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VORSELAAR SOLIDAIR

Naar jaarlijkse traditie ging op 18 juni 2011 de jaarmarkt van Vorselaar door. Daar het thema dit jaar
‘Vorselaar Solidair’ was, kon Elegast niet ontbreken.
Recht tegenover het hoofdpodium plantten we ons
springkasteel en infostand neer. Dorp en regio maakten kennis met het vakantie- en vormingscentrum.
Ook onze andere diensten konden op de nodige
interesse rekenen.

vakantieverhalen hadden reeds de dorpsraad bereikt.
Met een folder werden anekdotes en plannen ondersteund. En of ze er nu al geweest waren of hun komst
nakend was, het enthousiasme dreef boven. Altijd
leuk om te voelen dat de Kempen ons in hun armen
hebben gesloten!

GEPLANDE ACTIVITEITEN 2011
Snel werd duidelijk dat ‘Elegast in de Kempen‘ geen
nieuws meer was voor de feestgezinde dorpelingen.
(Jeugd)verenigingen e.a. uit de buurt verbleven reeds
op het domein Berkelhoeve en hun enthousiaste

21 oktober

Mosselfestival

07 december

Sinterklaasfeest Den Dam

17 dember

Winterfeest Den Dam

FEESTELIJKE OPENING ELEGAST ‘T ZUID

“Elegast” is in de afgelopen 30 jaar uitgegroeid tot
een begrip binnen de Antwerpse welzijnssector en ver
daarbuiten. Als pionier in gespecialiseerde opvang zet
Elegast zijn deuren open voor jongeren en gezinnen in
moeilijkheden.
Het woord “stilstaan” staat niet in het woordenboek
van de gemotiveerde en professionele medewerkers
die dag in, dag uit klaar staan voor “hun” gezinnen.
“Samen” met hun gezinnen gaan ze op zoek naar
de meest geschikte hulpverlening om met vereende
krachten de gezinnen en jongeren terug een doelgerichte toekomst te bieden.
Om te blijven aanbieden wat voor Elegast zo belangrijk is, werd er een nieuw huis aangekocht in de Vrijheidstraat 52 te Antwerpen op “ ‘t Zuid”.

Dit huis werd zo verbouwd dat het een tijdelijk
“thuis” kan bieden aan 12 kinderen tot 12 jaar, die
tijdelijk niet thuis kunnen wonen omwille van allerlei
omstandigheden. Tijdens een feestelijke opening op
vrijdag 24 juni 2011 werd het nieuwe huis plechtig
ingehuldigd en ingezegend om in de verdere toekomst
een veilig baken te zijn voor deze kinderen.
Als zieldragende vertegenwoordigers voor Elegast
spraken voorzitter Raf Vaasen en afgevaardigd bestuurder Marc Parmentier in volle overgave over een
nieuwe weg waarlangs vanaf nu de gezinnen in moeilijkheden een open deur vinden. Aansluitend werd
het huis ingezegend door de bisschop van Antwerpen,
Monseigneur Johan Bonny.
Minister Jo Van Deurzen sprak vervolgens lovend over
het doorzettingsvermogen en de blijvende werkkracht
van Elegast. De riemen waarmee geroeid moet worden, maken het werk niet altijd even gemakkelijk,
maar door de volharding van de vele medewerkers wil
Elegast een bloeiende en groeiende werking zijn en
blijven.
Als vertegenwoordiger van “ ‘t stad” was onder meer
burgemeester Patrick Janssens aanwezig. Hij kon aanhoren hoe er in zijn stad een nieuwe diamant ontgonnen was, die in de toekomst kan schitteren door
de blijvende uitdaging die Elegast niet uit de weg wil
gaan.
Daarom wensen wij alle medewerkers van “Elegast
‘t Zuid” een goede samenwerking met hun jongeren
en gezinnen in het tijdelijke begeleidingstehuis.
Een (t)huis waar de gezinnen een veilige haven vinden, van waaruit ze op termijn op eigen kracht verder
kunnen varen.

