BD Echo oktober 2021 - jaargang 25 n°3
blijdorp.be

Blijdorpstraat 3
9255 Buggenhout
052 39 99 90
buggenhout@blijdorp.be

Baleunisstraat 70–72
9200 Dendermonde
052 25 92 00
baleunis@blijdorp.be

Vestigingsnieuws
Algemeen
Zomerse steun aan Blijdorp

3

Renovatieproject Sint-Rochusstraat: stand van zaken

4

Terugblik op Take-Away for Blijdorp

5

Blijdorp in een nieuw jasje

6

Twee weken feest voor opening vernieuwde kinderboerderij

8

Jaarlijkse giftenactie Blijdorp in de bus

12

De Warmste Week komt eraan!

12

Jongerenwerking
Renovatie tuinen verblijf Buggenhout

13

Een lach en een traan

13

Volwassenwerking
Baleunisstraat 3, bus 7
9200 Dendermonde
052 20 00 27
habitar@blijdorp.be

Vakantiewerking zomer 2021 in Buggenhout

14

Wandelestafette for projects: wat een dag!

15

Kunstproject van vzw KunstBaan in betoncentrale De Bonte

16

Klei-atelier maakt unieke Ros Beiaard-paarden

17

Reporter ter plaatse
Sint-Rochusstraat 35
9200 Dendermonde
052 25 08 50
baleunis@blijdorp.be

In de Rochus… daar beweegt het!

18

Achterflap
Ontbijtactie

19

Blijdorp Roemenië

Verantw. uitgever:
Blijdorp v.z.w.
Blijdorpstraat 3
9255 Buggenhout
Lay-out:
Karen Peeters

2

Vestigingsnieuws algemeen

Zomerse steun aan Blijdorp
Ook deze zomer mocht onze voorziening rekenen op steun van een aantal sympathieke partners.
Maaltijdboxen ten voordele van Blijdorp

SignCo zorgt voor veilige wegmarkering in Blijdorp Buggenhout

Chefs for Charity, bestaande uit zes Dendermondse

Vorig schooljaar konden onze leerlingen van het
lager en het secundair genieten van een verkeersparcours op het domein van onze school. Om hen
de vaardigheden en competenties te kunnen aanleren, die nodig zijn in het echte verkeer, werd er advies ingewonnen bij de firma SignCo in Willebroek,
gespecialiseerd in wegsignalisatie. De leerkrachten
gaven lessen over de verkeersregels en er werden
fietstrainingen georganiseerd.
Eind augustus kwamen enkele medewerkers van
Signco langs in Blijdorp Buggenhout. Zij brachten
doorheen het hele domein permanente wegmarkeringen aan. Zo kunnen onze fietsers en wandelaars
voortaan een veilig en educatief parcours volgen.
Stijn Goossens van SignCo licht het initiatief toe:

topchefs die af en toe samen in de potten roeren
voor het goede doel, konden voor het tweede jaar
op rij niet live samen koken op een groots publiek
event. Daarom stelden ze een exclusieve maaltijdbox samen, die werd aangeboden op 1 en 2 mei ten
voordele van Blijdorp.
De opbrengst - maar liefst 7000 euro - werd op 26
juli jl. door alle chefs met een symbolische cheque
officieel overhandigd aan Sonja De Wolf als directeur organisatie van Blijdorp en een kleine afvaardiging van het dagcentrum, met name Lotte Van
Malderen, Yannick Bosman en Kathleen Adam. Dit
mooie bedrag zullen we mee investeren in de bouw
en inrichting van het nieuwe dagcentrum in de SintRochusstraat.

“Signco/FERO is dagelijks gefocust op het

creëren van verkeersveiligheid door het aanbrengen van vaste of tijdelijke signalisatie,
wegmarkeringen, verkeersmetingen en/of verkeerssturingen. Door kinderen spelenderwijs
in contact te brengen met verkeersregels,
gaan ze hun automatische veiligheidsreflexen
trainen. Door het uitlenen van tijdelijke “echte
verkeersparken”, worden levensbelangrijke
reflexen aangescherpt. Bij de jongerenwerking
van Blijdorp hebben we dit versterkt door het
aanbrengen van permanente wegmarkeringen
op hun dagelijks fiets- en wandelparcours . Zo
kan deze kwetsbare groep, op spelende wijze,
de basisverkeersregels inoefenen. Een investering in de veiligheid van onze kinderen, is een
investering in een mooiere toekomst voor ons
allemaal.”

