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Elegast wenst U en Uw familie een
zalig kerstfeest en een hoopvol, gelukkig 2013!

De sint bezoekt Den Dam
Naar jaarlijkse gewoonte kwam de sint, vergezeld van
zijn zwarte pieten, de wijkwerking en het dagcentrum
op Den Dam weer een bezoekje brengen. Honderden
kindjes werden in groepen verwelkomd met een drankje en een pannenkoek waarna ze bij de sint mochten

langskomen. Op het einde van het bezoek kregen ze
allemaal een lekker snoepzakje en een zak met heel
wat leuk speelgoed in. Er belandde trouwens ook dit
jaar geen enkel kindje in de zak van zwarte piet.

Studiedag ‘HCA 25 jaar partner in crime’ groot succes!!!
De studiedag van de HCA-dienst van Elegast ging
door op 5 december 2012 en mag op zijn minst een
groot succes genoemd worden. Er was een talrijke
opkomst vanuit alle hoeken van Vlaanderen.
De gekozen locatie bleek een toplocatie: de Karel de Grote-hogeschool. Jeugdrechter Ph. Vandaele, Mevr. Buys van Slachtofferhulp en Vlaams
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en gezin Jo
Vandeurzen namen het woord en kregen de nodige
aandacht van het publiek. Annemie Peeters, welgekend van Radio 1, leverde prachtig werk om de
voormiddag aan elkaar te praten.
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De HCA-dienst had deze studiedag grondig voorbereid. Het resultaat mocht er dan ook zijn.
Bedankt aan allen die van deze dag een succes
maakten!
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Na het theoretisch luik, werden de aanwezigen
nog vergast op een mooi verzorgde receptie. Een
gezellige afsluiter van een geslaagde dag.

25 JAAR
PARTNER IN CRIME

Mosselfestival 2012
Op 19 oktober 2012 ging het jaarlijkse mosselfestival
door. Ook dit jaar kunnen we spreken over een groot
succes. Bij een lekker glas wijn genoten de mensen
van de heerlijkste mosselen of de fijnste kazen.
En net zoals de vorige edities was de opkomst spectaculair.

De opbrengst gaat dit jaar naar ons Time Out Project,
waar jongeren terecht kunnen met een schoolse problematiek.
Langs deze weg willen we iedereen van harte bedanken om onze organisatie te steunen! Uiteraard rekenen we volgend jaar opnieuw op dezelfde massale
belangstelling!

Dienst Autonome Werksancties bedankt haar partners

Samen met Justitiehuis Antwerpen organiseerde Elegast op 5 oktober 2012
een bedankmoment voor de werkplaatsen die deelnemen aan het project rond
alternatieve werksancties. Zeker dertig
verantwoordelijken van oa. woon- en
zorgcentra, sportclubs, ziekenhuizen,
scholen, gemeentediensten, kringloopwinkels, werkvloerprojecten en tal van
vzw’s waren aanwezig.

De Elegast-kalender,
Uw jaarlijkse vaste waarde.
Elegast blijft gestaag verder werken aan het welzijn
van jeugd en gezin en slaat daarbij graag de handen
in elkaar met menig andere. Daarom, als kleine blijk
van appreciatie voor alle steun, vindt U in bijlage de
kersverse Elegast-kalender 2013, traditioneel ook nu
weer voorzien van 12 citaten om even bij stil te staan.
Elke vorm van steun blijft natuurlijk uiterst welkom en
kan via het bijgevoegde overschrijvingsformulier. U kan
daarnaast ook kalenders bijbestellen door middel van
een mailtje naar info@elegast.be of telefonisch via het
secretariaat (03 286 75 25).

De AWS-dag blijft een uitstekend forum om de projectplaatsen te danken
voor de goede samenwerking en hen te
informeren over de autonome werkstraf
en de dienstverlening in het kader van
een bemiddeling in strafzaken. Na een
korte introductie werd er teruggeblikt
op enkele cijfers van 2011.
Ter afronding discussieerden de aanwezigen in groepjes over enkele vaak
voorkomende situaties bij de uitvoering
van een werkstraf. Zo konden de prestatieplaatsen hun verschillende aanpak
uitwisselen.
Achteraf kon iedereen terugblikken op
een geslaagde en interessante voormiddag.

MET HARTELIJKE DANK AAN ONZE SPONSORS EN SCHENKERS
Bloquaux Jozef, Antwerpen - Daeleman-Boogers, Turnhout - De Lint-Spineux, Merksem - De Preter Constant, Wommelgem - De Smedt-Boeykens,
Sint-Amands - Den IJskelder vzw, Merksem - Desmet Xavier, Berchem - Ferre Peetermans Advies, Wommelgem - Goris Jef, Wechelderzande
KAVA, Antwerpen - Laureysens Joseph, Zwijndrecht - Lissens-Michiels J & A, Wilrijk - Maeyens Maria, Antwerpen - Michielsen Jacqueline,
Aartselaar - Neyt Georges, Merksem - Peeters Irena, Deurne - Rombouts-Vanlommel, Holsbeek - Senior Management Consulting BVBA, Schilde
Spanoghe-Bruylants, Merksem - Steenackers Casimir, Hoboken - Van Boxel Ed, Berchem, Van De Velde-Vlyminck, Antwerpen - Van Dyck
Annette, Kalmthout - Van Hecke Gilbert, Schoten - Van Lierde Renata, Kapellen - Van Putten Dirk, Stabroek -Verbeemen Isabelle, Mechelen
Verhaegen Peter, 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’.
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 mag vzw Elegast een fiscaal attest uitschrijven voor giften, gestort op de daartoe 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.

