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Elegast wenst u en uw familie een zalig
Kerstfeest en een hoopvol, gelukkig 2009!
CRISISOPVANG VAN 70 JONGEREN IN ELEGAST - POTGIETER
Tanja’s vader aanvaardt Tanja’s nieuwe vriend niet. Tijdens
een hevige ruzie vallen er rake klappen in het gezin van
Jonas. Latifa loopt weg van huis na haar slechte resultaten
op school. Twee broertjes kunnen nergens terecht nadat
hun moeder opgenomen werd na een zelfmoordpoging.
Dit zijn allemaal levensechte situaties waar de crisisopvang
van Elegast-Potgieter dagelijks mee te maken krijgt.
Sinds 2002 stelt Potgieter 3 bedden van de 15 ter beschikking
om jongeren in dit soort acute crisissituaties op te nemen.
Gedurende twee weken wordt samen met de crisisbegeleidster van Potgieter en de jongere gezocht naar haalbare
oplossingen: verzoening met het thuismilieu, gesprekken
met de school, aanbieden van medische en psychische
hulp,…

De crisisbegeleidster biedt hulp in zeer moeilijke en
dringende situaties om verdere plaatsing buiten het
oorspronkelijke thuismilieu te vermijden.
Dankzij crisisopvang kan Tanja’s vader zich vinden in de
gemaakte afspraken tussen hem en zijn dochter, wordt het
gezin van Jonas verder begeleid, begrijpt het gezin van
Latifa na een gesprek met de leerkracht wat er aan de hand
is en kunnen de broertjes tijdelijk terecht in een opvanggezin tot hun moeder weer beter is.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de 70 jongeren die
vorig jaar geholpen werden door de crisisopvang van Potgieter.
In totaal werden vorig jaar zo’n 140 jongeren geholpen in
OOOC Potgieter.

WERKSANCTIES

Op 7 oktober 2009 vond in het Stadsmagazijn Antwerpen een
bedankdag plaats voor de projectplaatsen die deelnemen
aan het project rond alternatieve sancties. Deze dag werd
georganiseerd door Elegast en het justitiehuis van Antwerpen
die sinds 2006 samenwerken om op een zinvolle en constructieve
manier inhoud en vorm te geven aan werksancties in het
arrondissement Antwerpen.
Een dertigtal verantwoordelijken van uiteenlopende
projectplaatsen - verantwoordelijken van rust- en verzorgingstehuizen, sportclubs, ziekenhuizen, gehandicaptenvoorzieningen, kringloopwinkels, en tal van andere vzw’s

- kreeg informatie over de doelgroep van de werksancties,
het slaagpercentage ervan, de knelpunten van de sancties,
de rol van Elegast en justitiehuis daarbij én het gevolg
ervan voor de werkgestraften: wat gebeurt er met hen na
het afronden van hun opdracht (die zowel negatief als positief kan afgerond worden)?
Hierna volgde nog een debat over hoe de uitvoering van
werkstraffen vandaag gebeurt. En, niet onbelangrijk: hoe
die in de toekomst nog beter zou kunnen verlopen. Achteraf
kon iedereen terugblikken op een geslaagde en interessante
namiddag!

De Elegast-kalender,
uw jaarlijke vaste waarde!
Elegast werkt al bijna 30 jaar aan het welzijn van jeugd en gezin en begrijpt
als geen ander dat élke steen een onderdeel van de brug is! Daarom, als
kleine noot van appreciatie voor alle steun, vindt u in bijlage de kersverse
Elegast-kalender – ook voor 2010 gespekt met 12 citaten om u tegen te zeggen! Elke
extra vorm van steun is natuurlijk uiterst welkom en kan via het bijgevoegde overschrijvingsformulier. Kalenders kunnen steeds bijbesteld worden door middel van een mailtje
naar info@elegast.be of telefonisch via het secretariaat (03/286 75 25)

23 OKTOBER 2009:
MOSSELSOUPER
Ook dit jaar was ons jaarlijks mosselfeest een overdonderend
succes! Op 23 oktober mochten we in onze vestiging Jacob
Jordaens meer dan 300 genodigden ontvangen.
Na een ucharistieviering in de kapel, voorgegaan door
eerwaarde heer Nauwelaerts, ging het richting feestdis,
waar iedereen zich vol overgave tegoed deed aan de
heerlijke mosselen of kaasschotels.
De opbrengst van de avond gaat integraal naar de nieuwe
voorziening in de Vrijheidstraat in Antwerpen en het nieuwe
vakantie-en vormingscentrum Berkelhoeve in Vorselaar. We
willen iedereen bedanken voor de massale opkomst en fijne
avond. Niet het minst alle helpers en medewerkers!

