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DE POEL vzw
Scheestraat 83 – 1703 Schepdaal
www.vzwdepoel.be T: 02/582.41.99

Comité pee, de organisatoren van de kerstmarkt te SintGertrudis-Pede, schonken een deel van de opbrengst van de
kerstmarkt aan De Poel vzw. Bedankt voor jullie steun!
Van harte dank aan de leden van Lionsclub Sint-GenesiusRode, tussen Zenne en Zoniën, voor de storting die we van hen
ontvingen. Hierdoor krijgt het bureel van Ternat een flinke
opknapbeurt. Bedankt!
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Vrijwilligerswerking

P8 : In de pers!

Over onze 3 dagcentra en 2 tehuizen heen, vangen wij op
jaarbasis een 200-tal personen met een beperking op, gaande
van licht, matig tot ernstig zorgbehoevend.
Om onze bewoners nog meer kwaliteit te bieden is De Poel vzw
op zoek naar vrijwilligers om :
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Individuele- en/of groepsactiviteiten te begeleiden :
Voedingsatelier, houtatelier, voorlezen, …
Buitenactiviteiten te begeleiden : Rock for Specials,
Special Olympics, Domein van Huizingen, …
Begeleiding bij wandel-, zwem- en andere
sportactiviteiten
Als chauffeurs ons de mogelijkheid te geven een extra
uitstap te doen, of om ons naar een bepaalde activiteit
te brengen
……

Getuigenis van Josee (vrijwilligster Ternat) :
Ik doe 3x per week het vervoer voor Jessica, nl. de ritten
naar haar Begeleid Werk. Dit doe ik zowel op maandag,
woensdag als vrijdag. Later zal ik een uurtje per week met
Jessica komen lezen. Zij wil namelijk leren lezen. Ook zal
ik af en toe naar de bib gaan samen met Jessica, zo kunnen
we samen boeken kiezen. Ik heb me vroeger verdiept in
letterkunde, dus ik kijk ernaar uit.
Ik ben net met pensioen en wil mijn dagen op een zinvolle
manier invullen. Het vervoer van Jessica is mijn allereerste
vrijwilligerswerk. Het bevalt me goed, het verruimt mijn
horizon. Na mijn pensioen wilde ik niet in een zwart gat
vallen, integendeel, ik wil mijn kennissenkring uitbreiden.
Het contact met (nieuwe) mensen vind ik belangrijk.

Ook kunnen we al 20 jaar rekenen op de hulp van Mon.
Mon toont al zijn kwaliteiten in ons houtatelier. Samen met
de begeleider haalt hij zijn creatiefste kant naar boven.
Ook bereidt Mon onze gasten sportief voor op de Special
Olympics en is hij steeds 4 dagen van de partij tijdens de
spelen om onze gasten volop aan te moedigen.
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Onze oprechte dank aan al de vrijwilligers waar we in De
Poel altijd op kunnen rekenen !!!
Wij bieden elke vrijwilliger:
• Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.
• Vergoeding alle onkosten.
• Opleiding en vorming indien noodzakelijk.
• Werkkledij indien van toepassing.
• Middagmaal.
• Ondersteuning vanuit onze organisatie.
Beschik je over wat vrije tijd?
Wil je iets doen samen met of voor volwassenen met een
beperking?
Heb je zin om op vrijwillige basis mee te werken in onze
organisatie?
Vragen?
Interesse?
Meer informatie:

Bart Joachum
Bart.joachum@vzwdepoel.be

Kalender
-

30/09/2016 – 01/10/2016
Wijndegustatie/verkoop
t.v.v. De Poel vzw in
Cultuurcentrum Coloma
te Sint-Pieters-Leeuw

-

13/11/2016
Benefietlunch in Salons
Waerboom te GrootBijgaarden

0473/59.25.41

Unit Welness/Zorg – Schepdaal
Activiteit : Sport- en dansnamiddag
"We maakten kennis met een 15-tal leerlingen uit de vierde
klas van de Klimop in Schepdaal.
Op school werkten de leerlingen rond het thema 'anders
zijn'. Daarom vonden ze het wel eens interessant om met
onze gasten aan de slag te gaan.
Zo trokken we samen met enkele gasten van De Poel en
enkele lagere schoolkinderen naar de sportzaal voor een
danssessie. De dag nadien gingen we samen sporten.
Onze gasten hadden er duidelijk zin in. De leerlingen
waren in het begin nog wat verlegen en teruggetrokken,
maar al gauw beseften ze dat ze niets te vrezen hadden en
dat het een toffe ervaring zou worden. Het werd duidelijk
tijdens de nabespreking in de klas dat de leerlingen heel
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enthousiast waren over de afgelopen sessies. Twee
aangename namiddagen, een positieve ervaring voor
beide partijen!"
Christine, Sanne, Stefanie (sport - en dansactiviteit)

.