Hartelijk dank aan Signco voor deze duurzame,
mooie en professionele service die gratis
aangeboden werd!
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Renovatieproject Sint-Rochusstraat: stand van zaken

De tweede fase van de renovatiewerken in de Sint-Rochusstraat in Dendermonde zijn al een tijdje aan de
gang, dus tijd voor een update over het project. De firma Vandenbussche is in de Sint-Rochusstraat volop
gestart met het strippen tot op de ruwbouw. Vloeren, binnenwanden, ramen, deuren, technieken: alles
wordt verwijderd zodat de firma terug “vanaf scratch” kan starten met de herinrichting van het gebouw. Het
gedeelte Rochus Dagcentrum is momenteel een lege doos.

In een volgende fase zal de renovatie gebeuren binnen de contouren van het bestaande gebouw. Er wordt echter een
compleet andere indeling en invulling aan
gegeven. Het gelijkvloers en de eerste
verdieping zullen het nieuwe dagcentrum
huisvesten met activiteitlokalen, een winkel, cafetaria met bar en terras en kantoren voor de begeleiders. Op de tweede
verdieping komen de permanente verblijven voor zelfstandig wonen. Deze bestaat
uit 7 kamers met individuele badkamer,
een gemeenschappelijk leefruimte en een
inpandig terras.

Op de website van Vandenbussche krijgen we alvast een voorsmaakje:

De bestaande voorgevel wordt volledig gestript en vervangen door witte crepi met
een strekmetalen scherm. Gezien de SintRochusstraat een relatief smalle straat is,
zorgt het strekmetaal voor een bepaalde
privacy voor de achterliggende lokalen, zodat de inkijk vanaf de overkant van de
straat beperkt wordt. Enkel de vitrine van
de winkel, waar er handgemaakte spullen
worden verkocht, krijgt een uitsparing in
het strekmetaal, zodoende dat alle aandacht hiernaartoe getrokken wordt.
De renovatiewerken werden begin juni
2021 opgestart. Het afronden van de werken is voorzien einde 2022.
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Terugblik op Take-Away for Blijdorp
Ondertussen ligt de Takeaway for Blijdorp weer een tijdje achter
ons. De tweede keer op rij was de takeaway een alternatief voor
ons groot mosselweekend. De maatregelen rond corona dwongen
ons om ook dit jaar voor dit veilig alternatief te kiezen. We bleven
bij het opzet van vorig jaar: kaasschotel of tapasschotel al of niet
in combinatie met wijn. We deden wel enkele aanpassingen door
van de charcuterieschotel van vorig jaar een echte tapasschotel te
maken en we breidden het aanbod uit met lekkere
dessertjes.
Dit jaar verkochten we 303 kaasschotels, 281 tapasschotels, 85
flessen wijn en cava, een beperkte hoeveelheid biertjes en 450
dessertjes. Dit betekende dat tijdens het weekend van 27 en 28
augustus 1168 personen zich aan al dit lekkers hebben tegoed
gedaan. De opbrengst zal besteed worden aan de renovatie van
de tuin van het verblijf in Buggenhout en aan de verdere inrichting van de leefgroepen in de Sint-Rochusstraat.
We zullen alvast met de werkgroep evalueren welk evenement we in het weekend van 27 en 28 augustus
2022 zullen organiseren. Gaan we terug voor ons vertrouwd mosselfestijn, waar we uiteraard weer heel
veel vrijwilligers nodig hebben om het weer tot een succes te maken?
Of groeit er misschien nog iets anders?

We danken alvast iedereen die deze actie steunde!
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Blijdorp in een nieuw jasje
Op 1 september jl. - wat is er meer toepasselijk dan de start van het nieuwe schooljaar - lanceerde
Blijdorp een nieuwe huisstijl. Een huisstijl van een organisatie of bedrijf omvat een herkenbaar logo,
lettertype, visuele elementen en terugkerende kleuren. De kleren maken de man/vrouw, zegt het
spreekwoord en dat kan je eigenlijk ook toepassen op een organisatie. Ons jasje is niet totaal nieuw,
want het omvat enkele reeds vertrouwde visuele elementen die de dienst communicatie gebruikte
het afgelopen jaar, bijvoorbeeld op affiches, in folders etc. Ook het logo is niet nieuw, tenzij een kleine kleurnuance die je eigenlijk met het blote oog niet opmerkt, maar voortaan gebruiken we het zoveel mogelijk samen met onze slogan ‘Bijzonder in zorg’.

