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"Soep op school voor kansarmen" van "De Aar" 
 
Geachte dames en heren van Rotary, 
Beste genodigden, 
 

Ons project wil optreden als “derde betaler” in de soepkosten op school,  voor kansarme 
kinderen in Geelse basisscholen. Konkreet treden we op in 4 Geelse basisscholen en 
hebben jaarlijks 6.000 € nodig. Wij, “De Aar”  zijn Lieve Dams, directrice van een Geelse 
basisschool erg dankbaar voor de volgende getuigenis: 

Geachte dames en heren van Rotary – Geel 
De laatste jaren ervaren wij binnen onze SAIO-school een toename van leerlingen die in 
zeer complexe thuissituaties of andere contexten verblijven. We zien dat het in héél wat 
gezinnen financieel een pak moeilijker is geworden om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Dit is onmiddellijk merkbaar door het feit dat zelfs onze zeer kleine schoolrekeningen 
onbetaald blijven, dat kinderen ’s morgens zonder ontbijt op de schoolbus zitten en dat er 
’s middags te weinig of niets in hun brooddoos zit.  
Onze school kwam een aantal jaren geleden in contact met de organisatie 
“broodbedeling” – ondertussen is dit De Aar geworden, die het fantastische aanbod deed 
om de warme en verse soep die wij vanaf de herfstvakantie tot aan de paasvakantie te 
koop aanbieden in onze school, te sponsoren voor deze kinderen die toch wel in 
kansarme gezinnen opgroeien. Wij kunnen dus in SAIO dankzij De Aar dit schooljaar een 
20-tal kinderen elke middag een lekker bord soep mét boterham gratis aanbieden.  

Wij zijn dus super blij met dit initiatief dat zijn derde jaar ingaat en waarvan we merken dat 
dit geld voor verse soep op een discrete manier écht terecht komt bij de kinderen die het 
écht nodig hebben.  

We kregen dit schooljaar ook een prachtige ontroerende respons van een dankbare 
mama die dit initiatief erg waardeerde en hierop spontaan ons een mailtje stuurde.  
Om privacy redenen hebben we de naam van het kind weggelaten:  

Heykes… met de mama van XXX.. ik las net uw mailtje en wil u hiervoor erg hard 
bedanken…             XXX vertelde ons dat hij lekkere soep krijgt en zei ook iets van 
dat het in orde is voor de soep. Ik lag er wat van wakker omdat we het momenteel 
niet makkelijk hebben. We zitten al een week zonder leefgeld en dan die zware 
rekeningen van de school waar XXX zijn broer en zusje gaan… maar bij deze… 
Dank u voor al wat jullie voor XXXX doen! x groetjes de mama van XXX.. 

Beste Rotary-leden, dit is  het best bewijs dat dit initiatief ‘soep op school’ daadwerkelijk 
zijn doel bereikt.  

We zijn dus jullie, in naam van alle kansarme gezinnen uit onze school zéér dankbaar 
voor de sponsoring die jullie overbrengen aan de Aar.  

Jullie dragen niet alleen De Aar een warm hart toe maar dit heeft een rechtstreeks 
verband met de kansarme gezinnen die bij ons in school terecht komen.  

In naam van deze anonieme gezinnen en het hele schoolteam een welgemeende warme 
groet voor jullie gulle gift!  

Lieve Dams Directie SAIO Buitengewoon Onderwijs 
Type 3 – Type 9 – Type Basisaanbod            
   



GHETTO CLASSICS vzw 

Ereburger Jef Neve en Geel geven muziek aan kinderen in Nairobi 
Drie jaar geleden trok Jef Neve, op uitnodiging van de Belgische ambassade in Kenia, naar Nairobi voor een 

concertreeks. Een van de concerten vond plaats op het hoofdkwartier van Safaricom, de telecom-provider van Kenia. 

Na het concert was de CEO van dit bedrijf, Bob Collymore, erg onder de indruk van Jef Neve . 

Die avond werd d eerste fundering van het Safaricom International Jazz festival gelegd. Ondertussen is dit 

evenement uitgegroeid tot een van de grootste Jazz-festivals ter wereld, met 15 000 toeschouwers en een 

indrukwekkende line-up aan artiesten. Op de editie van 2016 nam Jef Neve deel aan het festival als inspirator en 

mede-grondlegger. 

Veilige muziekschool in sloppenwijk 
De totale opbrengst van dit festival gaat naar een goed doel. De Ghetto Classics is een muziekschool van meer dan 

700 leerlingen in het midden van een van de grootste sloppenwijken van Nairobi. Elke artiest van het festival wordt 

uitgenodigd om deze veilige en creatieve plek te bezoeken en er een muzikaal moment mee te maken, een 

masterclass te geven en vooral om de kinderen te inspireren. Een prachtig initiatief dat niemand onbewogen laat, 

ook Jef Neve niet. 

‘Hoe geef ik geluk uit muziek door?’ 
Nu Jef Neve ereburger is van zijn geboortestad Geel, wil hij de stad bedanken. Hij wil iets doen op langere termijn, 

niet eenmalig. Zo kwamen gesprekken op de gang tussen het stadsbestuur en Jef Neve. Samen gingen ze op zoek 

naar een antwoord op Jefs vragen: ‘hoe kan ik mijn ereburgerschap gebruiken om het project in Nairobi in de verf te 

zetten? Wat kan ik samen me de stad op poten zetten om een duurzame en ondersteunende relatie op de bouwen 

met de muziekschool zo’n 10000 km zuidelijker? Hoe kan ik het geluk dat ik haal uit muziek spelen, doorgeven aan al 

die kinderen, samen met de stad? Hoe kan ik dit project, dat zo nauw aan mijn hart ligt, in samenwerking met Geel 

en de mooie titel die ik van de stad en haar inwoners kreeg, vorm geven?’ 

Ook jij kan helpen 
Als antwoord op deze vragen ontstond het barmhartige idee om muziekinstrumenten, en alles wat met muziek te 

maken heeft, te verzamelen en aan Ghetto Classics te schenken. Heb je instrumenten (die mogen op leeftijd zijn, 

maar moeten wel bespeelbaar zijn) liggen die je niet meer gebruikt? Heb je partituren van de muziekschool die toch 

maar stof liggen te vergaren? Of stap je naar de muziekwinkel om onderhouds- en herstellingsproducten te kopen en 

die te schenken aan de muziekschool in Nairobi? Wil je geld doneren om dit prachtige project te steunen? 

 

Neem dan contact op met nadine.stuyck@geel.be of breng de spullen naar cultuurcentrum de Werft tijdens de 

openingsuren.  

Openingsuren: dinsdag t.e.m. vrijdag: van 10u tot 12u30 en van 13u30 tot 16u. Zaterdag: van 10u tot 12u. Maandag 

is de balie gesloten. 

 



PLAY TOGETHER UNIFIED GIRLS 

Play Together Unified Girls is gegroeit uit het project GELO2014 wat gestart is in 2012 

GELO 2014 was een project waar 9 dames met en zonder verstandelijke beperking geselecteerd 

werden om mee te doen aan de Europese Special Olympic Games in 2014, zij werden daar met veel 

overmacht Europees Kampioen,Na de spelen werden we op vele plaatsen uitgenodigd om 

wedstrijden te gaan spelen en daar charmeerde de GELO dames vele andere valide dames uit heel de 

Kempen en Limburg die ook graag eens wilden meedoen aan een wedstrijd van GELO. Een half jaar 

later konden wij een 40 tal dames met en zonder beperking regelmatig uitnodigen voor 1 van onze 

activiteiten. Omdat er in Geel weinig mogelijkheden waren om telkens een sporthal te gaan zoeken 

voor trainingen en wedstrijden zijn we in 2015 gaan praten met Basketballclub Campinia Dessel-Retie 

om samen te werken. Daar was een grote accommodatie beschikbaar die we gratis mochten 

gebruiken. Doordat GELO een selectie was van dame van Geel en Lommel en omdat de 

deelneemsters uit alle uithoeken van de Kempen en Limburg kwamen zijn we op zoek gegaan naar 

een andere naam 

PLAY TOGETHER UNIFIED GIRLS 

Een naam die stilaan zeer bekend geraakt in basketmiddens .Ondertussen zijn we met ons project 

ook onder de vleugels van Campinia Dessel –Retie genomen, Wij organiseren een 10 tal activiteiten 

per jaar waaronder stages, trainingen, teambuildings, galamatchen, nationale en internationale 

toernooien ea, Op 19 mei gaat de 2 de galamatch door in Dessel waar we met en tegen de Belgium 

Cats spelen (Nationale damesploeg)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECT 2018 “WE HAD A DREAM” 

In 2018 gaan we een heel grote uitdaging tegemoet 

Met 7 dames met een verstandelijke beperking,9 dames zonder beperking, 3 coaches en 4 

begeleiders trekken wij van 16 tem 30 juli 2018 naar het mekka van het basketbal, de USA. 