Nieuws !
Bezoek onze volledig
vernieuwde website
www.vzwdepoel.be

Unit Arbeid – Sint-Genesius-Rode
Het voedingsatelier is één van de ateliers binnen de
Unit Arbeid van De Poel.
Hier worden de producten die we aanbieden met veel
zorg gemaakt en verpakt door onze gasten. Het zijn
stuk voor stuk ambachtelijke producten, gemaakt met
zuivere ingrediënten, zonder kunstmatige smaak- of
bewaarmiddelen.
Zo verwerken wij bijvoorbeeld vers fruit en
seizoengroenten.
Op de bestelbon kan u ons hele gamma producten
vinden.
Aangezien we werken met dagverse producten,
vragen we u uw bestelling tijdig door te geven. Voor
speciale gelegenheden, stellen wij graag
geschenkmanden voor u samen.
De opbrengst van de verkoop van deze producten
zorgt ervoor dat wij de keuken van het voedingsatelier
verder kunnen uitbouwen en uitbreiden en dat
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de gasten eventueel kunnen doorstromen naar het
reguliere of beschermde
arbeidscircuit.
Hebt u graag wat meer informatie of heeft u nog vragen?
Aarzel niet om ons te contacteren via 02 381 00 66 of
info@voedingDP.be

Nieuw administratief adres
vanaf maart 2016 !!
De Poel vzw
Welzijnscampus Nieuwenbos
BESTELBON
datum:
Naam:
telefoonnummer:
centrum afhaling:

bestellen kan ook via mail: info@voedingDP.be

Bosstraat 84
1702 Groot-Bijgaarden

Ternat

SPLeeuw Rode

Schepdaal Ruisbroek

Tel : 02/582.41.99

Warme maaltijden
spaghettisaus
stoofvlees
kip currykokos met rijst
vol- au-vent met puree
schotel van de week

eenheidsprijs
€ 9,50 /kg
€ 9,50 /kg
€ 8,00 /portie
€ 8,00 /portie
€ 8,00 /portie

aantal

prijs

eenheidsprijs
€ 2,00 /potje

aantal

prijs

aantal

prijs

administratie@vzwdepoel.be

Desserten
dessert van de week

Confituur
aardbei
ananas
frambozen
mango
5 vruchten

Dranken
limoncello
advocaat

1 pot = 400 ml
eenheidsprijs
€ 5,00 /pot
€ 5,00 /pot
€ 5,00 /pot
€ 6,00 /pot
€ 5,00 /pot
1 fles = 400 ml
eenheidsprijs
€ 6,50 /fles
€ 5,00 /pot

1 pot = 200 ml
aantal
prijs

in voorraad

TOTAAL VAN DE BESTELLING:
ik betaal (aanduiden wat van toepassing is aub)
cash
via overschrijving BE94 734196056914 van vzw De Poel met vermelding van mijn naam.




Dank u voor uw bestelling!
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Aangepaste bewegingsdag (georganiseerd door
3e jaarsstudenten LO van ODISEE campus Parnas)

Op 14 april namen we deel aan de sportdag in SintAgatha-Berchem met 18 cliënten, 4 begeleiders en 1
vrijwilliger Freddy. Gezien de vele deelnemers maakten
we gebruik van 2 bussen. Daar aangekomen kregen we
onze drankjes, overzicht van activiteiten en werd ons de
weg gewezen naar onze kleedkamer.
Onze eerste sportactiviteit was het dansen met klein
materiaal : gevulde flesjes, vlaggetjes die heen en weer
wapperden. Deze dansen deden we alleen. Daarna
dansten we met 2 waarbij we hetzelfde ritme probeerden
te volgen.
De volgende activiteit was stoelgym op muziek. We
deden oefeningen met buizen, met ballen, met een
parachute.
In de namiddag waren er creatieve spelen : ballonspel en
memory, een spel met bierkaartjes en oefeningen met de
parachute.
De dag sloten we af met een groepsdans waarbij we
verschillende bewegingen deden met lege plastieken
flessen.
Nadat we een welverdiende medaille kregen, reden we
moe maar voldaan naar onze Poel terug.