Dank u Natuurpunt!
Dank aan Natuurpunt voor de schenking van verscheidene
planten en bomen voor het nieuwe vakantie-en vormingscentrum Elegast-Berkelhoeve in Vorselaar!
Met Natuurpunt werken we samen aan een ecologische
omgeving, waar mens en natuur in harmonie met elkaar
kunnen leven en genieten.

BOBBEJAANLAND: HET FIJNSTE LAND TER WERELD!
Zoals tijdens elke vakantie was het nu ook tijdens de
herfstvakantie opnieuw zoeken naar activiteiten waar we
de jongeren binnen de leefgroep mee konden verrassen en
plezieren.
En zo kwamen we al snel uit bij een uitstapje naar
Bobbejaanland, altijd goed voor een dag vol avontuur.
We vroegen ook de andere leefgroepen mee en zij waren
meteen razend enthousiast. Met een bus met vijftig
jongeren en onze begeleiders vertrokken we richting
Meneer Schoepen en zijn park.
Bobbejaan zelf hebben we niet gezien, maar dat deerde
niet. Jong en oud leefde zich uit op de attracties. Zelfs de
regen die we af en toe te zien kregen, kon de pret niet
bederven.
Of het nu de spanning was van Typhoon, of de pret van
elkaar met water te bekogelen in Banana Battle: er was
voor elk wat wils. De terugreis verliep heel rustig: van
veel gezichtjes viel de vermoeidheid af te lezen. Maar
tevreden was iedereen.

MET DANK AAN ONZE SPONSORS EN SCHENKERS
A. Brabants Feestverhuur nv, Deurne - Advocatenkantoor Desdalex, Antwerpen - Bakkerij Govaert, Antwerpen
Block-De Bie Christiaan & Maria, Brasschaat - BNP Paribas Fortis, Antwerpen - Broeckaert-Evers Rudy & Els, Zoersel
Daeleman-Boogers, Turnhout - De Koninck-Hendrickx, Malle - De Lint - Spineux, Merksem - De Sadeleer-Coene, Brecht
De Swaef - Verbuyst, Schoten - Deferm Roger, Merksem - Dehandschutter Petrus, Wilrijk - Dirix-Van Hoof, Ekeren
DVS PC-Systems, Antwerpen - Ferre Peetermans Advies, Wommelgem - Geens-Flechelle, Merksem – IMMOVA, Borgerhout
Jacobs Kantoormachines, Antwerpen - Janssens-Vanoppen S, Zolder - K.A.V.A., Antwerpen - KBC, Antwerpen
Lissens-Michiels J & A, Wilrijk - Muziekvereniging St Cecilia, Ekeren - Nagels-Ghys Francis & Kris, Stabroek - Pomierski
Lucas, Brecht - Procuur kapucijnen vzw, Antwerpen - R. Cuypers & Co bvba, Berchem - Roomkoetje Food Service, Wilrijk
Rossano Agnes, Merksem - Slegers Marcel, Ekeren - Spanoghe, Merksem - Theuns Kris bvba, Deurne - Van Cauteren
Paula, Antwerpen - Van Den Nieuwenhuyzen Louis, Schilde - Van Den Sande Guido, Ekeren - Van Leuven-Van Laer
Walter & Diane, Schilde - Van Osselaer Marc, Brasschaat - Venus Brandstoffen, Oelegem - Verschave Jean, Brasschaat
Vrebos Guido, Boechout - Wouters Marcel, Kapellen

U kan vzw Elegast steeds steunen met een gift, zonder specifieke bestemming of voor een bepaalde dienst of project.
Elke gift is welkom. Storten kan op 733-1022669-28, met vermelding van ‘gift’. Vermeld steeds of u een fiscaal attest
wenst. Alle voorstellen tot steun of samenwerking kan u richten tot Marc Parmentier, afgevaardigd bestuurder.

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 Inkomstenbelastingen is vzw Elegast slechts gemachtigd een fiscaal attest uit te schrijven
voor giften, gestort op de daartoe voorziene rekeningen, waarvan het totaalbedrag over de loop van een aanslagjaar 30 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.