Waarom nu een nieuwe huisstijl?

De voorbije jaren is Blijdorp sterk veranderd en gegroeid, op verschillende locaties. Dat betekende dat
er niet altijd een herkenbare lijn zat in onze communicatie door de verschillende diensten en afdelingen.
Tijd dus voor een nieuw hoofdstuk met een uniforme, verbindende huisstijl die ons helpt om als 1 organisatie en 1 team van medewerkers naar buiten te
treden en beter aansluit bij onze missie en visie. Mogelijke sponsors en partners willen we overtuigen
met professionele presentaties. De illustratie ‘een
hart voor bijzondere mensen’ onderstreept onze
identiteit en wat ons drijft als organisatie en wat ons
allen verbindt. Ook op de krappe arbeidsmarkt willen
we onder meer door vacatures die meteen aanspreken ons onderscheiden van andere voorzieningen en
ons neerzetten als een interessante werkgever.

Duurzame, kostenbewuste vernieuwing

Bijna al onze documenten en de meeste grafische
communicatiekanalen kregen of krijgen eerstdaags
een opfrisbeurt. Voor bepaald drukwerk, brochures
of promotiemateriaal zal de bestaande voorraad
eerst opgebruikt worden. We streven namelijk naar
duurzaamheid. Ook onze gebouwen, de signalisatie
op verschillende locaties en het wagenpark zullen in
fases aangepakt worden.
De huisstijl werd ontwikkeld door het Grembergse
grafische bureau Mathildestudios dat alle richtlijnen
en voorbeelden verzamelde in een praktisch huisstijlhandboek. Het bureau ontwikkelde de huisstijl voor
Blijdorp aan een bijzonder lage prijs, omdat het als
trouwe supporter van Blijdorp, mee zijn schouders
wil zetten onder de professionele, warme en betrouwbare look & feel die we zowel in onze interne
als externe communicatie willen uitstralen.

Een hart voor bijzondere mensen’ gebruiken we in
verbindende, warme communicatie

Vier hoofdkleuren en de blokjes zijn de herkenbare
visuele elementen in onze communicatie
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Voorbeeld van een interne affiche, met de herkenbare kleuren.
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Twee weken feest voor opening vernieuwde kinderboerderij Blijdorp
Na lange maanden uitstel door corona was op dinsdag 14 september jl. eindelijk het moment aangebroken om de kinderboerderij in Blijdorp Buggenhout feestelijk te heropenen. Met o.a. een kip
en een varken als assistent van de ceremoniemeester trok een bonte stoet genodigden onder muzikale begeleiding van de ingang van Blijdorp naar de volledig vernieuwde kinderboerderij. Daar
werd ‘De Blije Wei’ met veel animo ingehuldigd.
Enkele jaren geleden werden via het indienen van
een project bij de Belfius Foundation fondsen
verworven waarmee de ‘oude’ kinderboerderij in
Blijdorp heringericht en uitgebreid kon worden.
Het begon als een idee om de ‘gasten’ in Blijdorp
meer mogelijkheid te bieden tot interactie met de
dieren, met als ‘hoofdact’ een knuffelweide. Dit
idee werd aangevuld met de opbrengst van een
kalenderverkoop door de groep Tuinderij en andere groepen in Buggenhout en Dendermonde.
En uiteindelijk kwamen er ook fondsen binnen
van twee ‘Pimp je speelplaats’-projecten, gesubsidieerd door het Agentschap Natuur en Bos, waardoor Blijdorp - ook dankzij het vakwerk van de
eigen medewerkers technische dienst - nu beschikt over een ‘interactieve’ kinderboerderij om
fier op te zijn.

