kinderen en begeleiders waren afgezakt naar de kaai,
en ook enkele fortuinlijke toeristen mochten meesnoepen van het meeslepende verhaal. De laatste maanden
doen trouwens steeds meer geruchten de ronde dat er
’s nachts in de straten van Antwerpen de vreemdste
dingen gebeuren. Indien u zich na middernacht nog op
straat begeeft en u heeft een glaasje te veel op, hoedt
u dan voor zwarte katten, kleine ventjes of schreiende
baby’s. En stel dat u het nog kan navertellen, gelieve
dan het signalement door te geven in het meest nabijgelegen politiekantoor.

Meer dan een half uur lang bracht Jan De Maeyer, stadsverteller van dienst, Lange Wapper weer tot leven. Hij
kreeg hiervoor het gezelschap van allround muzikant
Michel Spiessens, die op gitaar een eigen bewerking
maakte van een lied van de betreurde Wannes Vandevelde over de Antwerpse reus. De prachtige burcht aan
de Schelde, het Steen, mocht als decor fungeren en
ook de Gazet van Antwerpen was present. Meer dan 50
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REBOOT-EXPOSITIE, VRIJDAG 27 MEI
Massaal kwam men op 27 mei het resultaat bewonderen van wat de eerste kunstexpositie van Elegast
zou worden: REBOOT. Dit project, ontsproten uit de
dienst Time Out i.s.m. Caluna, wil jongeren met gedrags- en/of motivatieproblemen op school laten re-

           

gedurende het voorbije jaar, onder toeziend oog van
kunstenaar Tom Dries, drieluiken over hun verleden,
heden en toekomst. Dit alles in een kunstatelier op
een prachtige boot!
Het hoogtepunt was die vrijdag een tentoonstelling
van alle werken in het nieuwe jeugdhuis ‘Noordpool’,
aan park Spoor Noord. De jongeren zelf stelden hun
werk voor aan het publiek en alle geïnteresseerden.
En dit publiek, dat waren niet de minsten. Ouders,
familieleden, vrienden, maar ook mensen van hun
school en CLB, mensen van Elegast, ja zelfs ook andere kunstenaars lieten hun kritisch oog vallen op hun
werk. Tal van mensen wilden deze werken dan ook
graag in huis en deden spontaan een bod. De jongeren kregen bovendien van Tom Waes een welverdien-

de oorkonde overhandigd als blijk van waardering.
De expo werd vrolijk afgesloten met een optreden van
de percussiegroep Fasta Kru.
Bedankt iedereen om er een geslaagde dag van te
maken!

MICKY: EEN WELVERDIEND PENSIOEN!
Micky Lannoy werkte
ruim 20 jaar voor Elegast.
Ze heeft ervoor gezorgd
dat de personeelsdienst
uitgroeide tot een goed
georganiseerde dienst.
Aanvankelijk stond ze er
alleen voor. Gezien onze
organisatie bleef groeien,
mocht zij enkele jaren
geleden toch een collega
verwelkomen.

Samen hebben ze veel werk verzet.
Micky was graag gezien door AL het personeel van
Elegast. Je kon bij haar telkens terecht met je
vragen. Ze stond iedereen bij met raad en daad.
Iedereen wist dat Micky klaarstond om te helpen.
Indien ze nog maar even twijfelde, werd zeker het
nodige opzoekingswerk gedaan. Daar kon iedereen
van op aan: het antwoord dat Micky gaf, was juist.
Micky is niet enkel een intelligente vrouw, maar ook
een wijze vrouw. We zullen haar dan ook missen: als
collega, als vriendin voor velen, als raadgever, als
mens…
We hopen dat het haar goed gaat. We wensen Micky
van hieruit dan ook een mooie tijd toe.

BEDANKDAG AWS
Op 27 mei 2011 vond in het gemeenschapscentrum Sint-Andries een bedankmoment plaats voor
de projectplaatsen die deelnemen aan het project
rond alternatieve sancties. Deze voormiddag werd
georganiseerd door Elegast en het Justitiehuis van
Antwerpen die sinds 2006 samenwerken om op een
zinvolle en constructieve manier vorm te geven aan
werksancties in het gerechtelijk Arrondissement
Antwerpen.
Een dertigtal verantwoordelijken van uiteenlopende
projectplaatsen, zoals oa. woon- en zorgcentra,
sportclubs, ziekenhuizen, scholen, gemeentediensten, kringloopwinkels, werkvloerprojecten en tal
van andere vzw’s, waren aanwezig.
De AWS(autonome werkstraf)-dag bleek wederom
een uitstekend forum om de projectplaatsen te
bedanken voor de goede samenwerking. Hier boven-

op werd hen informatie over de autonome werkstraf
en de dienstverlening gegeven. Dit laatste gebeurt
in het kader van een bemiddeling in strafzaken.
De werkplaatsen kregen zicht op de actuele tendensen door de jaarcijfers van 2010 te bespreken. De
bedoeling hiervan was om de werkplaatsen nog beter te ondersteunen in hun werking met onze doelgroep. Achteraf kon iedereen terugblikken op een
geslaagde en interessante voormiddag.

TOMBOLATREKKING 17 JUNI 2011: 22STE EDITIE
Hierbij vindt u de resultaten van de tombola 2011
ten voordele van het Bouwfonds Elegast. De trekking van alweer de 22ste editie vond plaats op
vrijdag 17 juni 2011 in het bijzijn van gerechtsdeurwaarder Pierets. Winnaars kunnen hun prijzen
nog afhalen tot eind oktober 2011, na afspraak met
de administratie (03 286 75 25), op de hoofdzetel,
Belgiëlei 203 te 2018 Antwerpen.