Op uitnodiging van enkele plaatselijke vrienden gaan we een 15 daagse basketbalstage doen, 

wedstrijden spelen, veel trainen, uitstappen worden gepland, clinics worden gegeven, 

Een droom die uitkomt voor onze dames met een verstandelijke beperking (en de rest natuurlijk ook) 

die daar de tijd van hun leven gaan beleven 

Ook een mooie oefening naar zelfstandigheid omdat de meeste zonder ouders voor de 1ste keer zo 

ver en zo lang op reis gaan 

Onze reis gaat een serieus kostenplaatje tegemoet maar met onze super werkgroep komt dit in orde. 

DREAM YOUR DREAM 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Schets werking  

’t Volderke zorgt voor mensen met een zware fysieke beperking en/of Niet aangeboren 

hersenletsel. 

Werkend vanuit onze locaties in Meerhout en Olen bieden wij ondersteuning in de ruime 

Zuiderkempen.  

Ongeveer 130 personen met een beperking doen jaarlijks beroep op onze diensten.   

Binnen onze residentiële werking verblijven ongeveer 30 personen. We voorzien 24/24 

ondersteuning op vlak van algemeen dagelijks leven (transfers bed – stoel, toilet, 

maaltijdondersteuning, activiteiten,…). De graad van beperkingen bij onze bewoners ligt 

hoog. Er zijn permanent ADL assistenten in huis en via een oproepsysteem kunnen bewoners 

hulp vragen bij zaken die ze zelf niet kunnen. 

 

Aankopen die we willen realiseren om de kwaliteit van leven te verbeteren:  

Elke leefgroep heeft aan zijn woonruimte ook een terras om bij mooi weer buiten te kunnen 

zitten. Vanuit onze visie dat ook mensen met zware beperkingen recht hebben op leven in 

een materiële omgeving die zichtbaar maakt dat er respect is voor hun realiteit, willen we 

ons huidige tuinmeubilair vervangen. De huidige stoelen, parasols en tafels hebben hun 

beste tijd gehad en tonen  niet langer een leefomgeving die het respect uitstraalt dat we 

onze bewoners toewensen.  

Gezien de meeste van onze bewoners rolstoelgebonden zijn, is er vooral nood aan makkelijk 

richtbare of verplaatsbare parasols en stevige tafels die een accidentele aanrijding met een 

rolstoel kunnen weerstaan. 

Met de door u toegezegde sponsoring kunnen we drie hangparasols met bijhorende 

verrijdbare voeten aankopen voor onze drie leefgroepen in onze afdeling  Weegbree. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aanvraag Sint -Tarcitiusscouts  

Geachte, 
 
Wij zijn de Sint-Tarcitiusscouts uit Geel, Eikevelden 79a. We zijn een feitelijke vereniging en dit jaar 
staat Wouter Auwers als groepsleider aan het roer van onze 180  leden tellende scouts. 
 
Elke zondag staan we met een leidingsploeg van 14  jonge mannen klaar om onze jongens van 6 tot 
18 een leuke tijd te laten beleven. We spelen allerlei spelletjes en verliezen nooit de visie van de 
scouts uit het oog. Dit wil zeggen: Samen met respect voor elkaar en voor de natuur ons amuseren, 
maar ook ons inzetten voor elkaar en voor de gemeenschap. Zelf initiatief nemen en een 
engagerende houding hebben, zijn dingen die we onze leden willen meegeven. 
De hele leidingsploeg zet zich niet alleen op zondag in voor de scouts, maar organiseert ook 
verschillende activiteiten waarmee we geld inzamelen om onze scoutsactiviteiten te kunnen 
ondersteunen. Zo organiseren we onder andere de wijnavonden, een fuif en onze Tarciaanse 
feesten. Organisaties en mensen kunnen ook steeds op onze hulp rekenen bij de vele festivals waar 
we ons steentje bijdragen (Summerfestival, Laundry Day, Geel Zomert en de Rotary …) en de 
verschillende feesten waar we opdienen en/of afwassen (doopfeesten, trouwen, KWB eetdag, …). 
 
Elk jaar sluiten we ons scoutsjaar af met een fantastisch kamp. We gaan telkens kamperen op een 
wei dat we voor 10 dagen omtoveren tot onze Tarcitiusstad. Dit jaar gaan we de streek rond Chimay  
verkennen en we gaan, zoals de voorbije jaren ook al gedaan hebben, helemaal back to basic. Dit wil 
zeggen dat we op een lege wei aankomen en zelf een hudo, slaapplekken, een fouragetent, 
eetshelters, douche, enzoverder opbouwen. 
Het is ook hiervoor dat we jullie steun heel goed kunnen gebruiken.  
Het is wel duidelijk dat we hiervoor nood hebben aan veel tenten om onze leiding en leden te 
herbergen en de keuken en al ons materiaal in onder te brengen. Momenteel zijn we in het bezit van 
7 grote jumbo tenten waarvan er 3 tenten dringend nood hebben aan vervanging. Zo’n tent kost 
nieuw als snel meer dan 2000 euro en een degelijke tweedehandse rond de 1500 euro. 
Onze stock sjorpalen die gebruikt worden voor de vlaggenmast, shelters en takkampen is ook 
dringend toe aan een update. Verschillende palen hebben niet meer de gewenste sterkte en 
gebroken lange palen doen nu dienst als korte palen waardoor er een tekort is aan degelijke lange 
palen. De langere palen kunnen nieuw al snel tot 10 a 15 euro kosten. 
 
Onze scouts zou in een normale situatie door al de geldactiviteiten die we tijdens het jaar doen, deze 
aankopen wel kunnen financieren. Echter, door de vele juridische en financiële problemen die we de 
afgelopen jaren hebben gehad met ons nieuw lokaal, moet veel van dit verdiende geld stromen naar 
de afbetaling en de afwerking van het lokaal. 
Een financiële bijdrage om onze kampen tot in de verre toekomst te verbeteren, is iets waar we met 
heel de scouts enorm dankbaar voor zijn. De aankopen die we zouden maken, zijn immers zaken die 
jarenlang kunnen meegaan. 
We zijn blij dat Rotary Geel een dergelijk sociaal project op poten heeft gezet en dat we bij hen 
kunnen aankloppen. We zijn immers al jarenlang fan en vaste aanwezigen van deze fantastische 
organisatie ! Zowel de huidige leiding als de oudleiding die er al vanaf het begin bij waren. 
 
Meer info over onze scouts en onze activiteiten, vind je terug op www.tarcitius.be 
Meer info over de problemen waar onze scouts de laatste jaren met te kampen heeft gehad, vind je 
terug op de FB-pagina die vorig jaar speciaal werd opgericht om een dreigende openbare verkoop af 
te wenden: https://www.facebook.com/RedDeScoutsTarcitius  
  
 

 

 

 

 

 

 

 



Open Kamp Kempen 

't plezantste kamp! 

Open Kamp? 
 

Open Kamp heeft als doel scouting open te stellen naar maatschappelijk kwetsbare jongeren 

en jongeren van allochtone afkomst. Onze eerste doelstelling is natuurlijk de kinderen en 

jongeren het kamp van hun leven te bezorgen.  Een plaats waar een kind terug kind kan zijn 

en zichzelf en zijn omgeving kan ontdekken. Met het kamp richten we ons voornamelijk op 

jongeren met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond tussen 6 en 18 jaar. De doelgroep 

van Open Kamp is zo divers als er koppen mee zijn op kamp. Sommigen wonen niet bij hun 

ouders, maar in een leefgroep. Anderen hebben een andere culturele achtergrond, of leven in 

een sociale woonblok. Hun ouders kunnen werkloos zijn, of niet. Er zitten kinderen van 

alleenstaande ouders tussen. Sommigen zijn nog maar pas in het land, anderen spreken plat 

dialect.  

 

En waarom? 
 

Open Kamp is een verhaal van diversiteit: een manier om het veelal blanke, ASO- en 

middenklasse profiel van onze beweging te verbreden en uit te dagen. Dit is een kwestie van 

geëngageerd zoeken naar verrijking... Open Kamp is uit op een dubbel effect. Via de 

bijzondere ervaring van een speciaal gewoon kamp, hopen we nietscoutsleden warm te 

maken voor onze beweging. Maar ook als leiding kan je via deze intensieve Open Kamp-

ervaring creatief leiderschap opdoen. Daarnaast is het leuk om met kinderen op kamp te gaan 

en hen een leuke tijd te bezorgen.  

