
 

 
 
 

Uitdeling der Gelden 

Rotary jaar 2019-2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



De projecten die dit jaar op onze steun mogen rekenen zijn: 

 Soep op school voor kansarmen van “De Aar” 
 

 Open Kamp Kempen 
 

 Cliniclowns 
 

 De Kleine Parade 
 

 Mensen in Nood - Broodbedeling 
 

 Okan Kogeka 
 

 Esperanza 
 

 ’t Passt 
 

 Akabe De Pioen 
 

 Ghetto Classics 
 

 Akwaaba Asuadei – Ghana 
 

 Mercy Children’s Home – Ghana 
 

 Rode Kruis 
 

 Help Brandwonden Kids 
 

 Marine Kadetten 
 

 ’t Zeuntcomité 
 

 G-sport Badminton 
 

 Tarcitiusscouts 
 

 Rotary Foundation - Cheque Gouverneur 
 

 NVSG 
 

 Polio Plus 
 

 Plant een Boom 
 

 ’t Volderke 
 

 Heikenhof 
 
 



“SOEP OP SCHOOL VOOR KANSARMEN” VAN  “DE AAR” 

Een aantal jaren geleden kwamen we tijdens een wandeldagproject bij ons in de SAIO-

school in contact met de vrijwilligersgroep Broodbedeling – Geel, de huidige De Aar.   

Zij leerden onze school beter kennen door dit project en stelden vast dat er meer en meer 

kinderen in armoede leven.  

Dat vele schoolrekeningen niet of te laat betaald geraken.  

Dat er meer en meer kinderen ’s morgens zelfs zonder ontbijt naar school komen, of voor 

hun eigen boterhammen moeten zorgen en hun brooddoos zelf moeten vullen. En dan is 

het nog de vraag of er al brood is….  

De visie van de school is al sinds jaar en dag: een kind dat honger heeft of geen 

boterhammen in zijn brooddoos, MOET toch kunnen eten om tot leren te komen. Zonder 

eten – geen energie – zonder energie – geen leerwinst.   

We hadden sowieso de gewoonte in de school om brood en broodbeleg te voorzien. Maar 

door de toename van het aantal leerlingen in armoede, liep die rekening ook al snel op.   

We bieden dan ook al heel veel jaren, tijdens de wintermaanden, vanaf 1 november tot aan 

de paasvakantie – verse soep aan.  

Er zijn heel wat ouders die dit graag betalen voor hun kinderen omdat het een gezond 

alternatief is om ’s middags een lekkere kom soep te krijgen bij de boterham.   

Maar meer en meer hoorden we van kinderen dat zij ook wel graag zo’n bord soep zouden 

krijgen maar dat dit niet kon omwille van financiële redenen in het gezin.   

En net voor die laatste doelgroep werken we al verschillende jaren samen met De Aar, die 

steeds weer opnieuw dankzij de fantastische steun van Rotary Geel, deze kinderen dit 

gezond alternatief gratis kunnen aanbieden. Dit gebeurt op een zeer discrete manier en 

zonder rekening te houden of de schoolrekening nu al dan niet betaald kan worden.   

Wij merken dat deze “soep op school” vaak de enige portie verse groenten is voor vele 

kinderen.   

Wij zijn dan ook Rotary Geel ontzettend dankbaar voor hun gulle gift aan het knappe 

Geelse project van de Aar.   

  

1000X dank!  

 

Vanwege het hele schoolteam en natuurlijk ook de kinderen van SAIO   

Vanwege De Aar  

 



OPEN KAMP KEMPEN 

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 niet scoutsleden 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 in augustus in De Brink te Herentals. 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.  

 

  



CLINICLOWNS 

Cliniclowns België bezoekt zieke en/ of gehandicapte kinderen en bezorgt hen wat afleiding 

en plezier.  Onze professionele clowns brengen geïndividualiseerde bezoekjes en spelen 

zo in op de noden en interesses van elk kind.  Elk kind is verschillend , dus is ook elk 

bezoekje van onze clowns anders.  

De kinderen aanspreken op het gezonde deel, op dat wat ze nog wél kunnen, dat is wat 

onze clowns nastreven bij elke bezoek.  Daarom zijn de bezoekjes van de clowns zo 

verlichtend en kunnen kinderen jaren nadien vaak nog haarfijn navertellen wat er allemaal 

gebeurde tijdens dat bezoek.   

Eens de clowns de deur uit zijn, laten zij een sfeer achter die het kind en ook zijn/haar 

omgeving versterkt. Dat is de kracht van een Cliniclown. 

 

22.000 kinderen bezoeken we jaarlijks, in inmiddels 37 zorginstellingen.  Waar dat in het 

begin enkel kinderen in ziekenhuizen waren, is onze doelgroep inmiddels ook terug te 

vinden in revalidatieziekenhuizen, respijthuizen, psychiatrische ziekenhuizen, 

brandwondencentra en zorginstellingen voor kinderen met een beperking.  Om toch maar 

zoveel mogelijk kinderen te bereiken, hebben we ook een webcamproject en bezoeken we  

zwaarzieke kinderen op aanvraag thuis. 

 

Subsidies krijgen we niet.  We hebben onze  werking al die jaren kunnen financieren 

dankzij de giften die we krijgen van de bevolking. Die steun krijgen we van bedrijven, maar 

ook van verenigingen, scholen, particulieren…kortom echt van het brede publiek dat de 

waarde van de bezoekjes van onze clowns hoog inschat. 

We hopen dit mooie werk, met de steun van velen, nog vele jaren te kunnen verderzetten. 

De Cliniclowns zijn op vrijdag aanwezig in het Ziekenhuis Geel. 

 

 

 

 

Cliniclowns België VZW 
 
www.cliniclowns.be 
 
info@cliniclowns.be 
 
tel: 0032 3 458 79 00 
 

 

http://www.cliniclowns.be/
mailto:info@cliniclowns.be


DE KLEINE PARADE 

Participatieve kunstpraktijken 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. 

 

Vanuit de opleiding Sociaal Werk van de Thomas More Hogeschool Kempen zetten we voor de 

vijfde keer met 5 partners een participatieve kunstpraktijk op in Geel in de periode van februari tot 

en met mei 2020.  

 

Er zijn 4 actoren betrokken:  

personen in kwetsbare situaties, welzijnswerkers, kunstenaars en studenten Sociaal Werk.  

 

Vanuit 6 verschillende plekken in Geel lopen één kunstenaar, een 10 - 15 tal personen in kwetsbare 

situaties en 3 studenten Sociaal Werk een artistiek traject gedurende 10 weken.  

 

Alle ateliers zijn inclusief: dat betekent dat ze open staan voor alle deelnemers die interesse hebben 

in een bepaalde kunstvorm.  