Knuffelen met geiten
Christine Wauters, afdelingshoofd dagondersteuning in Blijdorp, licht toe: “De doelstelling van de reorgani-

satie van de boerderij was om ze zo in te richten dat ze niet enkel kan gebruikt worden om onze gasten
een zinvolle dagbesteding te bezorgen, maar ze voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor deelnemers waar activiteiten op een basaal niveau zoals knuffelen met dieren, genieten van de geluiden van de
boerderij enz. een fijne ervaring wordt. Her en der op de weides staan ‘knuffelzetels’ zodat gebruikers
comfortabel en rustig kunnen genieten van de aangeboden prikkels of kunnen ‘snoezelen’ vlakbij de diertjes”.

Bart Michiels, begeleider van de groep Tuinderij die onder andere instaat voor de verzorging van de dieren
en het groen, vult aan: “Anderzijds beoogden we een werking waar de volwassen deelnemers die zorgen

voor de dieren, als ze dit wensen, zich ook kunnen inzetten om mee de activiteiten te ondersteunen voor
de andere deelnemers. Zo kunnen voortaan de klassen en groepen van de verschillende Blijdorp-locaties
bij ons de kinderboerderij in Buggenhout reserveren voor een activiteit, om wat bij te leren, een rustig moment met de dieren door te brengen, te wandelen op het blotevoetenpad enz.”.

Blij dorp - blije wei
Op dinsdag 14 september trok een bonte stoet van verschillende
genodigden onder muzikale begeleiding naar de feestelijk versierde boerderij voor de onthulling van de nieuwe naam. In eerste
instantie was het een informeel fijn event voor een aantal van de
gasten in Blijdorp. Jong en oud had lang naar dit moment uitgekeken door de ‘COVID-droogte’ op het vlak van samenzijn. Ook een
beperkt aantal trouwe supporters/sponsors/partners van Blijdorp
waren van de partij, zo tekende ook de burgemeester van Buggenhout, Pierre Claeys, present.
Na hartverwarmende speeches door enkele gasten van de groep
Tuinderij, was het tijd voor de onthulling van het bord met de
nieuwe naam die gekozen werd via een wedstrijd. Maar liefst vijf
personen kozen voor ‘De Blije Wei’ zodat de nieuwe naam al snel
voor de hand lag. Alle winnaars kregen een mooi presentje; Quinten Reyniers (12 j.) uit de klas BLO6 ging uiteindelijk door lottrekking met de hoofdprijs aan de haal en mocht tot groot jolijt van
zijn klasgenootjes nog een ereronde op een (kermis)paard rijden.
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Beleving voor iedereen
De heropening wordt gevolgd door twee weken feestelijke beleving voor groot en klein in Blijdorp: dagelijks
zullen er verschillende activiteiten op het openlucht-theaterplein plaatsvinden door het belevingstheater
van Blijdorp Buggenhout en het dansatelier van Blijdorp Dendermonde. In kleinere groepen zijn er rondleidingen doorheen de boerderij zodat de meeste klassen en groepen alvast een leuke eerste kennismaking
hebben met dit mooie project en gezellig samen kunnen genieten van elkaars talenten en een hapje en een
drankje.
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Jaarlijkse giftenactie Blijdorp in de bus
Waarschijnlijk heb je onlangs de brief en folder van onze
jaarlijkse giftenactie ontvangen. Elk jaar zijn we ontzettend dankbaar voor de massale steun die we hiermee ontvangen van ouders, familieleden, medewerkers en een ruime kring aan trouwe supporters van Blijdorp. We durven
erop rekenen dat deze actie ook dit jaar veel succes kent
en dat er recht vanuit het hart weer een mooi bedrag
wordt geschonken. In onze folder kan je lezen welke projecten we nu concreet naar voren schuiven voor je steun.

Waarom opnieuw een giftenactie?

De financiering door de overheid dekt onze dagdagelijkse werking maar is ontoereikend om bijvoorbeeld extra educatief materiaal of zorgmiddelen aan
te kopen die van groot belang zijn voor onze gasten.
Daarnaast is en blijft het heel belangrijk voor al onze
afdelingen om over voldoende financiële middelen
te beschikken voor de grote renovaties en nieuwbouw, in planning of in uitvoering. Vaak gaat het hier
om grote bedragen, gezien de bijzondere zorgnoden
van onze gasten extra (ver)bouwbudget vereisen.