 

Het Kamp 
 

Elk jaar gaat het kamp door van 8 tot 15 augustus 2017 in De Brink te Herentals. De leden 

zijn aanwezig van 8 tot 15 augustus. We hebben verschillende dingen nodig: leiding, 

fourage, chauffeurs, ...leiding is steeds welkom maar op een andere manier kan je mee helpen 

zoals foerieren of chauffeuren.  Natuurlijk is ook financiering heel belangrijk. Alle kinderen 

moeten meekunnen op kamp, geld mag hier dus geen drempel vormen. Dat zorgt ervoor dat 

we voornamelijk afhankelijk zijn van subsidies en sponsoring. Hiermee huren we tenten en 

terrein en betalen we het eten.  

 

 

  
 



 
 
 
 
 
 

 
Onze missie 
Rode Kruis-Vlaanderen helpt 
Wij zijn een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. Via het Belgische Rode Kruis maken we deel uit van de Internationale 

Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging. Onze missie is drieledig: 

 Opkomen voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland. 

 Actief zijn op het vlak van rampenbestrijding, zelfredzaamheid en bloedvoorziening. 

 Bij dat alles doen we maximaal een beroep op vrijwilligers. 

Zelfredzaamheid stimuleren 

We vinden het belangrijk dat mensen elkaar kunnen helpen bij een noodgeval. Thuis, op school, in de jeugdbeweging, in de 

sportclub of op het werk. We willen zoveel mogelijk mensen eerste hulp aanleren. Ook internationaal: we helpen andere 

landen met het ontwikkelen van eerstehulprichtlijnen en bijhorend opleidingsmateriaal. 

Meteen helpen bij rampen 

We willen optimaal hulp bieden bij een ramp. Dat doen we door onze plaatselijke Rode Kruisafdelingen snel in te zetten, of 

door de samenwerking met de andere hulpdiensten en de overheid te versterken. We bereiden ons ook voor om hulp te 

bieden bij langdurige rampen. En onze expertise op het vlak van internationale noodhulp bouwen we verder uit. 

Uitmunten in bloedvoorziening 

Onze Dienst voor het Bloed staat in voor de continue bevoorrading van veilige bloedproducten aan de meeste ziekenhuizen 

in Vlaanderen. Wij garanderen dat we altijd op tijd zorgen voor voldoende veilig en kwalitatief bloed. Zo helpen we dokters 

levens redden. 

Zorgen voor kwetsbaren 

Talloze Rode Kruisvrijwilligers dragen zorg voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Wat we doen, is misschien niet 

altijd zichtbaar. Maar het betekent wel een wereld van verschil voor de duizenden mensen die op ons rekenen. 

Over onze afdeling 
Onze afdeling maakt deelt uit van Rode Kruis-Vlaanderen. Rode Kruis is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die 

opkomt voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland. 

Geboorte 
23 december 1923 ... sinds die dag is het Rode Kruis-Geel alive and kicking. 

 

Wat doen we 
Hulp op jouw evenement (preventieve acties)   Uitleendienst  Bloedvoorziening  

Opleidingen organiseren          Jeugd Rode Kruis          Aangepaste vakanties  

Vakantiekampen        Internationale hulp        Niet-dringend ziekenvervoer  



 

 

Doelstellingen 

De vzw Help Brandwonden Kids wenst kinderen met brandwonden 
financieel te steunen. 

Dit doen wij niet zomaar. Omdat wij goede contacten hebben met de 
Belgische Stichting Brandwonden en de brandwondencentra van UZ 
Leuven Gasthuisberg, Stuivenberg Antwerpen, UZ Gent en Neder Over 
Heembeek wensen wij met hen een degelijke samenwerking te 
onderhouden. Dit omdat wij, ondanks onze inzet, niet de know how 
hebben om onze ingezamelde gelden te verdelen naar datgene wat op 
dat moment de meest prangende behoeften zijn. 

Daarom zullen wij steeds vragende partij zijn om van de Belgische Stichting Brandwonden de vraag tot steun te 
mogen ontvangen. Ook op vraag van de sociale diensten van de verschillende brandwondencentra zal financiële 
steun toegekend worden. Deze vraag tot financiële steun aan kinderen met brandwonden wordt stevig 
onderbouwd door een commissie van sociaal assistenten en verpleegkundigen, onafhankelijke specialisten uit 
de brandwondencentra, die elke aanvraag in detail onderzoeken en de financiële steun blijven opvolgen via de 
coördinator in het zorgtraject. 

Wel zal de vzw Help Brandwonden Kids steeds intern overwegen de steun toe te kennen. 

Hier enkele aanknopingspunten voor tegemoetkomingen in vergoeding van kosten die voor onze vzw Help 
Brandwonden Kids in aanmerking kunnen komen. 
Dit is slechts een opsomming en geen limiet. 

 Kosten voor psychologische ondersteuning (geen tussenkomst van de mutualiteiten). 

 Kosten voor aanvullende medicatie en verbanden (D -medicatie). 

 Kosten voor oplopende remgelden in de kinesitherapie. 

 Kosten in vergoeding van bijkomende drukpakken en of orthopedische hulpmiddelen. 

 Kosten voor specifieke littekenverzorging (maquillage, tatoeage, kuren, LPG …..). 

 Kosten voor speelgoed op de brandwondencentra. 

 Kosten voor UV – bestendige zwempakken. 

 Kosten voor afvaardiging van personeel voor lezingen over preventie in scholen en toelichting in de 
desbetreffende scholen bij specifieke patiënten (kinderen). 

 Kosten voor rooming-in van de ouders (niet steeds terugbetaald door de hospitalisatieverzekering) 

 Kosten voor vervoer met ambulance of helikopter. 

 Kosten voor gezinshulp. Door de bijkomende zorgen die dienen verleend te worden aan het kind blijft er 
minder tijd over voor huishoudelijke taken. 

 Ondersteuning van verschillende initiatieven voor kinderen met brandwonden, zoals kuurkampen en 
andere kampen die de genezing en integratie in de maatschappij in de hand kunnen werken. 

 Ook wensen wij een aanspreekpunt te zijn voor kinderen met brandwonden. 

Preventie is een belangrijke doelstelling voor “HELP BRANDWONDEN KIDS”. 

HBK is in het najaar van 2017 een campagne gestart om zoveel mogelijk scholen in België te voorzien van “Doe 
dozen” voor de kleuters en 2de graad lager onderwijs. Een “Doe doos” is een educatief pakket om brand en 
brandwonden te voorkomen. De toelichtingen voor de leerkrachten zijn duidelijk beschreven in de bijgevoegde 
scenario’s. 

Scholen die interesse hebben in zulke “Doe Dozen” kunnen hiervoor contact opnemen met : 
– helpbrandwondenkids.gh@telenet.be of op GSM 0475 51 92 01 
– het HBK secretariaat via helpbrandwondenkids.ml@telenet.be of op GSM 0495 18 85 43 

Preventie kan ook in een breder kader worden gezien. 
Mocht een school, bedrijf, vereniging, service club of andere organisatie interesse hebben in de mogelijkheden 
hieromtrent dan men hiervoor ook contact opnemen via de eerder vermelde contacten. 

Preventie is zeer belangrijk en mag ons zeker niet ontgaan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

G-badminton 

 

1.Beschrijving van onze organisatie:  
 

Wij zijn een badmintonclub met ongeveer 20 G-atleten en 6 coaches. We 
zijn ong. 18 jaar geleden gestart in de sporthal van Sint Maria met een tiental 
atleten van 14 tot 52 jaar. 

13 jaar geleden zijn we naar de sporthal van Sint Aloysius getrokken.  
Slechts 1 atleet heeft die overstap mee gemaakt.  
Al snel, 2 jaar later, groeide het aantal aan tot ong. 8 atleten met 2 trainers: 
Leen en Anne 

  
Vandaag zitten we met een ledenaantal van ongeveer 22 badmintonners 
waarvan er gemiddeld 18 elke zaterdagvoormiddag op het plein staan. 

Gelukkig zijn er ook extra trainers bij gekomen: Bieke, Romi, Eef en Sabine. En 
dit jaar heeft Joppe de groep nog vergroot. 

 
Onze activiteiten: 
We trainen elke zaterdagvoormiddag van 9.30 u. tot 10.30 u. 

Jaarlijks nemen wij aan 4/5 tornooien deel. 
17/2 is er het Belgisch Kampioenschap in Heusden-Zolder, 24/2 nemen we deel 

aan het tornooi in Leuven en op 17/3 gaan we naar onze Waalse vrienden van 
Reine Fabiola en op 22/4 worden we in Gooik verwacht! 
In het Hemelvaartweekend zijn er de Special Olympics waar wij elk jaar Geel 

vertegenwoordigen. Dit jaar vindt het plaats in Moeskroen en Doornik. 
 