 

Hierbij een overzicht de partners en kunstenaars en het concept: 

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

om beeldend  te werken rond de patroonheilige van de stad Geel, Dimpna. 

 

2. Centrum voor basiseducatie en Al-arm: People on stage voorziet een regisseur en werkt 

met personen met een migratie achtergrond en mensen in kwetsbaarheid rond muziek. Dit 

atelier stellen we ook open voor zangers uit koor Al-arm. De bedoeling is om vanuit de 

krachten van de deelnemers een korte musical te maken.  

 
3. MPI Oosterlo: Maxo de Boever (Villa Basta - Kunstenorganisatie in Hasselt) zal met de 

jonge deelnemers uit MPI en OPZ een graffiti project uitwerken.  

 
4. Theateratelier Thomas More Kempen: Artiesten van people on stage  werken met 

deelnemers met een verstandelijke beperking en met een psychische kwetsbaarheid rond 

theater in het expressielokaal van Thomas More Geel.  

 

5. OPZ: Artiesten van people on stage zetten vanuit het OPZ een atelier op waarin gewerkt 

wordt rond het maken van gedichten en performance.  

 
6. Refuchances: theatermaker Andreas van Hoyweghen zal met een groep jonge 

vluchtelingen in Geel een theaterstuk maken rond het leven als vluchteling in Geel. Humor 

en verhalen uit het leven zullen de leidraad zijn.  

 
7. ’t Passt: beeldend atelier met deelnemers met autisme.  

 

Vrijdag 8 mei 2020 is er een afsluitend toonmoment in het cultureel centrum De Werft waar de 

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



MENSEN IN NOOD - BROODBEDELING 

Mensen In Nood Geel 
 

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

Wij zijn een groep van 13 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, momenteel gehuisvest op de 
Logen. Gedurende het ganse jaar zamelen wij bruikbare kledij in die wij aangeboden krijgen. 
4 maal per maand is onze kledingruimte open en kunnen onze gezinnen kleding kopen 
tegen zeer lage prijzen (0,1 – 2 €). 

 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. 

 

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 langskomen in de lokalen van Ten 

Diensten voor het bekomen van gratis brood naargelang hun behoefte. Sinds juni 2011 zijn er op 

deze manier al 115.000 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 

maandag, woensdag of vrijdag 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  

mailto:jmk@cipal.be


OKAN KOGEKA 

OKAN (Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers)  

Jongeren tussen twaalf en achttien jaar die pas in Vlaanderen of in Brussel aankomen en kiezen 

voor Nederlandstalig onderwijs, kunnen een taalbad volgen in de onthaalklas voor anderstalige 

nieuwkomers (afgekort: OKAN). 

De wettelijke definitie van anderstalige nieuwkomer is een jongere die voldoet aan volgende 

voorwaarden: 

° Op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens 12 jaar en 

anderzijds geen achttien jaar geworden zijn; 

° Een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven; 

° Niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben; 

° Onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen; 

° Maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) 

in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal. 

In Geel zijn we begonnen met OKAN op 15 februari 2016? In aanvang hadden we 8 leerlingen. 

Momenteel zitten we aan 63 leerlingen met 15 verschillende nationaliteiten. 

Aanvankelijk zagen we veel alleenstaande minderjarigen tussen 16 en 18. Momenteel is de 

gemiddelde leeftijd jonger en zien we meer kinderen in gezinsverband toekomen. 

De meeste kinderen leven in financieel moeilijke situaties en moeten het vaak stellen met een 

leefloon. Het is voor deze kinderen dan ook erg moeilijk om deel te nemen aan allerlei extra 

activiteiten op school. Een sportdag is leuk maar brengt allerlei extra onkosten mee, uitstappen 

kosten eveneens geld. 

Verder is de school steeds meer overgestapt naar digitale leermiddelen, maar dat ligt moeilijk als je 

thuis geen beschikking hebt over een computer. 

Toch zien we al heel veel leerlingen doorstromen naar onze reguliere opleidingen en slagen ze er 

wonderwel in om een opleiding met succes te doorlopen. Ze zijn erg vaak bereid tot grote inzet, 

hebben de ambitie om te slagen en doen daarvoor grote inspanningen. 

In OKAN werken we met een gedreven leerkrachtenteam en krijgen we ook de steun van vele 

vrijwilligers die een deel van hun vrije tijd in onze leerlingen steken om de slaagkansen te verhogen. 

We zijn derhalve blij met de steun van Rotary en zullen de gegeven hulp met uitgestoken hand 

aannemen.   

Dirk De Roover 

Coördinator OKAN KOGEKA 

  



ESPERANZA 

  

 

 

Met de bijdrage van Rotary Geel zijn we in de mogelijkheid onze competitieploegen te blijven ondersteunen. 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



’T PASST 

’t pASSt vzw is een organisatie dóór en vóór mensen met een (vermoeden) van autisme.  Door middel van 

atelier en in onze zinvolle dagbesteding brengen we hen in verbinding met elkaar en zichzelf. Ze geloven 

terug in zichzelf door hun talenten te helpen (her)ontdekken, hun zelfvertrouwen te vergroten en zichzelf 

verder te ontplooien en nieuwe dingen te leren.  

Doorheen onze begeleidingen, zowel in onze zinvolle dagbesteding, in de ateliers als in de individuele 

trajecten zeggen onze mensen vaak dat ze zich eenzaam voelen. Graag willen we hier aandacht aan 

besteden door het inrichten van trainingen verbindende communicatie. We gaan aan de slag met hetgeen er 

leeft bij onze mensen. En af en toe is dat stretchen uit hun comfortzone, uiteraard in een veilige omgeving 

waar oefenen en falen mag, om te vallen en weer op te staan, en hun eigen plekje te veroveren in verbinding 

met zichzelf en de ander.  

We geloven hierin verandering te brengen door het inrichten van trainingen verbindende communicatie. 

Vooreerst om in verbinding te komen met zichzelf en daarna met de ander. We geloven dat goed 

communiceren en zelfreflectie kunnen bijdragen aan het verkleinen van de eenzaamheid, te groeien naar 

hoop en meer in verbinding met de ander te komen. 

We gaan de uitdaging aan om binnen deze projectaanvraag te werken met bestaand coaching materiaal in 

samenwerking met een gecertifieerde organisatie. Daarnaast willen we graag aangepast en individueel 

oefenmateriaal aanmaken voor onze mensen die nood hebben aan meer ondersteuning en meer specifiek 

materiaal. We gaan de uitdaging aan om deze trainingen uit te bouwen in de huidige werking als onderdeel 

van het ondersteuningsaanbod.  

