> Ontmoeten
> Eten & drinken
> Geschenken
> Winkelen
> Workshops
> Vergaderen
en veel meer
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OPENING BE

GIN 2023

Een plek …
in hartje Dendermonde gerund door de bijzondere mensen van Blijdorp
waar iedereen van harte welkom is!

EEN ZORGZAME PLEK
ONDER DE VLEUGELS VAN
BLIJDORP
PLEK35 is een initiatief van Blijdorp vzw.
Wat meer dan 50 jaar geleden begon
in de vorm van kleinschalige school
voor bijzonder onderwijs, groeide
door de jaren heen uit tot een netwerk
dat ondersteuning op maat verleent
aan een 500-tal personen met een
verstandelijke beperking. Intussen zijn
we actief in verschillende domeinen in
de regio Dendermonde-Buggenhout:
scholen, verblijf, dagondersteuning,
mobiel ambulante begeleiding en veel
meer.
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“Ik kijk ernaar uit om een praatje te
slaan met de bezoekers.”
– Diane

“Ik wil graag verantwoordelijk zijn
voor de verkoop van de producten
die ik zelf maak.”
– Wim

Met dit nieuwe project realiseren we de droom van
onze cliënten en medewerkers. We willen niet alleen
voor hen meerwaarde creëren, maar ook verbinding
maken met de hele buurt, de hele stad, iedereen die
we ontmoeten in PLEK35. Daarom werd het project dit
jaar ook geselecteerd als ‘Zorgzame Buurt’ door de
Vlaamse overheid.

“Iedereen zal kunnen zien wat ik
allemaal kan en wat ik maak in
het atelier.”
– Febe

“Het zal tof zijn om veel nieuwe
mensen te ontmoeten!”
– Vera

Inclusie komt er in een notendop op neer dat iedereen
- ook mensen met een beperking - op een gelijk
waardige manier kan deelnemen aan de samenleving.
Iedereen hoort erbij en kan met zijn eigen, unieke
competenties meedraaien in de maatschappij en het
sociale leven. Iedereen is bijzonder!

De eyecatcher beneden in het gebouw is een
muurtekening, gemaakt door Dendermonds
kunstenaar Jeroen Buytaert. De deelnemers van de
Blijdorp-dagondersteuning maakten moodboards
ter inspiratie en werkten mee aan de onderdelen
gemaakt uit hout.

EEN INCLUSIEVE ONTMOETINGSPLEK
> Gelijkvloers: winkel en verwencafé, uitgebaat door personen
met een verstandelijke beperking. Aangrenzend zijn er ‘ateliers’
met (creatieve) dagbesteding voor de deelnemers o.a. een
klei-atelier en crea-atelier.
De handgemaakte producten worden rechtstreeks in de winkel
verkocht. Je kan er ook allerlei workshops volgen.
> Verdieping 1: vergaderruimte en flexibele co-working spaces.
Deze ruimtes kan iedereen huren om te vergaderen, workshops te
organiseren enz.
> Verdieping 2: woonunit van Blijdorp met 7 aangepaste
woonruimtes voor personen met een verstandelijke beperking.

Het gebouw is opgeleverd in september.
In het laatste kwartaal van 2022 focussen
we op de inrichting ervan en de opleiding
van alle betrokkenen zodat we begin 2023
kunnen openen voor het publiek.
Omdat vele taken uitgevoerd worden door
personen met een verstandelijke beperking,
werken we in stappen. Zo kunnen zij rustig
wennen en alle kneepjes van het vak onder
de knie krijgen.
Om PLEK35 te huisvesten werd een oud
industrieel gebouw helemaal gerenoveerd tot
een hippe, duurzame en toegankelijke plek.
Sint-Rochusstraat 35, 9200 Dendermonde

PLEK35, DAT IS …
EEN WERKPLEK

EEN PLEK OM TE GENIETEN

Het team van de winkel en de horeca in PLEK35 bestaat uit
mensen met een verstandelijke beperking die in Blijdorp
wonen en/of er naar de dagondersteuning gaan en hun
begeleiders en coaches. Samen zullen deze bijzondere
mensen er alles aan doen om je bij je bezoek in de watten
te leggen.

Wil je in een sfeervol kader een lekker hapje of
drankje nuttigen in de rustige binnenstad van
Dendermonde dan ben je aan het juiste adres bij
PLEK35. Geniet er van taarten en zoetigheden en
eenvoudige gerechten. We serveren heerlijke koffie
of thee, een goed glas wijn, zelfgemaakte frisdranken.
Je kan ook meekijken in onze keuken waar het keuken
team ervoor zorgt dat alles kraakvers op je bord komt!

Ieder zal zijn/haar eigen vaardigheden kunnen
ontplooien, bijleren en soms grenzen verleggen.

EEN PLEK MET EEN UNIEKE
WINKELERVARING
Ontdek de hippe producten die we aanbieden in
de winkel van PLEK35. Alles is met grote zorg hand
gemaakt door de deelnemers van de creatieve ateliers,
georganiseerd door de dagondersteuning in Blijdorp.
In PLEK35 bevindt het klei-atelier zich naast het verwen
café. Via het raam kan je de deelnemers zelf aan het
werk zien.

EEN PLEK VOOR IEDEREEN
Onze plek staat open voor personen met en
zonder beperking, jong en oud(er). Buurtbewoners,
pendelaars, bezoekers van de stad, cursisten,
organisaties, verenigingen en bedrijven zijn allen
welkom om samen te genieten of te ondernemen.
Tijdens workshops, in het verwencafé, aan de
vergadertafel of tijdens een feestje… bij PLEK35
staat ontmoeting centraal.

JOUW IDEEËN ZIJN WELKOM!
Heb je een idee om nog meer verbinding met elkaar
te creëren? Zou je als vrijwilliger een handje willen
toesteken?
Je kan nu al mailen naar Myrite via
myrite.vancauteren@blijdorp.be
met al je vragen of opmerkingen.

STAP EENS BINNEN BIJ DE BUREN.
In afwachting van de opening kan je al een kijkje nemen in
het aanpalend gebouw (ook op nr. 35) waar sinds 2021 een
leefgroep van Blijdorp woont. Je kan er een praatje slaan met
een van de 20 bewoners of met hun begeleiders. Uiteraard
onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen.

MEER WETEN OVER PLEK35?
Via onze sociale media blijf je op de hoogte
van wat reilt en zeilt in PLEK35.
@plek35blijdorp
facebook.com/Plek35Blijdorp

VU Blijdorp vzw, Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout - blijdorp.be

“WIL JE MEEBOUWEN AAN
DIT LOKAAL PROJECT?”
Een gift kan je manueel overschrijven op:
Rekening: BE10 0000 0000 0404
Naam: Koning Boudewijnstichting
Met de specifieke mededeling voor dit project
+++ 623/3698/10084 +++.

Of steun online via deze
QR-code en geef in het tekstvak
‘PLEK35’ als bestemming van je
gift in.
Voor een gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest van de
Koning Boudewijnstichting zodat 45% van het bedrag fiscaal
aftrekbaar is.

