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ELEGAST-STADSVERTELLER BEGINT ZIJN VERTELLEMENTEN
OP 29 DECEMBER 2010! U BENT UITGENODIGD!!!
De ‘Vertellementen’ is een werktitel voor vertellingen
die viermaal per jaar worden georganiseerd in Antwerpen
door Elegast. Ze brengen mensen samen, wat op zich al
een meerwaarde heeft. Maar de vertellingen verbinden
die samenhorigheid ook nog eens met de stad en met haar
geschiedenis.
Op 29 december 2010 te 16u00 voor het eerst,
in het Krabbenstraatje vlakbij de Antwerpse Jordaenskaai.
Allen daarheen!

De Elegast-kalender,
uw jaarlijkse vaste waarde!
Elegast werkt nu al meer dan 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 2011, traditioneel ook nu weer rijkelijk
gelardeerd met 12 citaten om even bij te verwijlen. Elke
vorm van steun blijft natuurlijk uiterst welkom en kan
via het bijgevoegde overschrijvingsformulier.
Kalenders kunnen steeds bijbesteld worden door middel
van een mailtje naar marc.parmentier@elegast.be of
telefonisch via het secretariaat (03 286 75 25).

Elegast wenst U en Uw familie een zalig
kerstfeest en een hoopvol, gelukkig 2011!

ELEGAST-MEERSEL-DREEF

ZEER VEEL DANK AAN DE PATERS KAPUCIJNEN
ELEGAST - MEERSEL - DREEF SLUIT ZIJN DEUREN!

Op 7 augustus 1987 werd het pand van de paters Kapucijnen
in Meersel-Dreef ingezegend en ingehuldigd als een
vakantiecentrum voor de kinderen en jongeren van onze
voorzieningen, jeugdgroepen en gezinnen die niet aan het
 







 





 

  

redenen. Elegast kreeg dit pand voor een symbolische euro
voor 24 jaren.
De vleugel van het meer dan 300 jaren oude klooster van
de Paters werd door Elegast gerestaureerd en aangepast.
De infrastructuur bood de gelegenheid tot overnachten aan
circa 40 personen. Omwille van de veelvuldige vragen was
deze infrastructuur niet meer voldoende en zocht Elegast
haar toevlucht tot de infrastructuur van Berkelhoeve te
Vorselaar.

Op donderdag 16 december 2010 werden de sleutels terug
overhandigd aan Pater Geerts en Pater Wouters. Elegast
dankt de Pater Provinciaal en de gehele gemeenschap
van de Paters Kapucijnen voor het 24 jaren gebruik van
Elegast-Meersel-Dreef. Duizenden kinderen en jongeren
hebben daar kunnen genieten van de buitenlucht. Met onze
herhaalde dank aan de Paters Kapucijnen!
Marc Parmentier,
Afgevaardigd Bestuurder

KERSTFEEST VERWARMT DEN DAM

Het Kerstfeest op Den Dam is al jarenlang traditie, maar dit
jaar pakte de buurtwerking uit met een optreden van Lady
Angelina. Haar stem en verschijning alleen al konden de harten
van de mensen verwarmen. De vuurkorven, de eetkraampjes,
wellicht ook de drank, maar vooral de warmhartigheid van de
talrijke joviale vrijwilligers deden de rest.

BZW DIENST
VERHUIST
NAAR DEURNE!

“WELZIJN VAN KINDEREN,
EEN CENTRALE FOCUS”
UITBREIDING AANBOD THUISBEGELEIDING
De thuisbegeleidingsdienst is sinds 1 september 2010
uitgebreid met een capaciteit van 8 plaatsen. Dit maakt
dat we 40 gezinnen op intensieve wijze kunnen begeleiden
in hun woonomgeving bij de opvoeding van hun kinderen.
De 8 plaatsen worden op vraag van de overheid ingezet om
kortdurende thuisbegeleidingen te organiseren met een
maximumduur van 6 maanden. Doel blijft dat het gezin
zelfstandig leert functioneren en problemen kan aanpakken.
Het welzijn van de kinderen is het uitgangspunt van elke
begeleiding. Door het gezin te ondersteunen willen we jongeren de kans geven zich in hun thuissituatie te ontwikkelen
tot zelfstandige en verantwoordelijke jongvolwassenen.