Wij zijn er van overtuigd dat dit past binnen het nieuwe welzijnsplan en de vermaatschappelijking van de zorg, 

een streven naar een inclusievere samenleving zodat ieder van ons volwaardiger hieraan kan deelnemen.  

Actueel project 

Dit project is een samenwerking van ‘t pASSt met SAIO Geel, Fo@m en De Kleine Parade. We gebruiken al 

wat we in onze voorgaande projectwerkingen geleerd hebben om in verbinding met ons zelf en de anderen te 

tonen wat zo auti-geweldig uniek is. Af en toe stretchen uit onze comfortzone in een veilige omgeving waar 

oefenen en falen mag, om te vallen en weer op te staan, netwerk overschrijdend.  

Wat gaan we doen… 

In samenwerking met onze deelnemers gaan we aan de slag om een realistischer beeld van autisme neer te 

zetten in een docu-beeldfragment. Daarnaast gaat een groep in een atelier stop-motion beeldfragmenten 

creëren met de eigenheden van hun autisme in verwerkt. Een derde groep zal in samenwerking met SAIO 

Geel de speelplaats auti-vriendelijk inrichten met aandacht voor de noden van elk kind. Er worden tijdens een 

projectdag op 28 mei verschillende spelen gemaakt die gebruikt kunnen worden tijdens de 

speelplaatsmomenten.  

In dialoog met …  

In deze projectaanvraag besteden we vooral veel aandacht in het leggen van verbindingen. We sensibiliseren 

breed en zetten duurzame samenwerkingen op tussen organisaties en mensen met en zonder autisme om bij 

te dragen aan een realistischere kijk met aandacht voor meer begrip.  

We voorzien een toonmoment in april 2020 in de Bib te Geel en deelname aan de kleine parade op 8 mei 

2020.  

Bedankt voor jullie steun om dit project mee te verwezenlijken. 

Namens ‘t pASSt 

 

 



AKABE DE PIOEN 

 

 

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! 

De steun van Rotary Geel zal gebruikt worden voor de aankoop van kampeermateriaal 
zoals slaapzakken, veldbedden en trekrugzakken. 

 

 

 
 



GHETTO CLASSICS 

In het verlengde van de actie die we in 2017 - 2018 zijn gestart en waarbij we met onze 

VZW succesvol een container vol muziekinstrumenten verscheepten naar muziekschool 

Ghetto Classics in Nairobi hopen we dit jaar weer op jullie steun te kunnen rekenen voor dit 

nobele project.  

Dit is niet zomaar een goed doel, de Ghetto Classics is een muziekschool van ondertussen 

meer dan 700 leerlingen, in het midden van één van de grootste sloppenwijken van Nairobi.  

De kinderen kunnen er kind zijn, kunnen er spelen, zowel met elkaar als met muziek, 

krijgen er (vaak de enige die dag) een maaltijd, kortom, een stukje kinderparadijs in het 

midden van een hard en onveilig bestaan in de sloppenwijk. 

Dit wordt prachtig duidelijk gemaakt door de graffiti op een muur vlakbij de school: “art is 

the weapon”!  

Een prachtig initiatief dat niemand onbewogen liet, en zeker Jef Neve niet. Het was een mix 

van emoties, die dag dat we met onze Belgische delegatie de Ghetto Classics bezochten, 

en bij het buitenrijden werd al duidelijk dat dit zou blijven hangen, heel lang. 

We stelden ons de vraag op welke manier we de 

kinderen van de muziekschool nog meer zouden 

kunnen helpen en hebben we de vzw Ghetto 

classics opgericht. 

Met deze vzw verzamelen we tweedehandse 

muziekinstrumenten en alles wat hiermee 

verband houdt in en trachten we deze te 

verschepen naar Nairobi, verleden jaar vertrok 

onze eerste container vol instrumenten!. 

Door de kinderen een zinvolle invulling van hun leven te geven doen we niet enkel aan 

armoedebestrijding en ontwikkelingshulp maar behoeden we de kinderen ook voor de 

lokroep van drugs en geweld die om elke hoek loert in de sloppenwijken. We werken zo 

rechtstreeks mee aan de opvoeding en sturing van de jeugd van Nairobi en bieden de 

jongeren een betekenisvolle invulling van hun leven en talenten.  

Ondertussen hebben we alweer een hoop instrumenten kunnen inzamelen die we graag 

willen verschepen. Om dit project succesvol te kunnen afvinken hebben we de geldelijke 

steun van organisaties als de uwe broodnodig. Daarom bij deze onze vraag om uw steun. 

  



AKWAABA ASUADEI – GHANA 

Akwaaba Asuadei, wat welkom in Asuadei betekent, is een kleine organisatie die zich 
inzet voor de Willy-Taylor Academy in Asuadei, Ashanti Ghana, West-Afrika. Samen met 
Emelia Boateng, de directrice van deze privéschool, en haar lokale medewerkers proberen 
we de school en de leerlingen naar een hoger niveau te brengen. Meer info over ons en 
onze specifieke projecten vind je op www.akwaaba-asuadei.eu.  
 
Onze missie: kwalitatief onderwijs voor een zo laag mogelijke prijs en dit voor alle leerlingen 
uit onze buurt.  

Door voedsel in bulk te kopen en een goed budgetmanagement na te streven proberen we 

de kosten zo beperkt mogelijk te houden. We willen echter wel dat de ouders ook een 

kleine bijdrage leveren. Door deze bijdrage te vragen zetten ze zich actief in voor de 

toekomst van hun kinderen en worden ze gestimuleerd om hen zoveel mogelijk naar school 

te sturen. Zo krijgen ze iets in de plaats van hun investering. Onze leerkrachten worden 

begeleid door Hoofdmeester Daniel, een gepensioneerde, gecertificeerde leerkracht. Hij 

neemt deel aan vergaderingen voor privéscholen en zorgt ervoor dat de school voldoet aan 

de standaarden van de overheid. Hij staat in voor de kwaliteit van de lessen en 

leerkrachten. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen de kans krijgen om deel uit te maken 

van onze school voorziet Akwaaba Asuadei in individuele peterschappen en betalen we de 

helft van de inschrijvingsgelden voor het staatsexamen tijdens het laatste jaar op onze 

school.  

Ons project dit jaar: 

We willen onze leerlingen kwalitatief onderwijs bieden door 

hen onder andere gebruik te laten maken van erkende 

handboeken (opgelegde doelstellingen vanuit de overheid). 

Op deze manier krijgen zij de mogelijkheid om te leren wat 

nodig is en kunnen zij slagen voor het eindexamen. De 

overheid heeft onlangs de leerdoelstellingen aangepast 

waardoor we voor alle leerlingen nieuwe handboeken 

moeten aankopen. Wegens het groot aantal leerlingen (+/- 

250) is dit een grote financiële kost. Daarom kunnen we 

financiële steun optimaal gebruiken en inzetten voor de 

aankoop van deze nieuwe handboeken. 