Wijziging vanaf 1 januari 2022 voor
fiscale attesten

Wie meer dan 40 euro schenkt krijgt een belastingvoordeel van de overheid. Tot eind dit jaar is het Blijdorp die de fiscale attesten uitreikt.
Door een wijziging in de wetgeving is Blijdorp voor
stortingen vanaf 2022 niet langer gemachtigd om
deze attesten uit te reiken. Daarom wordt volgend
jaar een projectenfonds opgestart in samenwerking
met de Koning Boudewijnstichting. Dit fonds is exclusief ten voordele van Blijdorp en krijgt een eigen,
nieuw rekeningnummer. Over dat rekeningnummer
en het fonds zullen we je via verschillende communicatiekanalen tijdig informeren.

Nu al te onthouden:

Stort je een gift aan Blijdorp van 40 euro of hoger en wens je een fiscaal attest:


in 2021 k an dit op het vertrouwde rekeningnummer BE96 2930 1111 1205 en reikt Blijdorp zelf
een fiscaal attest uit



vanaf 2022 k omt er een nieuw rekeningnummer van de Koning Boudewijnstichting, die ook de
attesten zal uitreiken

Wens je geen fiscaal attest:


je kan blijven storten op de giftenrekening van Blijdorp.

Vergeet desgevallend volgend jaar niet je doorlopende opdracht aan te passen naar het nieuwe rekeningnummer indien je een fiscaal attest wenst.

De Warmste Week komt eraan!
De Warmste Week vindt ook dit jaar plaats in december, maar vertrekt
deze keer vanuit een specifiek concept dat gericht is op jongeren.
Naast de nodige sensibilisering over het thema ‘Kunnen zijn wie je
bent’ zal de Warmste Week geld inzamelen voor concrete projecten.
Hiervoor heeft de VRT speciaal het DWW Fonds opgericht, dat beheerd
wordt door de Koning Boudewijnstichting. Als non-profitorganisatie
kunnen we bij deze stichting een project indienen. Een jury beslist uiteindelijk voor welke projecten er geld ingezameld wordt.
Het thema is heel toepasselijk voor onze jonge doelgroep van Blijdorp. De leerkrachten en begeleiders steken alvast de koppen bij elkaar met ideeën voor een project dat het verschil kan maken.
Meer weten over het thema van de Warmste Week? Surf naar de website:
https://dewarmsteweek.be/
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Renovatie tuinen verblijf Buggenhout
Na jaren lang intensief gebruik te maken van de tuinen rond het verblijf zijn deze toe aan vernieuwing.
De werken zijn in mei gestart en zullen plaatsvinden in verschillende
fases. De grote tuinen van Citroentje en Bruintje werden reeds aangepakt. Daarna volgden de tuintjes van Appelsientje en de studio. Deze
tuintjes werden verbonden met elkaar en krijgen een trampoline in
het midden.
In het najaar volgt de volledige voortuin aan de centrale ingang en Citroentje.
Het doel van het hele project is ervoor zorgen dat gasten met verschillende zorgvragen (gelijktijdig) gebruik kunnen maken van de tuinen.
Motorische ontlading en veilige bewegingsruimte moet hen de kans
geven op meer rust.
Er worden veilig afgebakende delen geïnstalleerd om ervoor te zorgen
dat meerdere gasten tegelijk gebruik kunnen maken van de tuinen.
Naast nieuwe omheining en nieuwe speeltuigen komen er overkappingen van de terrassen.

Een lach en een traan op 1 september
“Een lach en een traan
Want de vakantie is gedaan!
Onze boekentas staat klaar
Dus hop vertrekken maar!
Een nieuwe 1 september, misschien ook een nieuw begin.
Alles proper gewassen, dus BLO 10 die vliegen erin!
Enkele nieuwe gezichtjes stappen twijfelend door de gang.
Maar de oudgedienden glimlachen en zeggen “wees maar niet bang”.
Al snel horen we kreetjes en geluiden van plezier, en dan weten we ons schooljaar wordt top