In de vakantie organiseren we ook steeds 2 activiteiten: minigolf, petanque, 
kajakken, fietstochtje en eentje drinken op een zonnig terrasje. 
Op het einde van het seizoen hebben we onze jaarlijkse vrienden- en familiedag, 

waarop iedereen wordt uitgenodigd. (jullie zijn ook steeds welkom!) 
 

Ons jaarlijks tornooi -eind oktober- is ook gestaag gegroeid. 10 jaar geleden 
zaten we aan 37 deelnemers met enkel clubs uit de buurt. 
Dit werkjaar namen er meer dan 90 atleten deel aan ons tornooi en ze komen 

van heinde en ver: Reine Fabiola (Wallonië), Rosmalen (Nederland), Leuven,... 

2.  Het project waaraan de gelden zullen worden besteed 
 

a) Wij willen ons jaarlijks tornooi voor IEDEREEN toegankelijk houden. D.w.z. dat  

    wij dit gratis willen blijven organiseren. (medailles, broodjes, watertje) 

b) Het vervoer van en naar de verschillende tornooien 

    Niet alle spelers kunnen op de plaats van de wedstrijd geraken en daarom  

    zorgen wij telkens ook voor het nodige busvervoer 

c) De Special Olympics zullen dit jaar plaatsvinden in Moeskroen en Doornik, niet  

   bij de deur dus! Wij zorgen voor een slaapplaats voor al onze deelnemers 

 

Nog bijkomende vragen? Je mag me steeds bellen of mailen. 

annecatry@hotmail.com    0478 39 45 05  
 

 

 

 

 



 

Plant een boom 

 

 

 

 

Rotary Club Geel Global Grant (reservering voor) 

 
 

 

 

 

 

 



 

WZC WEDBOS  OCMW GEEL 

Ons WZC heeft 4 afdelingen voor 119 bewoners. Alle afdelingen werken met heterogene 

bewonersgroepen. Op afdeling de Linde is er een leefgroep voor dementerende bewoners. 

Als WZC willen we staan voor kwaliteitsvolle zorg op maat in een aangename en huiselijke  

woonomgeving. 

Uw thuis is onze zorg’ 

Ons woonzorgcentrum Wedbos streeft er naar een thuis te bieden aan alle zorgbehoevenden.  

Dit realiseren we door: 

 een visie waarbij respect, eigen waarde, privacy en inspraak centraal staan; 

 een gevarieerd animatieaanbod en een streven naar een dagindeling op maat; 

 een nauwe samenwerking met onderwijs- en gezondheidsinstellingen, vrijwilligers en 

verenigingen; 

 de mogelijkheid te bieden om hier te sterven, waarbij intense palliatieve zorgen aangeboden 

worden 

‘Onze zorg is uw thuis’ 

In ons huis garanderen we de bewoners ‘zorg op maat’. Dit realiseren we door: 

 de continue inzet van voldoende gekwalificeerd, gemotiveerd en deskundig personeel; 

 een doorgedreven, multidisciplinair preventief zorgbeleid; 

 de maximale zelfredzaamheid van de bewoner te behouden en te ondersteunen; 

 een leefbaar veiligheidsbeleid; 

 een permanente vorming en bijscholing; 

 te streven naar een financieel verantwoord beleid. 

De gelden die ons door Rotary Geel werden ter beschikking gesteld, werden aangewend om een 

tovertafel aan te schaffen. 

 

De Tovertafel 

De Tovertafel  is specifiek ontwikkeld voor en mét mensen in de midden- tot late fasen van dementie. 

De interactieve spellen doorbreken apathie door zowel fysieke als cognitieve activiteit te stimuleren en 

sociale interactie uit te lokken. Bovendien levert de Tovertafel waardevolle momenten op met 

familieleden en verzorgers. Plezier en verwondering staan bij de spellen voorop! 

  

De Tovertafel is een kastje dat aan het plafond wordt gehangen, boven de eettafel van de zorginstelling 

bijvoorbeeld. Hierin zitten onder andere een hoge kwaliteit beamer, infraroodsensoren, luidspreker en 

processor waarmee de spellen op tafel worden geprojecteerd. De kleurrijke projecties reageren op 

hand- en armbewegingen. Zo kunnen de bewoners zelf spelen met het licht. 

         

Peter Van Hoof 

   Hoofdparamedicus WZC Wedbos 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

MIN is ontstaan uit de adventsactie van 1991 van het parochieteam van Sint-Dimpna. 

Wij zijn een groep van 12 vrijwilligers die zich in alle anonimiteit en discretie inzetten voor de 

kansarmen van Geel, ongeacht de voorgeschiedenis, de nationaliteit en de geloofs-overtuiging van 

deze mensen in nood. Momenteel volgen wij een 80-tal gezinnen uit Geel.   

Binnen de groep mensen die wij volgen, kunnen we een onderscheid maken tussen “nieuwe armen” 

en “generatie-armen”. Een andere groep zijn de vluchtelingen en asielzoekers. 

 

 Onze hoofdactiviteit bestaat erin om onze gezinnen thuis (!) te bezoeken en door met hen te 

praten, proberen te achterhalen hoe de toestand binnen het gezin is. We proberen een 

vertrouwensrelatie op te bouwen tussen het gezin en de vrijwilliger. Dat is ook de reden 

waarom een gezin maar gevolgd wordt door één vrijwilliger. 

 Materieel proberen we onze gezinnen te helpen door er voor te zorgen dat zij over de 

levensnoodzakelijke middelen beschikken zoals een tafel, bed, kasten, frigo-diepvries, 

fornuis. Ook het betalen van (een deel van) de verwarmingsonkosten van die gezinnen die 

deze zware financiële last niet kunnen dragen, behoort tot één van onze doelstellingen om 

menswaardig te kunnen leven. 

 Sinds vele jaren hebben wij een tweedehandskledingwinkel. Gedurende het ganse jaar 

zamelen wij bruikbare kledij in die wij aangeboden krijgen. 2 maal per maand is onze 

kledingruimte open en kunnen onze gezinnen kleding kopen tegen zeer lage prijzen (0,1 – 1 

€). 

 Wekelijks is er onze broodbedeling waar onze gezinnen terecht kunnen voor gratis brood.  

 In ons schoenenproject sponsoren we de aankoop van schoenen voor schoolgaande kinderen. 

 Via aankoopbonnen voor verse groenten en fruit proberen we gezonde voeding te promoten 

binnen onze gezinnen. 

 Rond de kerstperiode houden we een voedselinzameling en maken we voedselpakketten voor 

onze gezinnen, een welkom extraatje in de feestperiode. 

 Via voordrachten op scholen en aan verenigingen proberen we de armoedeproblematiek meer 

onder de aandacht te brengen. 

 

Broodbedeling Geel 
 

De broodbedeling is een samenwerking tussen MIN en de Dienst Gelijke Kansen van stad Geel. 

MIN-gezinnen of mensen met een vrijetijdspas kunnen wekelijks op woensdag langskomen in de 

lokalen van Den Echo voor het bekomen van gratis brood naargelang hun behoefte. Sinds juni 2011 

zijn er op deze manier al 90.000 broden bedeeld aan mensen die het nodig hebben. Maar omdat een 

droge boterham een droge boterham blijft, werd er besloten om maandelijks een extraatje te voorzien 

in de vorm van broodbeleg.  

 

Dankzij de sponsoring van Rotary Geel krijgen de bezoekers van de broodbedeling elke eerste 

woensdag van de maand een extraatje: eieren, kaas, smeerkaas, choco, confituur, peperkoek. 

Dit Rotary extraatje wordt bedeeld door leden van de Rotary zelf zodat zij ook een goed zicht hebben 

op de besteding van de sponsoring. 
 

Contactgegevens: 

Johan Merckaert, Voorzitter Mensen In Nood Geel, Drieskens 22, 2440 Geel, 014/59.38.08, mingeel@hotmail.com   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Akwaaba Asuadei, wat ‘Welkom in Asuadei’ betekent, is een 

kleine organisatie die zich bezig houdt met de uitbouw van een 

lagere school in Asuadei, centraal Ghana.  

De bedoeling is heel eenvoudig: zoveel mogelijk kinderen een 

kans geven op treffelijk onderwijs. Aangezien de publieke scholen gratis zijn, is de kwaliteit ervan 

beneden alle pijl. De leerlingen hangen rond op het schooldomein of spelen voetbal en leerkrachten 

kijken toe vanuit de schaduw van een boom. In tegenstelling tot de gratis publieke scholen betalen 

onze kinderen dagelijks een zeer kleine schoolbijdrage. Van deze centen kan de school het 

middagmaal voor de kinderen voorzien en leerkrachten betalen. Verder is het ook een soort 

engagement van de ouders. Hun kinderen krijgen degelijk en betaalbaar onderwijs, maar ze moeten 

er ook zelf iets voor doen. Dit zorgt er dan weer voor dat ouders hun kinderen op regelmatige basis 

naar school sturen en ze niet te snel thuis te houden om daar te helpen. Dan zouden hun 

geïnvesteerde centen immers niets opbrengen.  