Onze visie: ZIJ doen het!  
Akwaaba Asuadei ondersteunt en begeleidt hen maar we willen dat zij de eigenaar van het 

project zijn. Op lange termijn willen we een onafhankelijk, zelfbedruipend project uitbouwen. 

Meer info hierover vindt u op de “zelfredzaamheid” pagina. Op korte termijn hebben ze 

echter nog ondersteuning nodig op vlak van infrastructuur en management. Meer info 

hierover vind u op de “projecten” pagina. Akwaaba Asuadei wil hen vooral de kracht geven 

om dit project zelf waar te maken en zal hen tevens ook stimuleren om de lokale overheden 

hierin te betrekken (Office of Education, burgemeester en gemeenteraad, raad van 

privéscholen,…)    



MERCY CHILDREN’S HOME 

Het Mercy Children’s home is een kleinschalig weeshuis in Tamale, het Noorden van Ghana. 

De geschiedenis van dit weeshuis start in 2008 , toen een Katholiek gezin met 3 kinderen besloot 

dat hun sociale plicht was om achtergelaten kinderen onderdak te bieden.  

 

Omdat zonder goed onderwijs en een diploma de toekomstkansen van de weeskinderen heel 

gering zijn – zowel wat betreft tewerkstelling als sociale acceptatie – werd besloten de schouders 

onder de werking van het weeshuis te zetten. Doelstelling daarbij is de brede ontplooiing van elk 

opgevangen kind, om hem of haar meer kansen te geven op een betere toekomst. 

In ons project ligt de focus daarbij voornamelijk op onderwijs, maar hebben we tegelijk aandacht 

voor  alle andere lichamelijke (beweging, voeding, gezondheid, …) en geestelijke (ontspanning, 

sociale vaardigheden, …) facetten.  

Dankzij de gulle giften van verscheidene sponsors en het organiseren van activiteiten kunnen we al 

terugblikken op zeer mooie realisaties.  

Een belangrijk actiepunt de komende jaren is het streven naar maximale zelfvoorziening. Er zijn de 

voorbije jaren reeds stappen in de goede richting gezet om minder afhankelijk te worden van giften 

voor de dagelijkse maaltijden. We willen werken aan verdere uitbouw van de moestuin met 

gewassen , en aankoop van geiten en kippen voor melk en eieren . 

Wij willen ook de jongeren die 18 worden en omwille van de wetgeving niet meer in het weeshuis 

kunnen wonen verder steunen in hun ontwikkeling. We willen hen ondersteunen in de vorm van 

huisvesting en dagelijks onderhoud, in afwachting tot het behalen van hun diploma of het vinden 

van een job (het leren van een ambacht).  

Actueel project:  

De laatste jaren is het beleid voor weeshuizen in Afrika herbekeken en aangescherpt. Men wil het 

aantal geplaatste weeskinderen drastisch terugdringen en men wil ook het aantal weeshuizen 

reduceren om een betere opvolging door de lokale instanties te verzekeren.  

Wie aan het hoofd staat van een weeshuis wordt verondersteld jaarlijks de trainingen, 

georganiseerd door Unicef, te volgen en de veranderde regelgeving strikt te toe te passen.  

De doelstelling van het Mercy Children's Home in Tamale is om de meest kwetsbare kinderen te 

voorzien in hun basisbehoeften indien hun familie dat niet kan. Het weeshuis in in transitie naar 

NGO om deze doelstelling te mogen blijven waarmaken. We willen in de toekomst niet enkel wezen 

ondersteunen maar ook andere kinderen in moeilijke situaties. Door de bouw van een unit met 3 

lokalen/kamers willen we in een toekomst investeren waarin we een groter bereik kunnen hebben 

en gratis dagopvang/workshops of trainingen kunnen aanbieden.  

Afgelopen najaar zijn er 2 kinderen uit het weeshuis herenigd met hun resterende familie op 

aandringen van de lokale overheden. Ze zijn gaan wonen bij tantes en nonkels, oudere broers en 

zussen.  Wij blijven ons echter inzetten voor deze kinderen en houden contact. Kosten voor school, 

uniformen, vervoer, gezondheid en hygiëne blijven onze verantwoordelijkheid en zorgen ervoor dat 

het kwetsbare kind niet nog meer in de kou komt te staan. Eventuele financiële druk die een 

hereniging met zich kan meebrengen voor een familie willen we hiermee vermijden.  

Het geschonken bedrag door Rotary Geel zal deels worden aangewend om de nieuwe unit af te 

werken, en om de herenigde kinderen voldoende te kunnen opvolgen en voorzien in hun 

behoeften.  

Lieve groeten en tot snel,  

Eline Van houdt 



RODE KRUIS 

 

 

 

 
  

 

Rode Kruis-Geel helpt helpen 

Rode Kruis-Geel is erg actief in de lokale hulpverlening. Dat blijkt onder meer uit onze 

preventieve aanwezigheid op nagenoeg 100 evenementen het afgelopen jaar. Naar goede 

gewoonte tekenen we ook present voor de nazorg bij de bloedinzamelingen, zowel in Geel 

als in Meerhout. Tweemaal per jaar organiseren we een EHBO-lessenreeks. De focus op 

reanimatie- en defibrillatietrainingen werd ook voor het vierde jaar op rij doorgetrokken. 

Deze trainingen organiseren we zowel intern, als op verplaatsing, op vraag van een 

vereniging of bedrijf. Daarnaast draait ook de uitleendienst van hulpmaterialen op volle 

toeren.  

 

De continue vorming en bijscholing van vrijwilligers is voor Rode Kruis-Geel van primordiaal 

belang om deskundige hulpverlening te kunnen bieden. Daartoe wil Rode Kruis-Geel in 

2020 blijvend aandacht geven aan opleidingen en investeren in de vervanging van 

reanimatiepoppen.  

 

Al onze diensten worden geleverd door onze eigen mensen, vrijwilligers in stricto sensu. Op 

vlak van materiaal hangt er aan onze werking onverwijld een kostenplaatje. De aankoop 

van 8 reanimatiepoppen, i.e. 4 volwassen poppen en 4 baby’s, alsook de digitale upgrade 

van de juniorpoppen, is hier een mooi voorbeeld van. De kostprijs ervan bedraagt € 2.500.  

 

Rode Kruis-Geel houdt zich eraan om Rotary Geel hartelijk te danken voor z’n steun aan dit 

project. 

 

 

 
 



   HELP BRANDWONDEN KIDS 

 

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. 
 