Want de real Blijdorp vibe zweeft hier!
Wij wensen iedereen een megagoed schooljaar, net zo cool als in onze klas.
Maar hopen stiekem dat je jaloers bent, omdat je niet in onze freggelgrot was!”
Dikke freggelknuffel uit onze freggelklas BLO 10 Hakan en Anja
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Vakantiewerking zomer 2021 in Buggenhout
“Onze vakantie startte met onze bubbelwerking zodat alles nog wat gescheiden kon blijven. We hadden hele
leuke bubbels en super enthousiaste begeleiding die deze vakantie in goede banen heeft geleid.
Op 8 en 9 juli was er het MFC-festival in Blijdorp! We werden getrakteerd op spectaculaire springkastelen,
volksspelen, rolstoeldans, Sherborne… voor elk wat wils! Er werd een waar feestmaal voorzien en lekkere
tussendoortjes! Het was een feest voor iedereen!
Ondanks de vele regen toch heel veel leuke dingen kunnen doen, tijdens de weinige zonnestralen konden
we ons toch even verfrissen door waterspelletjes of een plonsje te wagen in het zwembad.
Super toffe uitstappen en activiteiten.
Zoals; knutselen, zoektochten, wandelen, speelbos Lebbeke, speelbos Robin Wood in Dendermonde, SintPietersburcht, kinderboerderij de barrelhoeve, tovertafel, schimmenspel…..
We maakten ook wandelingen met onze ‘Mooi-makers’ zodat de buurt weer ietsje properder is.
Als afwisseling hadden we 2 top promoteams in ons midden … we maakten leuke wandelingen en deelden
onze flyers uit voor onze kaas- en wijnavond .”
Debbie Van Haegenberghe
Begeleidster MFC dagopvang
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Wandelestafette for projects: wat een dag!
Op een druilerige woensdagmorgen eind september trok de volwassenenwerking de wandelschoenen aan. Doel: sponsorgeld verzamelen voor muziekinstrumenten en materiaal voor de activiteiten.
De dag begon aarzelend met kleine oogjes en voorzichtige wandelaars. Onze afdelingshoofden Daisy en
Leonie gaven de aftrap. Dj Pieter verzorgde de sfeer
en de online livestream zodat sponsors en nieuwsgierige kijkers thuis konden meevolgen. Rond 10 uur
sloten Jan Van Tienen met zijn trompet en Evy met
haar danscrew zich aan bij het evenemententeam.
Ondertussen werden er lustig stempels verzameld
door de wandelende bewoners, per toer een stempel. Enkelen liepen de toeren zelfs in plaats van te
wandelen! Een hele dag kon er een verfrissing genomen worden en de kleine honger gestild worden,
aangeboden door Habitar Bruis.

was zichtbaar en voelbaar. Warm, ondanks de koude.
Le moment suprême… helaas niet voor de volgers
van thuis. Want ik trok per ongeluk de kabel uit van
de livestream toen ik het bedrag van 2805 euro bekend maakte. Mijn excuses!

Om 11 uur verzorgden we een flashmob op de deunen van de Macarena. Het dagcentrum, de woongroepen … iedereen was aanwezig om te wandelen.
De lustige stempelaars Nikie en Lien konden bijna
niet volgen. Wat een succes! Rond de middag werd
het eventjes terug rustig. De prijzentafel voor de gasten werd uitgestald. Wie een volle stempelkaart had,
kon een leuke prijs kiezen.
Dansen, cakejes, goeie muziek en vooral veel blije
mensen was het elan gedurende de middag. Het
bleef droog tussen 14 en 17 uur dus de groepen genoten enorm. Zeker als ze werden beloond met een
mooie prijs! Een fikse stortbui kon ook ’s avonds de
pret niet drukken toen er flink verder gewandeld
werd.
Mevrouw de Pauw van de turnles smeet de beentjes
los voor de camera en hield de sfeer erin. De mensen
van Habitar genoten mee en wandelden samen met
onze woongroepen de avond uit. Toen het donker
werd en de lantaarns branden, hadden we nog een
uurtje te gaan. De livestream werd wat drukker bezocht, het bedrag bleef stijgen. Op hoeveel zouden
we afkloppen? We zetten het laatste kwartier een
lange polonaise in met alle aanwezigen. De verbinding tussen de verschillende groepen van Blijdorp