Met trots kunnen we zeggen dat we ondertussen heel wat verwezenlijkt hebben op het vlak van 

infrastructuur: 

- Waterput met filters voor drinkbaar water 

- Nieuwe (tweedehandse) schoolbus 

- Internaat met één slaapzaal voor jongens en één voor meisjes 

- Degelijke sanitaire voorzieningen 

- Keuken met overdekte refter is momenteel in opbouw 

In de toekomst is het de bedoeling dat de school kan functioneren zonder externe hulp. Daarom 

investeren we ook in een plantage waar cacaobonen, groenten en fruit worden geteeld. De 

bedoeling is dat de opbrengst van de plantage op termijn de school kan ondersteunen. Daarnaast 

investeerden we in de infrastructuur en eerste lading handelsgoederen voor een winkel in het dorp. 

Ook via deze weg komen er nu centen terug naar de school. 

Hoewel Akwaaba Asuadei voorlopig veel ondersteuning biedt aan de Willy-Taylor Academy is het 

vooral de bedoeling dat de school op termijn zichzelf draaiende kan houden. Om die reden proberen 

wij er altijd voor te zorgen dat de mensen ter plaatse evenzeer verantwoordelijkheden opnemen en 

zelf ook meezoeken naar de beste oplossingen. Wij kunnen hen financieel ondersteunen, maar zij 

moeten het uiteindelijk doen. En die bereidwilligheid om er zelf ook voor te werken is zeker en vast 

aanwezig. Emelia kan rekenen op een lerarenkorps dat geëngageerd is, dat geduld kan opbrengen als 

de lonen iets later uitbetaald worden, dat zelfs na de schooluren gratis komt helpen met 

bijvoorbeeld schilderwerken. Wij zijn enorm trots op onze medewerkers in Asuadei, wij zijn enorm 

trots op Emelia en haar familie. Kortom zijn we enorm trots op alles en iedereen die meewerkt aan 

ons project.  

Meer informatie kan u steeds vinden op onze website www.akwaaba-asuadei.eu of op onze 

facebookpagina www.facebook.com/akwaaba.asuadei. Wij zijn ook steeds bereikbaar per email op 

akwaaba.asuadei@gmail.com.  

De steun van Rotary Geel zal dit jaar gebruikt worden om nieuwe handboeken aan te kopen. Deze 

zijn nog niet voor alle vakken aanwezig in de school en de ouders van onze kinderen hebben vaak 

niet de centen om deze zelf aan te kopen. Door de boeken beschikbaar te stellen in de school kunnen 

de leerlingen de lessen beter volgen en scoren zij betere resultaten. 

Joke Jaspers & Kim Van Genechten 

Akwaaba asuadei  

 



 

 

CLINICLOWNS BELGIË VZW 
 
Onze clowns bezoeken sinds 1994 zieke en/of gehandicapte kinderen op meer dan 30 
verschillende locaties in heel België.   
De bezoekjes van onze professionele clowns zorgen ervoor dat de kinderen zich weer heel 
even gewoon “kind” kunnen voelen, onafhankelijk van ziekte of handicap.  Cliniclowns 
spreken een kind immers aan net op dat wat ze nog wel kunnen, wat hen interesseert en 
wat hen even de touwtjes in handen geeft. 
De bezoekjes zijn dus steeds op maat van elk kind en brengen in elke kamer wat nieuws.  
 
Op jaarbasis bezoekt Cliniclowns maar liefst 22.000 kinderen.  
Dit gebeurt allemaal zonder enige vorm van subsidiëring. 
Onze werking is daarom helemaal afhankelijk van giften van particulieren, bedrijven, 
service clubs, scholen, verenigingen … 
 
Elke 25 euro maakt daarin een verschil want elke 25 euro geeft ons de kans om een kind te 
bezoeken! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De steun van Rotary Geel wordt aangewend om de kosten verbonden aan de komst van 
onze clowns in  het Sint-Dimpna ziekenhuis te Geel te financieren. 
 
Clown Tsjoep en clown Bizou zijn er inmiddels de 2 graag gezien gasten. 
 
 
 



 

 

 

 

      PEDIATRIE  

 

 

Beste voorzitter en  leden van Rotary Geel 

Het Sint Dimpna Ziekenhuis in Geel heeft een kinderafdeling met 18 bedden. 

Wij behandelen kinderen van 0 tot 15 jaar, zowel gehospitaliseerde kinderen, 

als ambulante kinderen of kinderen voor daghospitalisatie.  

In 2017 hadden wij ongeveer 1460 opnames en ongeveer 3800 ambulante 

kinderen en/of kinderen voor dagopname. 

Wij werken met een beloningsysteem bv als een kind een prikje moet krijgen, 

mag hij nadien een cadeautje kiezen. 

Omdat we merken dat de middelen vanuit het ziekenhuis beperkter worden, 

zijn we op zoek naar nieuwe financiële middelen om onder andere 

prikcadeautjes aan te kopen. 

 1x per jaar gaan wij ook inkopen doen voor de Sint en voor verjaardagen. 

Kindjes krijgen deze cadeautjes als de Sint langskomt of als ze jarig zijn tijdens 

hun verblijf in het ziekenhuis. 

Jaarlijks gaat dit over een budget van 650 euro waarvan 500 euro besteed 

wordt aan prikcadeaus en 150 euro aan de  cadeaus voor de sint en de 

verjaardagen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

An Geboers, hoofdverpleegkundige pediatrie, in naam van alle 

verpleegkundigen en kinderartsen van de afdeling. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Koninklijke  

Marine Kadetten  

- Geel -  

 

Wij zijn een maritiem jeugdorganisatie, die iedere zaterdag jeugd uit Geel en 

omstreken opvangt voor een nuttige vrijetijdsbesteding. 

De jongeren van 9 jaar, leren bij ons alle vaardigheden die te doen hebben met 

scheepvaart en de praktijk. 

 

Zij leren vooral te werken in een team, samen oplossingen te zoeken, en zichzelf 

belangeloos in te zetten voor de zwakkeren of jongeren. 

 

 
 

De bijdrage van Rotary zal gebruikt worden voor de aankoop van 

reddingsvesten die voldoen aan de veiligheidseisen, om toe te laten de jongeren 

op een veilige manier te laten werken op de bootjes van de vereniging. ook 

zullen nieuwe brandblussers aangekocht worden voor de lokalen. 

 

Het word steeds moeilijker door de strengere veiligheids-normen, om te kunnen 

blijven werken als een jeugdvereniging. 
 

                                     
 

 

 

 

 

 



Luis Vicente Donche Fe y Alegria “Venezuela” 
 

Korte voorstelling 

In het jaar 1998 kwamen we met enkele zusters van Vorselaar in Ocumare del Tuy te Venezuela 

wonen.  Al vlug ontdekten we heel veel kinderen die geen kans hadden in de weinige scholen die er 

zijn voor de grote bevolking die er elk jaar maar toegroeit door de toeloop uit de stad Caracas.   

 

In 1999 werden er dan al 60 kinderen ingeschreven in ons Klein lokaal achter de kerk van Santa 

Barbara, een deel van Ocumare del Tuy.  Met behulp van enkele mensen uit de barrio Simon Bolivar, 

hebben we dan een terrein kunnen kopen met onze congregatie de Zusters Van Vorselaar (België).  

In 2000 werd dan in die barrio de eerste steen gelegd en al vlug werden er 12 klaslokalen gebouwd. 

Elk jaar groeit het aantal kinderen aan, daar de bevolking steeds maar toeneemt. 

 

Onze school Luis Vicente Donche telt dit jaar 600 kinderen, dit wil zeggen 90 kleuters en 255 

kinderen van 1ste tot 6de leerjaar in de voormiddag en hetzelfde aantal in de namiddag. Omwille van 

het tekort aan klaslokalen en scholen werken we met twee groepen, de eerste groep van 7.00 u ´s 

morgens tot 12 u, de tweede groep van 12.30 u tot 17.30.u. in de namiddag. Wij kunnen dan nu ook 

rekenen op een 40 personeelsleden die ons helpen om ook aan deze kinderen uit deze arme wijken 

een degelijk onderwijs te geven.  

 

Om het personeel te betalen mogen we rekenen op de overheid maar voor onderhoud van 

klaslokalen, enz staan we zelf in.  