  



KONINKLIJKE MARINE KADETTENKORPS – AFDELING GEEL 

             

Het Koninklijk Marine Kadettenkorps (KMK) is een nationale, nautische en avontuurlijke jeugdbeweging voor 

jongens en meisjes vanaf 9 jaar. Het KMK wordt o.m. door Defensie gesteund en heeft als doel jongeren in te 

wijden in het samenleven aan boord en hen in contact laten komen met beroepen bij defensie (in het 

bijzonder de Belgische Marine), de koopvaardij of andere maritieme beroepen.  

Naast allerlei praktische activiteiten in, op en rond het water, is vorming van de kadetten een zeer belangrijke 

taak voor het KMK. De opleiding is gevarieerd over verschillende domeinen (nautische kennis, 

schiemanswerk, scheepsorganisatie, communicatie, EHBO, vaarpraktijk) en wordt geregeld door het 

Nationaal Opleidings Center. De kadetten worden op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en kunnen worden 

bevorderd in graad, als teken van opgedane kennis en ervaring. Solidariteit in het korps, leren gehoorzamen 

en respect hebben zijn belangrijke objectieven voor het KMK. Daarnaast worden ook lokale en nationale 

kampen over de 4 seizoenen heen georganiseerd. 

De afdeling in Geel is een van de grootste in ons land met een 40-tal kadetten, onder leiding van ervaren 

vrijwilligers (officieren, onderofficieren en medewerkers). De leden van het KMK dragen het traditioneel 

marine uniform met daarop de graden en kentekens van het korps. De mensen in de streek hebben de 

kadetten ongetwijfeld aan het werk gezien tijdens plechtigheden en ceremonies, zoals de traditionele 11 

november viering en de jaarlijkse herdenking van de slag om Ten Aard. Maar ook op het nationaal defilé op 

21 juli paraderen de kadetten mee. Bovenal blijft het KMK een jeugdbeweging. 

Het KMK Geel heeft haar basis, met de naam Lord Nelson, ter hoogte van Sas 9 aan het kanaal Herentals-

Bocholt. Het korps in Geel heeft een vloot van 3 schepen : het rivier patrouilleschip Victory, het tot motorboot 

omgebouwde zeiljacht Papillon en het werkschip Matadi. Verder zijn er nog een aantal RIB’s met buitenboord 

motoren. Kadetten leren met deze schepen varen tijdens de korpsdagen (op zaterdag) en de vaarkampen. 

Het is een mooie voorbereiding op het behalen van een stuurbrevet vanaf 18 jaar. 

De afdeling in Geel kende de afgelopen jaren een sterke groei van 7 naar 40 kadetten in amper 5 jaar tijd. De 

groei was o.m. mogelijk door de installatie van een prefabgebouw met containerklassen op het terrein van de 

Vlaamse Waterweg met goedkeuring van de Stad Geel. Het containergebouw ondergaat momenteel een 

grondige renovatie, zowel binnen als buiten. De meest dringende aspecten inzake veiligheid (elektrische 

installatie en brandveiligheid) en infrastructuur (verwarming, plafonds en vloeren) worden aangepakt in een 

meerjarenplan. Ondanks eerdere pogingen om het plat dak van het gebouw te herstellen, drong de 

hoogdringende bouw van een compleet nieuw dak zich op. Daarbij werd gekozen voor de een zadeldak 

constructie met een oppervlakte van 384 m2. Dankzij de inzet van kadetten, ouders en sympathisanten werd 

het nieuwe dak gelegd binnen één weekend en geheel conform ons credo Age, Quod Agis. 

 

Vertegenwoordigers : 

Dirk Grootaers, Groepkapitein, commandant 

Tim Buyle, 4
de

 Luitenant, 2
de

 commandant 

 

www.marinekadetten-geel.be 

www.facebook.com/kadettengeel 

 

http://www.marinekadetten-geel.be/
http://www.facebook.com/kadettengeel


’T ZEUNTCOMITE 

 

Het Zeuntcomité werd officieel opgericht de 25ste augustus 2005. Het zeuntbier was echter  reeds present op 

de Sint-Dimpnaommegang van 2000. 

De naam Zeunt werd gekozen door leden van het Sint-Dimpnacomité  voor een bier dat gebrouwen werd om 

de Sint-Dimpnaommegang te promoten. De brouwer was Jules Molenberghs van Ten Aard. 

In 2005 kwam de eerste Gheelamania op de proppen  en goten de Gelenaars meer dan 130 vaten zeunt door 

hun keel.  

In samenspraak met het stadsbestuur van Geel werd dan  besloten om een aparte vzw op te  richten die de 

volgende   3 doelstellingen vooropstelde in haar statuten 

§ 1. De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk: 

1. Het promoten van Geelse hoeve- en streekgebonden producten. 

2. Het ondersteunen van diverse activiteiten en evenementen van de stedelijke dienst 

Toerisme, Stadsanimatie en Internationale Betrekkingen, en dit in samenspraak met 

deze diensten. 

3. Het bourgondisch karakter van de Kempen te ondersteunen. 

 

Momenteel telt de vereniging +/- 36 leden en aangevuld met de partners ( zeuntsisters genoemd ) beschikken 

wij over meer dan 50 vrijwilligers die overal een helpende hand kunnen toesteken. 

 

We staken de handen reeds  uit de mouwen bij o.a.: 

 GheelaMania 

 Eurofeesten 

 Onthaal nieuwe Gelenaars 

 Kerstmusical 

 Foodtruckfestival ( frinket ) 

 Geel Zomert 

 En zo vele andere activiteiten ( zo’n 50-tal per jaar ) 

En niet te vergeten ons jaarlijks Zeuntfestijn ( mosselfeest begin oktober ) waar we 1 euro per portie aan een 

goed doel schenken . 

 

Momenteel zoeken we naar een locatie ( in centrum van Geel ) voor stockage van ons bier en tevens een 

vergaderzaal ( al of niet in samenwerking met een andere vereniging ).Hiervoor hebben we reeds een kleine 

spaarpot aangelegd. We beschikken momenteel reeds over een tapwagen en zijn nog zoekende naar een 

camionnet ( met  koeling ) die tevens onze tapwagen kan voorttrekken. 

 

Kortom wij zijn een levende en groeiende  vereniging van Geel, die vele verenigingen die Geel rijk is, een 

helpende hand  geeft en wij  fungeren ook buiten de grenzen van Geel,  als trotse ambassadeurs van onze 

barmhartige Stede. 

 

 

Marcel Verachtert 

Voorzitter Zeuntcomité Geel vzw. 



G-SPORT BADMINTON 

Wij zijn een badmintonclub, ongeveer 20 jaar geleden gestart in de sporthal van Sint-Maria. 