Dikke merci, dankjewel aan de sponsors, wandelaars,
vrijwilligers en in het bijzonder aan mijn collega’s van
de werkgroep: Pieter, Ine, Lien B., Elke en Nikie. Het
was fijn samenwerken met iedereen. Onze gasten
hebben enorm genoten van de dag en gaan nog vaak
mogen genieten van de materialen die we nu kunnen
aankopen.
Kelly Eliano, teamleider wonen 1
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Kunstproject van vzw KunstBaan in betoncentrale De Bonte
In de maand mei mochten Debora, Stefaan en Jozef van de Klussenier
meewerken aan een kunstproject in een betoncentrale. Samen met
begeleidster Laura van VZW KunstBaan maakten ze kunstwerken met
materialen die in de fabrieken te vinden zijn.
Ze namen een grote doek die ze met behulp van speciale verf en plastic onderdelen bestempelden tot een waar kunstwerk.
Met behulp van oude facturen en papieren uit de administratie van
vroeger maakten ze een grote landkaart in reliëf en van oude boekjes
met bankafschriften maakten ze kleine kunstwerkjes door ze te scheuren, te plakken en te plooien.
Jozef vond het een zalige tijd. Vooral het stempelen van de doek vond
hij leuk en over de begeleidster kon hij niet zwijgen. Ook de bazin van
de fabriek zal hij zich blijven herinneren.
Stefaan genoot van het creatieve werk en het maken van de landkaart.
De begeleidster was zo tevreden over hen dat ze hoopte nog eens met
hen te kunnen samenwerken in de toekomst. Ook over het middageten kon hij niet zwijgen, soep en broodjes, sandwiches en zelfs Turks
brood stonden ’s middags op de menu.
Debora werkte het liefst met de oude boekjes. Ze vond het superleuk
om ze te knippen, scheuren en plooien tot een mooi resultaat. De begeleidster was volgens haar een vriendelijke madam.
De Klussenier
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Klei-atelier maakt unieke Ros Beiaard-paarden

In het creatief atelier van de volwassenwerking in
Dendermonde maakten een groep enthousiaste
deelnemers onder leiding van keramiste Rita Sarens
tien exclusieve grote Ros Beiaardpaarden. Elk van
deze gasten gaf zijn persoonlijke touch aan de creatie van telkens een uniek kunstwerk, met het stempel
“50 jaar Blijdorp”. Het enthousiasme van onze gasten, hun werkplezier en vooral hun fierheid op het
resultaat, maakten dit project zeer geslaagd.
Op donderdag 10 juni werd in Blijdorp Dendermonde in het bijzijn van de pers een paard overhandigd
aan lokale ondernemers Gert, Stijn, Toon en Stefaan
Veldeman, die mochten kiezen uit de collectie. Zelf
hadden ze de eer meer dan 30 jaar geleden de
Heemskinderen van de Ros Beiaard-stoet te zijn.
Door hun aankoop van dit bijzonder kunstwerk willen de broers, nu samen aan het hoofd van hun firma Veldeman Aannemingen, ook hun sympathie en
steun uitdrukken voor de werking van Blijdorp.

Stijn Veldeman die samen met zijn broers officieel
het eerste kunstwerk in ontvangst nam, is blij dat het
bedrijf Veldeman dit project kan ondersteunen: “We

waren meteen enthousiast toen we kennis maakten
met dit unieke project van Blijdorp. Niet alleen kunnen we zo als lokale ondernemer onze verbondenheid uitdrukken met deze organisatie; het kleiwerk
zelf is een staaltje van mooi vakmanschap en het feit
dat het gemaakt is door mensen met een beperking,
maakt het net iets specialer voor ons door de warme
boodschap die erachter zit. Uiteraard krijgt het een
mooie plaats in ons bedrijf, onze passie voor het Ros
kunnen we moeilijk onder stoelen of banken steken.”
Naast Veldeman, werd ondertussen ook een kunstwerk aangekocht door Belfius Dendermonde, de firma Gerpol uit Appels, garage Van Damme uit Wieze
en twee anonieme Ros Beiaard-fans. Er zijn dus nog
vier exclusieve stukken te koop! In de aanloop naar
het stoet van volgend jaar, zullen we zeker nog promotie maken in Dendermonde.

Voor het 50-jarig jubileum van Blijdorp in 2020 maakten de deelnemers van het klei-atelier eerder al achthonderd unieke keramieken paardenhoofdjes die verkocht worden ten voordele van onze voorziening.
Deze kleinere beeldjes zijn nog steeds te koop via onze webshop of in Blijdorp voor een bedrag van 50 euro.
17

Reporter ter plaatse

In de Rochus… daar beweegt het!
Sinds 22 februari 2021 hebben we terug een leefgroep in het centrum van Dendermonde. Meer bepaald in de Sint-Rochusstraat. Ondertussen zijn we al enkele maanden verder. En of de bewoners
het er al gewoon zijn! De bewoners en de begeleiding hebben niet stilgezeten. De afgelopen periode
en nog steeds trouwens beweegt er heel wat in de Rochus.