 

 

Besteding gelden Rotary Geel 

Het materiaal is de laatste tijd zeer duur geworden daar het land nu met een zeer grote inflatie zit, 

de Bolivar heeft geen waarde meer. 

 

Onze school bestaat nu 17 jaar en door de vele regens en de geweldige hitte  

- Is het dak aan vernieuwing toe 

- heeft de hele dak-structuur dringend een laagje verf nodig 

- moeten ook de klaslokalen na al die jaren van gebruik geverfd worden 

Langs deze weg willen wij Rotary Geel bedanken voor hun steun die zij bieden aan ons project in 

Venezuela. 

 

Zusters van Vorselaar 

 

Directrice Luis Vicente Donche 

Anna Verheyen  
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 winnaar cultuurprijs 2017, publieksprijs 

De kleine parade 2018 
Vanuit de opleiding Sociaal Werk van de Thomas More Hogeschool Kempen zetten we voor de derde 

keer met 7 partners een Sociaal-Artistiek project op in Geel in de periode van februari tot en met mei 

2018. Sociaal-Artistiek Werk is een laagdrempelige methodiek om via kunst, in de brede zin van het 

woord uitsluiting te bestrijden en welzijn te verhogen. We vertrekken vanuit de krachten, artistieke 

talenten, verhalen en vragen van mensen in kwetsbaarheid.  
 

Samen met een kunstenaar zoeken we naar rakende beelden, woorden, muziek, drama of dans waarin 

mensen hun verhaal krachtig vorm kunnen geven. Dit artistiek product delen we met een breed 

publiek. 
 

Op 7 verschillende plekken in Geel lopen één kunstenaar, een 10 - 15 tal personen in kwetsbare 

situaties en 3 studenten Sociaal Werk een Sociaal-Artistiek traject. In totaal krijgen 80 personen die in 

kwetsbare situaties leven in Geel de kans om via artistiek werk opnieuw in hun kracht te komen. 
 

Hierbij een overzicht de partners en kunstenaars: 

1. WZC Wedbos: Marc Cruysberghs, beeldend kunstenaar werkt met de bewoners. 

2. Centrum voor basiseducatie en Al-arm: Nabil Khemir is muzikant en werkt met personen met 

een migratie achtergrond en mensen in kwetsbaarheid rond muziek.  

3. JAC XXL: Cartoonist Nanou werkt met jongeren in kwetsbaarheid in het JAC rond cartoonsMPI 

Oosterlo: Conz is beeldend kunstenaar en zal werken rond film, stop motion of sketch met 

jongeren met een verstandelijke beperking. Contactpersoon is bert.claes@MPI-oosterlo.be 

Adres: Eindhoutseweg 25, 2440 Geel 

4. Theateratelier Thomas More Kempen: Kevin de Pelsmaker en Goele Sterckx werken met 

cursisten met een verstandelijke beperking, bewoners van het MPI en van het OPZ rond 

theater. 

5. OPZ: Bert Van Laethem, muzikant werkt rond muziek met personen in psychische 

kwetsbaarheid in het OPZ.  

6. Ehsan Rahimi Tembi (regisseur) maakt met personen met een migratie achtergrond van ’t 

Origineel een filmreportage over de kleine parade 2018. In de reportage volgen ze enkele 

deelnemers en tonen ze de welzijnsverhogende effecten van sociaal artistiek werk.  
 

Vrijdag 18 mei 2018 is er een afsluitend toonmoment in het cultureel centrum De Werft waar 

de 7 artistieke producten worden gepresenteerd aan een breed publiek uit de regio.  
 

Het beeldend werk wordt tentoon gesteld binnen de eigen organisatie en de bib van Geel. Via deze 

Sociaal-Artistieke methodiek krijgen personen in kwetsbaarheid weer greep op hun verhaal, ervaren ze 

dat ze iemand zijn met een verhaal dat gehoord mag worden. Ze ervaren de kracht van het verbeelden 

en verwerven een publiek podium om hun stem te laten horen. Doordat het artistiek traject over de 

hele lijn inclusief is opgevat (studenten Sociaal Werk nemen deel en creëren mee), ervaren personen 

in  kwetsbaarheid dat ze uniek zijn zoals iedereen en volwaardig kunnen participeren aan de 

samenleving. Ook kunstenaars in kwetsbaarheid ervaren dat ze in hun kracht kunnen komen, kansen 

krijgen te doen waarin ze goed en nodig zijn voor onze samenleving: een publiek raken met beelden 

en artistieke vormen die een samenleving een spiegel voorhouden en in beweging kunnen brengen. 
 

Contactpersoon: Daniël Janssens, daniel.janssens@thomasmore.be 0494/258451 

  



 

NVSG 

 

 

 

 

Hoofdzaak er is Hoop 

 
 

 

 

 

 

 



 

Mercy Children’s Home – Weeshuis Ghana 
Gepresenteerd door Eline Van houdt 

 

We steunen reeds 9 jaar het Mercy Children’s Home in Ghana door ervoor te 

zorgen dat de weeskinderen die er verblijven kwalitatief onderwijs kunnen 

genieten.  

Met de centen die we ontvangen willen we graag inzetten op zelfredzaamheid. 

We streven naar maximale zelfvoorziening, in eerste instantie vooral op fysisch 

vlak. Er is reeds een kleine moestuin, maar deze willen we uitbreiden. Ook het 

houden van kleine dieren (geiten, kippen, …) voor vlees, melk en eieren. 

 

Foto: bezoek april 2017 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Akabe De Pioen: scouting voor jongeren met beperking 

Akabe De Pioen is een scoutsgroep voor kinderen en jongeren van 6 tot 26 jaar, met of 

zonder een beperking. We organiseren tweewekelijks op zondagnamiddag een ongelooflijk 

mega-toffe activiteit (van 14u tot 17u). We gaan ook elk jaar met onze tak op weekend, en 

van 13 tot 19 juli gaan wij op kamp! Daarnaast hebben wij natuurlijk ook geld in het laadje 

nodig. Daarom organiseren wij elk jaar een pannenkoekendag, quiz, spaghettidag, benefiet,... 

en bovendien gaan we met de ganse leidingsploeg zo vaak mogelijk weekendwerk doen. 

Kort samengevat: Wij zijn een enthousiaste groep vol leiding die zich inzet om voor onze 

leden telkens weer een stukje hemel op aarde te maken. Net zoals elke andere scouts dus. Of 

toch niet? 

Wat maakt Akabe de Pioen dan anders? Akabe is een afkorting  voor ‘Anders Kan Best’. We 

zijn een scouts voor kinderen en jongeren met een beperking. Bij ons is iedereen welkom! 

We zien in iedereen prachtige kwaliteiten, maar daarnaast heeft ook iedereen zijn eigen 

moeilijkheden. Daarom is het soms een hele uitdaging om een aanbod te voorzien waarin elk 

kind tot zijn recht komt. Het vraagt wat creativiteit en een nodige dosis goede moed om met 

onze 50 leden steeds een prachtige namiddag uit te werken. 

Van waar komt de naam De Pioen? 

De Pioen is de specifieke naam van onze groep in Geel. Ook deze naam heeft een 

betekenis. Een Pioenroos is namelijk een bloem die zeer teer is. Een heel gevoelige 

bloem dus, maar als je ze goed verzorgt met veel liefde wordt het een prachtige, 

weelderige bloem waarop je trots kan zijn. En dat is nu precies ook wat wij in onze 

leden zien! 

 

 

 

 

 



 
 
Briezz!  
Een muziekgroep van zes enthousiaste mannen met één voor één, 
een groot talent! Zij hebben een mentale beperking, maar muziek 
maken, het is hun lust, hun leven! Autodidact zoals zij zijn, maken 
zij de mooiste dingen. 
Zij componeren hun tekst en muziek zelf! 

 
Een bries is volgens Van Dale een ‘zachte, maar frisse, koele wind’. Verder denkend, figuurlijk dan: een 
verfrissing, vernieuwing, een nieuwe sound, een vernieuwend initiatief enz.  
Een breeze betekent in het Engels letterlijk hetzelfde, maar heeft daarnaast ook de figuur- lijke betekenis 
van ‘iets dat gemakkelijk is om te doen’, een ‘koud kunstje’. In dit geval: musiceren is voor de leden van 
BRIEZZ een ‘fluitje van een cent’, in andere woorden: ze zijn natuurtalenten. ‘For the members of BRIEZZ, 
making music is a breeze.’  
 
Begeleider Erwin van Gorp leidt alles in goede banen. Hij is hun coach en vriend. Bij optredens, liefst voor 
een groot publiek, smijten zij zich helemaal! De waardering, een applaus doet hen zweven, motiveert hen! 
In 2016 stonden zij 10 jaar op het podium!  
 