15 jaar geleden zijn wij naar de sporthal van Sint-Aloysius getrokken. Momenteel werken 

wij met ongeveer 25 G-atleten en 8 vrijwilligers die wekelijks training komen geven.  

Onze activiteiten: 

We trainen elke zaterdagvoormiddag van 9.30 u. tot 10.30 u. 

Jaarlijks nemen wij aan minstens 5 nationale tornooien deel. 

O.a. in Heusden-Zolder, Le Roeulx, het tornooi in Leuven, we gaan ook jaarlijks naar onze 

Waalse vrienden van Reine Fabiola in Neufvilles. 

In het Hemelvaartweekend zijn er de Special Olympics waar wij elk jaar Geel 

vertegenwoordigen. 

In de vakantie organiseren we ook steeds enkele activiteiten: minigolf, petanque, kajakken, 

fietstochtje of gewoon 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!) 

 

De projecten waaraan de gelden zullen worden besteed 

a) 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 
 

b) Naast het voorzien van het nodige sportmateriaal, zodat elke speler elke zaterdag 
kan komen sporten, lieten we ook t-shirten bedrukken. De persoonlijke t-shirten 
worden aangedaan tijdens de trainingen, maar zeker ook wanneer we met onze club 
een tornooi spelen. Het zorgt voor een groepsgevoel en herkenbaarheid.  

c) Ook bij de organisatie van ons eigen gratis tornooi, komen extra centen goed van 
pas. De medaille-uitreiking is iets waar de spelers naar uitkijken. We bezorgen dan 
ook aan alle deelnemers een medaille.  

 

 

 

 

 

 

 



TARCITIUSSCOUTS 

Voorstelling Sint-Tarcitiusscouts Geel 
Geachte, 
 
Wij zijn de Sint-Tarcitiusscouts uit Geel, Eikevelden 79a. We zijn een feitelijke vereniging en dit jaar staat 
Ward Vandeperre als groepsleider aan het roer van onze 150 leden tellende scouts. 
 
Elke zondag staan we met een leidingsploeg van 19 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, Reggae Geel…) en de verschillende feesten waar we opdienen 
en/of afwassen (doopfeesten, trouwen, KWB eetdag, ook de Rotary-party valt hieronder waar we elk jaar 
met plezier ons steentje gaan bijdragen. 
 
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 Limburg 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 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 zouden zijn. De aankopen die we zouden maken, zijn immers zaken die 
jarenlang kunnen meegaan. 
We zijn blij dat Rotary Geel ons hierin mede steunt waardoor we een extra inkomst hebben om onze 
financiën op peil te houden.  
Meer info over onze scouts en onze activiteiten, vind je terug op www.tarcitius.be 
 
 
Scouteske groeten 
Sint-Tarcitius 
 

 

 

http://www.tarcitius.be/


ROTARY FOUNDATION 

The Rotary Foundation (TRF) is de eigen wereldwijde goede doelen organisatie van alle Rotary 
leden. Het is één van de grootste NGO’s ter wereld, zowel in termen van jaarlijkse begroting (meer 
dan US $ 180 mln per jaar) als in termen van wereldwijde reikwijdte. TRF kan op wereldschaal 
projecten laten uitvoeren die een groot effect geven, zoals de bekende Polio-acties. 

The Rotary Foundation maakt gebruik van het uitgebreide netwerk van de Rotarians voor zowel het 
bijeenbrengen van fondsen als voor het uitvoeren van projecten. Vele Rotarians zijn actief om 
verspreid over de wereld allerlei serviceprojecten, binnen de afgesproken doelstellingen, op te 
zetten en tot succesvolle uitvoering te brengen. 

Rotarians dragen persoonlijk of via hun club bij aan hun eigen goede doelen organisatie “The 
Rotary Foundation”. Hiermee wordt meer internationale hulpverlening mogelijk gemaakt. 

Daarnaast kan TRF rekenen op grote bijdragen van co financiers zoals de Gates Foundation.  

HISTORIE / ORGANISATIE 
The Rotary Foundation is in 1917 opgericht om Rotary naast de Vocational doelstelling ook een 
Service doelstelling te geven.  

Het motto is: ‘Doing Good in the World’.Het doel is om Rotary International permanent te voorzien 
van (financiële) middelen om de service programma’s waar te kunnen maken. TRF is dus in wezen 
een ondersteunend onderdeel van RI met een eigen structuur. 

Als algemene opvatting is uitgegaan van het principe dat zij die financieel bijdragen aan TRF niet 
degenen behoren te zijn die kunnen profiteren van de TRF programma’s: ‘Service Above Self’. 

ONDERSTEUNING 
De TRF wend haar fondsen aan ter ondersteuning van 

District Grants 
Global Grants 
Studiebeurzen 

 
FOCUSGEBIEDEN 
Alle projecten, studiebeurzen (scholarships), en Vocational Training Teams die gefinancierd worden 
door middel van Global Grants moeten gericht zijn op doelstellingen binnen één of meer van de zes 
focusgebieden, en substantiële, meetbare resultaten behalen: 

Vrede en conflictbeheersing    Gezondheid van moeder en kind 
Preventie en behandeling van ziekten   Basisonderwijs en alfabetisering 
Water en sanitaire voorzieningen    Economische en sociale ontwikkeling 

 

  



NVSG 

NVSG, Rotary Interdistrict vzw 

Rotary International verdeelt de wereld in 534 Districten. Elk District wordt geleid door een District-

Gouverneur, jaarlijks te verkiezen. België en Luxemburg worden aldus van West naar Oost in drie 

gesplitst en Noord – Zuid samengesteld. Zo worden ze door de headquarters van Rotary 

International te Evanston erkend als District 1620, District 2170 en District 1630. Deze drie 

Districten tellen gezamenlijk 10.200 Rotariërs (M/V) verdeeld over een 85 Rotary clubs per District. 

Ter gelegenheid van de Internationale Rotary Conventie in 1927 ingericht door Rc Oostende heeft 

Dr. Douriet (Rc Charleroi) de Rotariërs ingelicht over de levensomstandigheden van de personen 

met een handicap. De aanwezige Koning Albert I vroeg aan de Belgische Rotary clubs een initiatief 

te nemen. 

In 1931 werd er de Belgische Humanitaire vzw, NVSG vzw, opgericht. Sedert haar ontstaan wordt 

NVSG vzw bestuurd door Rotariërs uit de drie Districten die zorgen voor een Interdistrict werking. 