Benieuwd naar wat er allemaal beweegt en hoe ze dit allemaal voor elkaar krijgen? Onze reporter ter
plaatse sprokkelde enkele verhalen bij de begeleiding.

In de Rochus daar is het kei(s)tof!

Binnen de werking zijn er een aantal bewoners die
goed overweg kunnen met naald en draad. Een naaiatelier staat dus frequent op de planning. We vinden
het belangrijk om iets te doen met de kwaliteiten van
onze bewoners en hen hier ook voldoende in te stimuleren.

Verder dragen we het begrip ‘gezondheid’ hoog in
het vaandel. Tijdens ons kookatelier trachten we
steeds gezond te koken. En dit met verschillende
smaken, geuren en kleuren en met inbreng van verschillende culturen en technieken.

Deze kwaliteiten zijn ook buren van het Begijnhof
niet ontgaan! Op vraag van hen hebben we enkele
mooie vlaggenlijnen geproduceerd. Deze zijn te bewonderen in het Begijnhof.

Voor een cadeautje groot of klein moet je op de Rochus zijn! Voor verschillende gelegenheden hebben
we al enkele leuke geschenken voorzien. Een plankje
met gegraveerde boodschap voor Vaderdag, citronellakaarsen gemaakt van oude wijnflessen of vlaggenlijnen uit oude stoffen.

Recycle… upcycle

Om onze werking en naaiatelier zo up date mogelijk
te houden doen we hierbij een warme oproep. Heb jij
nog naaigerief op overschot? We willen dit gerust bij We trachten steeds oude producten en materialen
jou thuis komen ophalen.
een nieuw leven te geven. Alle ideeën en materialen
zijn hierbij natuurlijk welkom!

Groene vingers

Een groene omgeving en gezonde levensstijl vinden
we belangrijk. Op wekelijkse basis dragen onze bewoners hun steentje bij voor een mooier Dendermonde. Dit doen we in samenwerking met het lokaal
bestuur van Dendermonde en de organisatie
‘Mooimakers’.
Iedere maandagnamiddag zorgen we ervoor dat het
Dr. Malbrainpad (een wandelpad voor iedereen) er
proper bijligt. Eens onze bewoners er zijn geweest, is
er geen vuiltje meer te bespeuren. “Het is leuk om te
zien hoe de bewoners omgaan met deze verantwoordelijkheid en oprecht trots zijn op hun werk. De aanmoedigingen en complimenten van buurtbewoners
en voorbijgangers geven hen een extra stimulans”,
vertelt begeleider Jasper Van Buggenhout.

Kortom: op de Rochus zorgen we voor een zinvolle
en waardevolle
dag-en vrijetijdsbesteding. We stimuleren onze bewoners om hun
kwaliteiten ten volste in te zetten en te ontplooien.
Verder geven
we hen voldoende kansen en ruimte om zichzelf en
hun vaardigheden te ontwikkelen.
Dit doen we door een gevarieerd aanbod aan te bieden. En die lach op het einde van de dag bij onze bewoners - dat is waarvoor we het allemaal doen!

Verder beschikken we over een eigen groenten-en
kruidentuin. Deze wordt volledig onderhouden door
onze bewoners. Wekelijks kunnen we hier ook lekker
van smullen!

Sporters beleven meer

We proberen steeds de juiste mix te vinden tussen
ontspanning en inspanning. Onze dag starten we
steeds met een 15 minuten durende workout. In het
midden van de week, meer bepaald op woensdag
voorzien we een bewegingsactiviteit. Gaande van een
bootcamp, stoelgymnastiek, aerobics tot een just
dance battle.
We hebben ook een eigen loopclubje. Samen met
enkele bewoners en begeleiders lopen we iedere
donderdagavond een toertje in Dendermonde. Een
korte inspanning in combinatie met een leuke babbel
- meer moet dat niet zijn! We hebben onlangs zelfs
deelgenomen aan de ‘Denderloop’, een loopwedstrijd
in Dendermonde met een afstand van 5 km.
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