Subsidies zijn voor hen weggevallen, het klassieke hedendaags verhaal. Om hun muzikaal talent niet 
verloren te laten gaan en om hen financieel ademruimte te geven zou het heel fijn zijn als we de door jullie 
geschonken middelen zouden kunnen gebruiken voor het financieren van muziekinstrumenten en 
reparaties. 
Wij beseffen dat een financiële bijdrage aan deze groep niet echt een economische, maar zeker wel socio-
culturele, meerwaarde kan betekenen. Briezz, staat symbool voor respect, kunnen, verwondering, 
bewondering! 
Wij zijn u dan ook, namens de groep “Briezz” , zeer dankbaar voor uw steun. 
 
Feel the briezz 
Erwin 
 
 

 
Geert Cortens                                                      Lander De Clercq                      Bart Korthoudt  
 

 
Bert Van Elst                                          Sam Putseys                                            Peter Otten 
 
 



Ontmoetingslokaal “Wel-Kom-Pas” 

Wat?  

Een ontmoetingsplaats, op onze school VBS Kompas, waar iedereen welkom is.  

Een plaats waar leuke, leerrijke activiteiten georganiseerd worden. Een gezellige, veilige plek 

om samen te zijn. 

De Nederlandse taal wordt gestimuleerd.  

Mix van culturen, je leert andere culturen kennen.  

Integratie vergemakkelijken, aanmoedigen en stimuleren. 

Waar? 

In het lokaal naast de turnzaal, dat we helemaal gerenoveerd hebben. 

Dit lokaal voelt aan als een aangename ontmoetingsruimte, als een huiskamer. Niet als een 

klaslokaal.  

Wanneer? 

De workshops zouden op regelmatige basis moeten gebeuren, zodat het leeft onder de 

ouders. Liefst tweewekelijks.  

Door wie? 

Leerkrachten van onze school, kleuterschool staat paraat. Ook de leerkrachten van de lagere 

school willen hun schouders er mee onder zetten. 

Er zijn vrijwilligers onder de ouders/grootouders die iets willen organiseren. 

Indien er een werkingsbudget is nodigen we gastsprekers uit en professionelen om 

workshops te geven. 

De verbouwingswerken aan het lokaal worden uitgevoerd door de werkvrouw op onze 

school, samen met vrijwilligers uit verschillende maatschappelijke projecten.  

De materialen voor het verbouwen van het lokaal zijn gesponsord door Hubo Geel. 

Voor wie? 

Onze focus is voornamelijk gericht op vrouwen.  

De mama’s uit andere culturen zijn vaak niet betrokken bij de school. (oudercomité, 

oudercontacten, infoavonden,…) 

Ook spreken veel van de moeders heel slecht of geen Nederlands. Dit zou voor hen een 

plaats zijn om mensen te ontmoeten waar ze normaal zelf geen contact mee zouden leggen 

door culturele- en taalbarrières.   

Voor al de mama’s is dit een plaats waar ze leuke workshops kunnen volgen, gezellig samen 

kunnen zijn en elkaar kunnen leren kennen. 

Na de Kerstvakantie is er een leerkracht van het centrum voor basiseducatie een lessenreeks 

gestart met een select groepje (10 personen) mama’s uit een kwetsbare omgeving.  

Dit zijn 12 lessen over “ouders en de school” die elke dinsdagvoormiddag in het lokaal 

doorgaat. Daar leren de moeders wat belangrijk is in de ontwikkeling van hun kind en hoe ze 

zich zo efficiënt mogelijk in onze samenleving integreren. 

Na deze lessen zullen wij zelf doorgaan met het organiseren van diverse workshops. 

 
 

 

 

 

 

 

 



’t pASSt dankt Rotary… en…   
 

’t pASSt gelooft in mogelijkheden en talenten van (jong)volwassenen met autisme en creëert hierbij 

een veilige omgeving. We organiseren ateliers om hen te empoweren, om hen hun talenten te 

laten (her)ontdekken, om tot zelfontplooiing en verdere ontwikkeling te komen. We ondersteunen 

mee hun zoektocht naar hun unieke zelf. Sommigen hebben meer ondersteuning nodig en dit door 

individuele coaching door onze auti-coach. We trachten mee te zoeken naar een eigen plek in de 

samenleving, en/of zelfs een andere plaats op de participatieladder meer geschikt voor hen. 

Naast de (jong)volwassenen is eveneens zijn/haar naaste en ruime omgeving welkom.        Een 

sterker begripvol netwerk geeft meer houvast en ondersteuning, een verrijking voor ieder van ons.  

’t pASSt vertrekt vanuit de beleving van mensen met autisme, vanuit hun ideeën rekening houdend 
met hun individuele noden en krachten. We geloven in mogelijkheden, talenten en de kracht van 
succeservaringen.  
 
Van daaruit is dit project; “Als talent zegeviert…” ingediend :  
Vaak in gesprek met de (jong)volwassenen staat de vraag centraal om vanuit de samenleving meer 
begrip te krijgen voor hun mogelijkheden en de leerervaringen uit het verleden willen ze mee in 
verandering brengen voor de jongere mensen die nu nog schoolgaand zijn.  
 
Hierbij lanceerden ze het idee om samen te werken met een school om een analoog tot digitaal 
project uit te werken. Hierbij zetten ze hun eigen talenten in om dit project  mee vorm te geven en 
uit te werken naar een autisme vriendelijker onderwijs.  Ze gaan in samenwerking met twee Ierse 
Erasmus studenten (stageovereenkomst) aan het werk in verschillende brainstormsessies om dit 
project inhoudelijk vorm te geven. 
 
In verschillende workshops van tekenen, klei, lego, knutselen, interactieve 3D-projecties en 3D-
printing worden verschillende types onderwijs samen gebracht om samen te creëren en door een 
autisme vriendelijkere context aan het einde, dezelfde resultaten te bekomen.     De jongeren 
kiezen één token waar ze doorheen de workshops mee aan de slag gaan.        We vertrekken vanuit 
hun belevingswereld. De token zetten ze om in zowel een tekening, klei, lego,.. we maken gebruik 
van routines en rituelen. In de laatste workshop maken ze via 3D-printing hun token tastbaar.  
 
Van dit ganse project zullen fotografische beelden vastgelegd worden met de bedoeling breed te 
sensibiliseren. In deze samenwerking trachten we met verschillende partners samen te werken om 
hiermee een grotere impact te realiseren.  
Een samenwerking met kunstenaarscollectief FoAm en Analogue to Digital zijn reeds bevestigd. 
Eveneens willen we hier een signaalfunctie geven aan zowel lokaal bestuur als overheidsinstanties 
en willen dit project zien als een eerste pilootproject. 
 
We durven balanceren tussen uit je comfortzone te treden en te kunnen kiezen voor jezelf. 
Grenzen verleggen, durven ≠ mogen zijn. Durven dromen en geloven in samenleven, alles in 
beweging zetten voor een autisme vriendelijkere samenleving.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
Pleegzorg Provincie Antwerpen - cluster Geel 
 

1. Wat is Pleegzorg? 

Soms lopen de problemen in een gezin zo hoog op dat de ouders het (even) niet meer 
redden. Problemen in de relatie of met de kinderen, schulden, een hardnekkige verslaving 
die overwonnen moet worden, een aanslepende ziekte, een gebrek aan vangnet of 
opvoedingsvaardigheden… Op zo’n momenten kan de hulp van een ander gezin, dat 
tijdelijk de zorg voor de kinderen of met de ouders deelt of overneemt, een oplossing zijn. 
Ouders krijgen de kans om hun problemen aan te pakken en hun kinderen kunnen op adem 
komen in een evenwichtige omgeving. Tijdelijk en in samenspraak zorgen voor het kind 
van iemand anders, daar komt het in pleegzorg op aan. Pleegzorg heeft altijd bestaan. Bij 
problemen konden kinderen bij hun familie, buren of kennissen terecht. Dit is een vorm 
van pleegzorg die we nu netwerkpleegzorg noemen. Een groot voordeel van 
netwerkpleegzorg is dat kinderen terechtkomen in een omgeving die ze vooraf al kenden, 
die hen vertrouwd is. Toch zijn er ook heel wat kinderen die niet terecht kunnen bij 
familie of andere mensen uit hun omgeving. Voor hen zoeken we gezinnen die ze nog niet 
kennen: dit noemen we bestandspleegzorg. Wanneer een kind hulp nodig heeft, zoeken we 
vanuit pleegzorg naar het meest geschikte gezin voor net dát kind. Het is in pleegzorg dus 
de bedoeling om kwetsbare kinderen, jongeren of volwassenen tijdelijk in een stabiel 
gezin op te vangen. Die tijdelijkheid is een groot verschil met adoptie. Een pleegkind of 
pleeggast wordt nooit je eigen kind. Pleegkinderen hebben eigen ouders en blijven meestal 
met hen in contact. Als pleegouder deel je dus het ouderschap met de ouders. 
Pleegkinderen en pleeggasten hebben, net als pleeggezinnen, heel verschillende 
achtergronden. Die diversiteit vind je onder meer in leeftijd, religie of afkomst. Sommige 
kinderen hebben altijd in België gewoond, anderen zijn gevlucht uit hun land van 
oorsprong. Ook kinderen en volwassenen met een beperking, fysiek of verstandelijk, 
kleuren pleegzorg. Je kan je als pleeggezin voor korte of lange tijd engageren, enkel in het 
weekend of gecombineerd met een verblijf in een residentiële voorziening. Je kan kiezen 
om kinderen of jongeren op te vangen maar ook volwassenen met een beperking zoeken 
een gezin waar ze hun toekomst verder kunnen uitbouwen. Dankzij de vele vormen van 
pleegzorg kunnen we voor ieder pleegkind en iedere pleeggast zoeken naar opvang op 
maat. Ook wanneer een kind of volwassene in je gezin woont, blijven we samenwerken 
met ouders en andere belangrijke partijen, zoals de school, grootouders, de 
Jeugdrechtbank… In principe stopt een begeleiding als de problemen thuis voldoende 
aangepakt of opgelost zijn en als een terugkeer in het belang van het kind is. Of wanneer 
een pleegkind of pleeggast op eigen benen gaat staan. 
 