PROJECTEN 
o Emotionele stoornissen 
o Opvang +18 jaar 
o Digitale hulpmiddelen 
o Autisme 
o Dyslexie 
o Onafhankelijk leven met PAB 
o Doofheid 
o Integratie 
o Verwendagen 
o Vrije tijd besteding 
o Levenskwaliteit / infrastructuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anah-nvsg.org/nl/projects
http://www.anah-nvsg.org/nl/projects/itp/emotional-disturbance
http://www.anah-nvsg.org/nl/projects/itp/shelter
http://www.anah-nvsg.org/nl/projects/itp/digital-supplies
http://www.anah-nvsg.org/nl/projects/itp/autism
http://www.anah-nvsg.org/nl/projects/itp/dyslexia
http://www.anah-nvsg.org/nl/projects/itp/pab
http://www.anah-nvsg.org/nl/projects/itp/deafness
http://www.anah-nvsg.org/nl/projects/itp/integration
http://www.anah-nvsg.org/nl/projects/itp/pamper-days
http://www.anah-nvsg.org/nl/projects/itp/leasure-time
http://www.anah-nvsg.org/nl/projects/itp/infrastructure


POLIO PLUS 

Bij de start van de campagne meer dan 30 jaar geleden kwam polio, kinderverlamming, in 
meer dan 125 landen voor en werden per jaar 350 000 nieuwe gevallen gemeld. Miljoenen 
kinderen werden gevaccineerd en nu is polio teruggedrongen tot vier gebieden: India, 
Pakistan, Afghanistan en Nigeria. Tot maart 2018 zijn er nog slechts drie gevallen gemeld, 
alle drie in Afghanistan. 

Dat is natuurlijk een geweldig resultaat! Na jaren van hard werken staan Rotary en haar 
partners op de rand van het definitief uitroeien van de verschrikkelijke ziekte polio. Maar 
een klein zetje is nog nodig om kinderverlamming voor eens en altijd uit te bannen. 

Rotary Internatonal heeft in 1985 het initiatief genomen tot het Polioplus-project, later 
ondersteund door de Wereld Gezondsheidsorganisatie en Unicef.  

De grote financiële impuls kwam van Bill en Melinda Gates. Zij zagen het belang van het 
uitroeien van polio, hadden vertrouwen in Rotary en schoten te hulp. Van de Gates 
Foundation kwam een geweldige financiële impuls van maar liefst 355 miljoen dollar.  

Rotary heeft toegezegd deze gift aan te vullen met 200 miljoen dollar. In totaal is dus 555 
miljoen dollar beschikbaar om intensieve en doorlopende vaccinatiecampagnes te houden 
om polio beheersbaar te maken en nieuwe uitbraken van deze zeer besmettelijke ziekte tot 
een minimum te beperken.  

Na het uitroeien van pokken in 1977 zal polio de tweede virusziekte zijn die wereldwijd 
wordt uitgeroeid. 

 

 

 

  



PLANT EEN BOOM 

Rotary Geel en Mol schenken 100 bomen voor de Geelse campus  
 
Rotary International President Ian Riseley heeft alle leden uitgedaagd om in 2018 een boom 
te planten. Dat moet wereldwijd voor minstens één miljoen nieuwe bomen en heel veel extra 
zuurstof zorgen. De Rotary-afdelingen van Geel en Mol, samen goed voor honderd leden 
schenken honderd bomen aan de Geelse campus van Thomas More en de KU Leuven. Op 
vrijdag 18 mei 2018 plantten de voorzitters van de twee afdelingen de eerste vier bomen. Ze 
combineren daarmee de aandacht voor het milieu met het belang van onderwijs en 
wetenschap, twee speerpunten in de werking van Rotary. 
 
One million trees project 
De systematische achteruitgang van het milieu en de dreigende klimaatverandering zijn 
bedreigingen die iedereen treffen. Het zijn bovendien de zwaksten die er het grootste slachtoffer 
van worden. En toch stelde Ian Riseley, Rotary International President vast dat milieu-items amper 
op de Rotary-agenda verschenen. “The time is long past when environmental sustainability can be 
dismissed as not Rotary’s concern. It is, and must be, everyone’s concern”, zei hij tijdens zijn eerste 
speech. “Het beschermen van het milieu en het terugdringen van de klimaatverandering zijn een 
essentieel onderdeel van duurzame dienstverlening waarvoor Rotary staat”, voegde hij eraan toe. 
En hij liet het niet bij woorden. Hij daagde prompt alle 1,2 miljoen Rotary-leden uit om in het 
Rotaryjaar 2017-2018 een boom te planten. 

Honderd bomen voor wetenschap en onderwijs 
De Rotary-afdelingen van Mol en Geel beantwoorden de oproep van hun internationale voorzitter en 
schenken honderd bomen, die een plaats krijgen op de Geelse campus van Thomas More en de 
KU Leuven. Zij slaan daarmee twee vliegen in één klap. De klimaatactie wordt zo letterlijk 
gecombineerd met onderwijs en wetenschap en dat is al lang een aandachtspunt van Rotary. De 
Geelse campus is een belangrijke hotspot voor onderwijs en onderzoek in de Kempen. Naast de 
opleidingen en de onderzoeks-centra van de Thomas More-hogeschool en de KU Leuven wordt op 
de site de Innovatiecampus Geel ontwikkeld, een zone voor hoogtechnologische bedrijven en spin-
offs. 
 
De honderd bomen worden verdeeld over de onderwijscampus en de Innovatiecampus. Vrijdag 18 
mei 2018 werden de eerste vier bomen geplant, een voorafname op het totale pakket. De Thomas 
More-hogeschool tekent een masterplan uit voor een grondige transformatie van de Geelse campus 
en het wegennet van de Innovatiecampus Geel moet nog aangelegd worden. Maar als dat 
gerealiseerd is, komen de mensen van de Rotary terug met de 96 resterende bomen. 
 
Vier bomen voor de studententuin 
De vier eerste bomen krijgen een plaats in de nieuwe tuin die aansluit bij de Hive, het ultramoderne 
leercentrum van de Geelse campus. Studenten die in de Hive aan het werk zijn, kunnen 
rechtstreeks in de tuin stappen om even te pauzeren. De tuin wordt van A tot Z gerealiseerd door 
studenten Tuinaanleg van de opleiding Agro- en Biotechnologie. Hun collega’s van de opleiding 
Bouw zorgen voor banken en ander tuinmeubilair. 
De studenten mochten zelf kiezen welke bomen er geplant worden. Hun voorkeur ging uit naar vier 
bomen die nog niet op de campus staan en die op hun mooist zijn in een van de seizoenen dat de 
studenten op de campus aanwezig zijn. 
De eerste boom geeft een knipoog naar de naam van het leercentrum. Het gaat om de 
Zevenzonenboom (Heptacodium miconioides), een prachtige, nog vrij onbekende bladverliezende 
sierheester die tot drie meter hoog wordt. Hij trekt veel bijen aan en past dan ook perfect bij de Hive 
(bijenkorf). De andere soorten zijn een rode esdoorn (acer rubrum. “fairview flame”), een watereik 
(quercus nigra) en een tupeloboom (nyssa sylvatica. “wildfire”). Mooie bomen en interessant 
studiemateriaal voor de studenten van Agro- en Biotechnologie. 