Special Olympics
Op 4,5,6,7 mei gingen de jaarlijkse Special Olympics
door in La Louvière.
Dankzij de steun van verschillende vrijwilligers kunnen
sommige gasten in de maanden vooraf, hierop ten volle
voorbereid worden. Zij gaan samen naar de atletiekpiste
of het zwembad om er aan verschillende atletieksporten
te doen : te lopen, te springen, te fietsen en te zwemmen.
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Nieuwtjes
Familienieuws
-

-

-

Op 11 maart ll. overleed Dhr. Erwin Demeûter,
echtgenoot van Marleen Doye, administratief
medewerker boekhouding van De Poel vzw. Wij wensen
Marleen en de kinderen veel sterkte toe!
Ook sterkte toegewenst aan de familie van Dhr. Roose
Jozef. De vader van Johan Roose, econoom, overleed op
17 maart 2016.
Op 27 maart 2016 werd Sally Barbieur, ortho-agoge
voor de eerste maal mama. ‘Elias’ werd geboren, een
flinke zoon van 3,710kg. Proficiat aan de trotse papa en
mama.

Kent u de colruytcheques bij
De Poel vzw al?
U kan bij de coördinator van
het centrum colruytcheques
aankopen ter waarde van 10 €
of 25 €. Met dit bedrag doet u
uw aankopen in één van de
winkels van de Colruyt-groep:
Colruyt-winkel, Bio-Planet,
Okay, Dreamland en
Dreambaby.
Per aangekochte cheque
schenkt Colruyt een deel aan
De Poel. Zo steunt u dus De
Poel!
U kan de cheques cash betalen
in het centrum ofwel het
bedrag overschrijven op
rekeningnummer
BE42 7795 9092 6054 (Belfius)
van De Poel. Opgelet: dit
rekeningnummer is gewijzigd!
Voor meer info: contacteer de
verantwoordelijke coördinator.
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In de pers !!
Welzijnscampus Groot-Bijgaarden

Op 20 maart 2016 opende de nieuwe Welzijnscampus in GrootBijgaarden haar deuren.
De welzijnscampus bestaat uit een gedeelte sociale campus,
een gedeelte dienstencentrum en een gedeelte lokaal opvang
initiatief.

Financiële steun is zeer
welkom !!

Sociale campus
Het gezamenlijk gebruik van de infrastructuur door
verschillende sociale diensten zou leiden tot een efficiënt en
zuinig gebruik van (overheids)middelen, een grotere
samenwerking op lokaal/regionaal vlak en vooral een goede
afstemming van de zorg voor de welzijnsvragen van de
lokale/regionale bevolking.Sociale organisaties die hun intrek
reeds hebben genomen in de campus (met hun hele werking of
deels of via zitdagen):

Voor elke gift van 40€ op
rekeningnummer
BE42 7795 9092 6054 van
De Poel vzw ontvangt u een
fiscaal attest !

- 3W Plus- Vzw De Poel- Kind en
Gezin- VONKCAWVDAB
-

Daarnaast worden er ook lessen Nederlands georganiseerd.
Antennepost dienstencentrum Nieuwenbos
Een lokaal dienstencentrum biedt informatieve, recreatieve en
vormende activiteiten aan:.Een lokaal dienstencentrum richt
zich in het bijzonder tot personen in een beginnende
zorgsituatie.
De Antennepost is nog in opstart in de welzijnscampus
LOI
Een lokaal opvanginitiatief biedt aan personen die in Dilbeek
verblijven, in afwachting van de beslissing over de aanvraag
tot erkenning als politiek vluchteling, een woongelegenheid
aan waarin ze zelfstandig kunnen wonen.
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Met dank aan onze structurele sponsors :
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