De dienst begeleid zelfstandig wonen verblijft niet langer in de
Jacob Jordaensstraat. Voortaan zullen zij terug te vinden zijn
op volgend adres: Muggenberglei 46, 2100 Deurne. Het was een
vlotte verhuis en de bureaus werden intussen ingericht.
In het nieuwe gebouw is er tevens plaats voorzien voor een gespreksruimte, computerlokaal en BZW-winkel. Het duurde dan
ook niet lang vooraleer de BZW dienst zich thuis voelde in hun
nieuwe stek!

ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT…

OPLOSSINGEN VOOR DRINGENDE
HULP!! UITBREIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC)
Na de deelname van Elegast aan het proefproject tussen
2007 en 2010, is de capaciteit van ons multifunctioneel
centrum vanaf 1 september 2010 uitgebreid tot 45 plaatsen.
Binnen deze capaciteit worden 15 residentiële plaatsen,
10 dagcentrumplaatsen en 20 thuisbegeleidingsplaatsen
ingezet. Jongeren die in een problematische opvoedingssituatie verkeren en die toevertrouwd worden aan het
multifunctioneel centrum Elegast kunnen naadloos overgaan
van de ene werkvorm naar de andere in functie van de vraag
van de jongere en zijn gezin. Bij deze schakelingen van werkvormen worden gezinnen en jongeren niet geconfronteerd
met wachtlijsten en blijft dezelfde contextbegeleid(st)er
de jongere en het gezin ondersteunen.

Voordat Sinterklaas terug naar Spanje vaarde bracht hij op
1 december een bezoek aan dagcentrum Den Dam en de
gezinsbegeleidingsdienst. De vele kinderen wachtten geduldig
op de komst van de goedheilige man en zijn knechten.
Er werden tekeningen gemaakt, gezichtjes geschminkt,
gezongen en gedanst! De zwarte pieten haalden acrobatische
toeren uit en alle brave kinderen werden verwend met speelgoed en lekkers.

TOMBOLATREKKING
IJ KLMKNOP IQRQ
Hierbij vindt u de resultaten van de tombola 2010 ten
voordele van het Bouwfonds Elegast. De trekking vond
plaats op vrijdag 29 oktober 2010 in het bijzijn van
gerechtsdeurwaarder Pierets.
Winnaars kunnen hun prijzen nog afhalen tot eind februari
2011, na afspraak met de administratie (03 286 75 25), op de
hoofdzetel, Belgiëlei 203 te 2018 Antwerpen
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MET HARTELIJKE DANK AAN ONZE SPONSORS EN SCHENKERS
Bloquaux Jozef, Antwerpen - Casaer-Laureys, Brasschaat - Daeleman-Boogers, Turnhout - De Schamphelaere Mia, Edegem - De Smedt - Boeykens
Sint-Amands S TU VWXUYSZU[\]^_`a Schoten - Deferm Roger, Merksem - Den Yskelder vzw, Merksem - Dierckx Andre Meester, Brasschaat - Leysen

Luc, Brasschaat

S bU^U[_ V]ccU_ de]\ fgWa Aartselaar - Neyt-Boseret, Merksem - Ooms Helena, Borgerhout - Ooms Maria, Borgerhout - Peeters

Romain, Ruisbroek - Pomierski Lucas, Brecht - Sollie Christine, Antwerpen - Somers-Maeyens, Antwerpen - Spanoghe-Bruylants, Merksem

V]^hU[\]^h iU[jXka Essen - Van den Sande Guido, Ekeren - Van Wonterghem Alfons, Borsbeek - Verhaegen Peter, Kapellen S Z[U\l_ m]nola

Boechout
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Het adressenbestand van deze nieuwsbrief wordt gebruikt binnen de Elegastorganisatie. De wet van 8 december 1992 geeft u inzageen verbeteringsrecht ervan. Wenst u niet langer in het bestand opgenomen te blijven, neem dan contact op met het secretariaat. N.B.:
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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.