 



‘T VOLDERKE 

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:  

De gift van Rotary Club Geel (samen met gift Rotary Club Tessenderlo en gift Nike) wordt 
gebruikt om een elektrische duofiets aan te kopen (momenteel in bestelling).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fiets zal gebruikt worden om bewoners die nog over een basismobiliteit onderste 
ledematen en rompstabiliteit beschikken toe te laten om hun leefwereld te vergroten. Met 
een duofiets kunnen zij opnieuw de ruimere omgeving intrekken, samen met een 
begeleider (medewerker Volderke, familielid, vrijwilliger). Doordat de duofiets elektrisch 
ondersteund is, is hij ook bruikbaar wanneer de bewoner slechts zeer beperkt of niet kan 
meetrappen en kan een wat groter fietstochtje ook haalbaar. 
 

 

 

 



HEIKENHOF 

Zorgaanbod in dagbesteding 
In het Heikenhof kunnen jongeren en volwassenen met een handicap terecht voor een zinvolle en 
aangename dagbesteding, in een rustige landelijke omgeving tussen onze pony’s en andere dieren. 
 
Het hippisch zorgcentrum Heikenhof staat voor een gemoedelijke sfeer en persoonlijke aanpak, 
zowel voor instellingen, zorgvoorzieningen, scholen als voor individuele personen met een 
beperking. 
 
Zorggasten met een Persoonsvolgend Budget (PVB), een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) of 
andere financiële middelen kunnen dit gebruiken om een persoonlijk pakket van zorg en 
ondersteuning op maat samen te stellen. 
 
Dagbesteding in het Heikenhof… iets voor jou? 
Een dagbesteding in het Heikenhof betekent dat je mee kan helpen met het voeren en verzorgen 
van de dieren, het borstelen van de pony’s, het onderhoud van de stallen, de tuin en weiden, of het 
begeleiden van groepen tijdens het paardrijden. Daarbij houden we uiteraard rekening met wat je 
goed kan en graag doet. Eén van onze medewerkers is steeds in de buurt om je een handje te 
helpen en de ondersteuning te bieden die je nodig hebt. 
 
We zijn natuurlijk vaak buiten bezig, maar bij slecht weer en op koude dagen, bieden we ook een 
leuke atelierwerking aan in onze warme en gezellige ontmoetingsruimte. 
 
Tijdens het intakegesprek overlopen we jouw eigen mogelijkheden en wensen, en ook tijdens je 
verblijf bekijken we telkens welke taakjes het beste bij je passen. Wil je ook graag paardrijden, of 
heb je een Persoonlijk Assistent die je mee komt begeleiden? Ook dit alles is mogelijk in het 
Heikenhof! 
 
Wat houdt dagbesteding in het Heikenhof precies in? 
Al zeven jaar staat het Heikenhof garant voor haar degelijke en aangename werking met personen 
met een beperking. 
 
Voor onze zorggasten bieden wij aan: 
 - dagbesteding in een klein groepje (max. 4 gasten) voor één of meerdere hele of halve dagen per 
week. 
 - begeleiding door 1 of meerdere deskundige werknemers van het Heikenhof. 
 - verzorgde infrastructuur met optimale toegankelijkheid in een rustige omgeving. 
 - individuele ondersteuning volgens de eigen noden en wensen. 
Dit alles wordt uitgebreid besproken tijdens een intakegesprek met de zorggast, budgethouder en/of 
ouders. 
 
Er wordt een contract opgesteld op maat van de zorggast, met jaarlijkse evaluatie en bijsturing waar 
nodig. 
 - betaling mogelijk via PVB, PAB of eigen middelen. 
 
Het Heikenhof is door het VAPH erkend als Groenezorginitiatief. 
 
Vrije tijd op de zorgboerderij 
Het hippisch zorgcentrum Heikenhof brengt mensen met een beperking samen met het meest 
geduldige en eerlijke wezen op aarde: het paard. In een rustige en beschermde omgeving kunnen 
kinderen en volwassenen zich ontspannen en plezier beleven met de paarden, en kan er ook 
therapeutisch gewerkt worden. 
 
Rekening houdend met specifieke beperkingen, kan iedereen toch zijn eigen mogelijkheden 
ontdekken: van snoezelen tot aangepast paardrijden, van huifbedrijden tot koetstochten. 



Het hippisch zorgcentrum Heikenhof staat voor een gemoedelijke sfeer en persoonlijke aanpak, 
zowel voor instellingen, zorgvoorzieningen, scholen als voor individuele personen met een 
beperking. 
 
Het integrale concept is vrijwel uniek in de regio: 
- iedereen - ongeacht de aard of ernst van de beperking - kan hier met paarden omgaan, op de 
manier die het best bij hem of haar past. 
- het betrekken van de eigen therapeut bij het omgaan en rijden van de paarden, wordt mogelijk 
gemaakt en aangemoedigd. 
- omdat de band met de ouders of vaste begeleiders zo belangrijk is, worden ook zij betrokken bij 
het hele gebeuren, en kan er samen op ontdekking gegaan worden. 
 
Actueel project 
Het huidige project van het Hippisch Zorgcentrum Heikenhof vzw is "De ontspanningsruimte". 

Hiermee proberen we een aangepaste ontspanningsruimte te creëren voor de ontvangst van 

mensen met een handicap en voor de zorggasten die hun dagbesteding in het centrum komen 

doorbrengen. 

 

Dankzij de bijdrage van Rotary Club Geel, het Rotary District 1630 en N.V.S.G. (een Rotary 

organisatie), kunnen wij een hoekkast plaatsen langs de doorgang naar de piste en kunnen we 

onze toog voorzien van kasten.  In de hoekkast verwerken we een koelkast, snackkast en warme 

drankautomaat. Hierdoor kunnen onze bezoekers zelf gebruik maken van de voorzieningen, dit zal 

het comfort in de ontspanningsruimte sterk verhogen. Daarnaast kunnen we in de hoekkast de rij-

caps veilig opbergen die wij ter beschikking hebben voor onze ruiters. De overige kasten van zowel 

de hoekkast als de kasten aan de toog kunnen we gebruiken om o.a. de voorraad van 

dranken/snacks, verschillende keukentoestellen, enz. op te bergen, dit vergroot het gebruiksgemak 

van de keuken en de ontspanningsruimte voor onze vrijwilligers, zorggasten en bezoekers.  

 