HET LEVEN ZOALS HET IS: MET DE FIETS OP KAMP NAAR VORSELAAR

Het hele jaar kijken opvoeders ernaar uit, die paar
dagen kamp in het paradijs van Vorselaar. Dit jaar
gingen we met de leefgroep van Harmonie voor een




  

 

door de rebellen in Libië. Diezelfde rebellen hebben
gisteren ook het winnende doelpunt gemaakt voor
onze nationale voetbal”trots”. Dat volledig terzijde!



Naast de fysieke uitdaging, die voor sommige jongeren EN opvoeders zwaarder leek dan de gemiddelde
marathon des sables – heen & terug - was er ook nog
de uitdaging van het volgen van de verkeersregels.
Al snel werd duidelijk dat dit geen evidentie zou
worden. Op één van de drukste straten in Wijnegem
waande één van de jongeren zichzelf Speedy Gonzalez en probeerde snel tussen de auto’s te glippen. Drie
zenuwinzinkingen later (van de opvoeders weliswaar),
stond hij ietwat verbaasd van zijn eigen actie terug
bij de groep. Hij was de straat niet over geraakt.
Speedy Gonzalez is niet meer wat hij ooit is geweest…
Voor de opvoeders is het moeilijkste soms nog om
serieus te blijven wanneer jongeren vreemde opmerkingen maken. Zo was er een jongere die er heilig
van overtuigd was dat Amy Winehouse het weekend
voordien was vermoord op een Noors eiland. Blijkbaar
staan alle nieuwsberichten in een journaal met elkaar
in verband. Die gedachtegang gevolgd, kunnen we
stellen dat de regeringsonderhandelingen in ons - veel
te kleine - landje - nieuw leven worden ingeblazen

Eén ding was zeker: wanneer de jongeren en opvoeders
eindelijk toekwamen in de hemel van Vorselaar, was in
ieders ogen de nodige trots te lezen! Die eerste nacht
was het muisstil! Over de volgende nachten schrijven
we wijselijk niks…

De Elegast-kalender 2012,
uw jaarlijkse vaste waarde!
Jaarlijks sturen we u bij het jaareinde een
jaarkalender als waardering voor uw sympathie en andere steun voor de organisatie.
Indien u meer kalenders wenst, laat het ons
weten door middel van een mailtje naar
marc.parmentier@elegast.be of tel.: 03 286
75 25.

DAGUITSTAP PLANCKENDAEL

Op 1 juli ’11 organiseerde
Elegast een daguitstap
naar Planckendael. In totaal namen er 120 kinderen die begeleid worden
door Elegast deel aan de
uitstap.
Het werd een vrolijke
zonnige dag waarbij de
kinderen genoten van de
dieren, de speeltuin en
een lekker ijsje.
Een leuke start van de zomervakantie!
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Ik kom naar het Mosselfestival!
U kunt uw bestelling vóór 10/10/2011 telefonisch
doorgeven op 03 286 75 25, faxen op het nummer 03
286 75 27 of u kunt het mailen naar mosselfestival@
elegast.be.
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MET HARTELIJKE DANK AAN ONZE SPONSORS EN SCHENKERS
Cassier-Ryssaert, Merksem - De Coster Simonne, Wilrijk - De Loght-Driessens, Brasschaat - De Smedt Constant, Meise - Deferm Roger, Merksem Dehandschutter Petrus, Wilrijk - Hellemans-Waghemans Andre & Jenny, Boechout - Loyens- Vogels, Ekeren - Ooms Helena, Borgerhout - Rossano
Agnes, Ekeren - Spanoghe-Bruylants, Merksem - Steenackers Casimir, Hoboken - Swaelen-Gobin, Hove - Van De Perre Aimé, Antwerpen - Van
De Wiel Luc bvba, Kapellen - Van Der Aa-Schenkenberg, Kalmthout - Van Der Linden-Dassen Roeland en Kathleen, Burcht - Van Osselaer Marc,
Brasschaat - Verbruggen Christiane, Merksem - Vrebos Guido, Boechout - Wouters Marcel, Kapellen.
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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 artikel 104 van het Wetboek op de
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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.