 

2. Cluster Geel 

Wij zijn, binnen de overkoepelende organisatie Pleegzorg Provincie Antwerpen, een 
afdeling te Geel. We werken hier met een 20 tal personeelsleden en trachten aan een 250 
kinderen, die zich in een kwetsbare positie bevinden, een tijdelijke opvang aan te bieden  
binnen pleeggezinnen. Gezien onze organisatie en zeker onze afdeling in Geel de laatste 
jaren enorm gegroeid is, zijn we erg dankbaar om wat extra middelen. 
 
 
  

 

 

 



 
 
 
 
 
 

3. Pleegouderactiviteit 2018 
 
Elk jaar organiseren we een dagactiviteit om al onze pleeggezinnen in de bloemetjes te 
zetten. Alle pleegouders kunnen dan samen met hun kinderen en pleegkind(eren) samen 
een gezellige activiteit doen. Zo kunnen ze andere pleeggezinnen ontmoeten en ervaringen 
uitwisselen of gewoon gezellig met hun gezin een leuke namiddag beleven. 
 
Dit jaar organiseren we op 26 mei onze pleegouderactiviteit. We nodigen dan al onze 250 
pleegkinderen en hun pleegouders uit die wij op onze dienst in begeleiding hebben.  
 
We bieden een namiddag spelen op de speeltuin in de Keiheuvel te Balen aan waarbij we 
graag nog volgende ‘extra’s’ bij doen om van deze namiddag nog meer een onvergetelijke 
namiddag te maken: 

 Een beurt op de trampoline 

 Rijden op de mini go carts 

 Minigolf met het hele gezin 

 
Tegelijk willen we aan iedereen ook wat aanbieden om de magen te vullen:  

 Frietjes en een bijhorend vleesje  

 Voor iedereen een ijsje 

 Voor iedereen twee drankjes 

 
 

4. Geschat budget op basis van het aantal aanwezigen vorige jaar: 
 

 Aantal personen    200  

zaal  150    

Extra zonder traiteur  35    

Activiteiten     3.5 euro P.p  

Totaal activiteiten  700    

Eten     3.5 
euro Frietjes+saus+frikadel  

Totaal eten   700    

ijsje    0.25 ijsjes uit Colruyt  

Totaal ijsje  50    

Drank   216  0.54 per drankje   

2 drankjes pp  

totaal  € 1851    

 
Met het sponsorgeld zouden we deze activiteit mee willen financieren.  
 
Met uitermate veel dank vanwege de pleeggezinnen, pleegkinderen en 
pleegzorgbegeleiders. 
  
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 
Fracarita Belgium (voorheen vzw Caraes) 
 

- NGO voor ontwikkelingssamenwerking van de Broeders van Liefde 

- opgericht in 1967 

- doel: verbeteren van de levensopstandigheden van meest uitgestotenen in het zuiden 

- Actief in 18 ontwikkelingslanden: Brazilië, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Democratische 
Republiek Congo, Ethiopië, Filippijnen, India, Indonesië, Ivoorkust, Kenia, Nicaragua, Pakistan, Peru, 
Rwanda, Sri Lanka, Tanzania, Vietnam en Zuid-Afrika 

- Activiteitensectoren en doelgroepen: 
 

Sectoren Doelgroepen: kinderen, jongeren en volwassenen 
met 

 Orthopedagogische zorg fysieke, sensoriële, motorische, mentale alsook 
sociale beperking 

 Geestelijke gezondheidszorg psychisch lijden en stoornissen 

 Onderwijs en opleiding gebrek aan kansen op dit vlak van onderwijs en 
opleiding 

 

- Speciaal: steun in specifieke gevallen aan initiatieven voor noodhulp, vluchtelingen, straatkinderen, 
HIV/Aids-patiënten en ouderenzorg. 

 

Project Sint Dimpna Psychiatrisch Centrum (SDPC) Marumba Tanzania – 2018:  
“Aankoop van nieuwe medicijnkasten en uitbreiding voorraad medicatie” 
 

- Aankoop van twee medicijnkasten 

 Probleembeschrijving: 
 Oude houten medicijnkasten zijn in erbarmelijke toestand. 
 Ongedierte vindt toegang door het knagen van gaten + indringende geur! 

 Oplossing: Twee nieuwe kasten in roestvrij staal met glas 

 Prijs: 805,00 Euro 

- Aanleg van een reserve medicatie 

 Probleembeschrijving: 
 Door het plaatsen van kleine bestellingen is de prijs duurder. 
 Soms zijn bepaalde producten voor lange tijd lang niet verkrijgbaar. 

 Oplossing: 
 Reserve aan medicatie aankopen, vooral voor de meest frequent gebruikte producten. 
 Door het plaatsen van grote(re) bestellingen kunnen betere prijzen bedongen worden. 

 Prijs: 2.085,50 Euro 
 
 
 

 

Enkele foto’s m.b.t. het project 2018 

Huidige medicijnkasten                    stockruimte voor medicatie 



ROTARY FOUNDATION / cheque Gouverneur 

 

 

 

 

POLIO PLUS 

 
 



Project 
korte omschrijving

1. Tovertafel WZC Tafel voor projectie van spellen 
Wedbos voor dementerende 

2. Monthea Peru Medisch urologisch toestel

3. Broodbedeling Kansarme gezinnen 
> beleg brood

4. Soepbedeling Van november tot Pasen, soep 
voor kansarme kinderen

5. Akabe de Pioen Bouwen nieuw lokaal

6. Sociaal project pleegzorg Pleegouderdag + activiteit 
provincie Antwerpen ouders -kinderen

7. De kleine parade Sociaal artistiek project kunst

8. Getto Classics Jef Neve Kenia tweedehands
muziekinstrumenten

9. Play Together unified Dames basket 
Girls uitstap Portland USA

10. St Dimphna psychiatrisch Aankoop nieuwe medicijnkasten en
ziekenhuis Tanzania uitbreiding voorraad medicijnen

11. Akwaaba Asuadei Aankoop handboeken
Ghana school Ghana

12. Mery children's Home Aanleg moestuin en dierenhok
Ghana 

13. Cheque Gouverneur RF Rotary Foundation

14. Polio Plus

15. NVSG

16. Scouts Hulp retro

17. Open kamp Hulp retro

18. Rood kruis Hulp retro

19. Hulp brandwonden kids Hulp retro

20. G werking Hulp retro

21. Kadetten marine Hulp retro

22. Venezuela dak op school van 600 kinderen

23. Hoofdzaak er is hoop Film in premiére ten voordelen van
kinderen met neurologische problemen

24. Cliniclowns Clowns st. Dimpnaziekenhuis

25. Briezz (Retie) Team 6 personen met muziek

26. Centrum Harmonie instrumenten voor jonge behoeftige
muzikanten

27. t Volderke parosols

28. Welkom pas ontmoetingslokaal voor workshops
anderstaligen

29. Pediatrie St.-Dimpna kleine beloning voor flinke kinderen pediatrie

30. t Passt workshops met autistiche kinderen

31. Global Grant reservering voor indienen global grant
over 4 jaar

32. Plant een boom actie van Ian Risley

Project 
organisatie



 