10000
10001
10146
10210
10397

10609
10727
10739
10857
10970

11149
11408
11456
11617
11639

11670
11839
12024
12203
12232

12277
12283
12351
12504
12586

12693
12700
12844
12873
12964

13074
13164
13209
13418
13467

13654
13728
13878
14194
14256

14365
14399
14554
14632
14649

14777
14889
14902
14906
14933

NIEUWE UITDAGING KRIJGT VORM(ING?) : SLACHTOFFER IN BEELD
HCA-vorming neemt een nieuw leerproject onder
de arm. Naast de al bestaande ‘korte’ en ‘lange’
vormingen kunnen jongeren nu ook bij de vormingsdienst terecht voor een leerproject rond ‘het slachtoffer’. Slachtoffer in Beeld – minderjarigen werd
ontwikkeld door de collega’s van HCA te Limburg
(BAAL), die de mosterd haalden bij het ‘Slachtoffer
in Beeld’ project voor meerderjarigen.
WAT? Zoals de naam ‘Slachtoffer in Beeld’ reeds
doet vermoeden, is het een voornamelijk slachtoffergericht vormingsproject. Het richt zich op jongeren die feiten pleegden en hierbij weinig blijk gaven
van inlevingsvermogen in slachtofferschap en een
beperkt schade-inzicht hebben.
HOE? Het leerproject SIB-m is een groepsproject
voor 4 tot 6 jongeren. Het neemt in totaal 20 uren
in beslag, waarin 7 groepssamenkomsten en 2 individuele gesprekken vervat zitten. Er wordt bewust
voor een groepsbenadering gekozen. Dit laat een
zekere onderlinge herkenbaarheid toe en een confrontatie met elkaars waarden en opvattingen. In
het 20-uren pakket zitten allerlei oefeningen en methodieken, die het inzicht van de jongeren in slachtofferschap stimuleren. Zo vormen groepsdiscussies
over de ernst van hun feiten en de gevolgen ervan
voor slachtoffers en daders een belangrijk onderdeel van dit leerproject. Ook wordt gebruik gemaakt
van rollenspelen waarin de jongeren geconfronteerd
worden met een acteur/actrice die hun slachtof-

fer speelt. Verder worden videogetuigenissen van
slachtoffers bekeken en besproken, en als oefening
schrijven de jongeren een brief naar het slachtoffer. Verschillende gastsprekers komen langs, elk met
hun professionele kijk op slachtofferschap. Zo ontvangen we een advocaat, een herstelbemiddelaar
en een medewerker van centrum Slachtofferhulp.
Zij schetsen hun eigen ervaringen voor de jongeren
en er is ruimte voorzien voor het stellen van vragen.
DOEL? Het leerproject wil kennis en inzicht in slachtofferschap en schade vergroten en het inlevingsvermogen in het slachtoffer verhogen. Het wil jongeren
stimuleren hun eigen verantwoordelijkheid op te nemen naar de erkenning van het slachtoffer.
ELEGAST? Het inwerken in een nieuw leerproject
vraagt veel voorbereidend werk van een dienst. Er
werden reeds lopende leerprojecten in Mechelen en
Hasselt bijgewoond door onze teamleden. Het pro-
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jeugdrechters persoonlijk voorgesteld zodat het
aanmelden van jongeren voor dit project van start
zou kunnen gaan. Ondertussen werd al een eerste
jongere aangemeld voor het project, tot groot enthousiasme van team Vorming!
Een nieuwe uitdaging gaat van start, hopelijk kunnen wij u na enige tijd via deze nieuwsbrief vertellen over onze eerste, spannende praktijkervaringen
met Slachtoffer in Beeld – minderjarigen!

MET HARTELIJKE DANK AAN ONZE SPONSORS EN SCHENKERS
Advocatenkantoor Van Den Bosch Chantal, Deurne - Block-De Bie Chris & Marita, Brasschaat J KLMNOP

QRSLTTMU Brasschaat - Cassier-Ryssaert,

Merksem - Ceuninck Armand, Deurne - Daeleman-Boogers, Turnhout J VM WLXYMZ QRSLTTMU Wilrijk J VM [RTYJQ\RTM]PU Merksem J VM QN^_S\^M`_MZM

Mia, Edegem - Deferm Roger, Merksem - Hanocq Instituut vzw, Brasschaat - Hellemans-Waghemans Andre & Jenny, Boechout - Hooijmaaijer,
Brasschaat - La Roche Henri, Deurne - Leysen Luc, Brasschaat - Loos-Van Eekelen J & M, Essen - Mennes Herman, Merksem - Michel Henquin
BV/BVBA, Kapellen - Morel Kamiel, Boechout - Odufre Edward, Deurne - Peeters Elisabeth, Borgerhout - Procuur Kapucijnen vzw, Antwerpen -

aMZT_TbMU Hoboken J QRTYJ[]Yc_ZbRXXN^LL`U
J Q\_TLc^MJKZ]d`_TYXU Merksem J QYMeMZ`dTNO fL_TTMXU Anzegem - Tijsmans-Wellens, Merksem - Van De Velde-Lambert, Hove, Van
De Wiel Luc bvba, Kapellen - Van Den Borre Hendrik, Berchem J g_T VMZ h_JQN^MTOMTiMZcU Kalmthout - Van Dyck Annette, Kalmthout - Van
j_McMTiLZc^ QRSLTTMU Brasschaat - Van Osselaer Marc, Brasschaat - Van Thillo Adrienne, Antwerpen - Verbruggen Christiane, Merksem Quirynen-Van Langendonck Kris & Myriam, Merksem - Rigouts-Van Aert M & L, Hoogstraten J QM`MTX
Antwerpen

Verster-Rotthier, Brasschaat - Vrebos Guido, Boechout - Wellens Marc, Brasschaat.
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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.

