Beste lezers,
Hier zijn wij weer met een editie van de Flegapost. Deze is
samengesteld en geschreven door een ploeg nieuwe enthousiaste
redactieleden. In deze wintereditie zullen jullie onder andere een
interview vinden met de verantwoordelijke begeleiders van semiindustrieel werk. Daarnaast waren wij aanwezig op “Flegado goes
Latin” om jullie verslag uit te brengen van dit geweldige evenement.
Ook dit jaar worden er verschillende acties op poten gezet voor de
warmste week van “Music for Life” en onze woonondersteuning
vierde feest ter gelegenheid van hun 15-jarig bestaan! De tofste en
interessantste krantenartikelen vinden jullie op onze ‘gespot-pagina’
en omdat we bijna weer een nieuw jaar aftrappen, geven we een
handige kalender mee met de belangrijkste verlof- en feestdagen
van 2019. De Flegapost afsluiten doen we deze editie met een
prachtige tekening van Christel Van Eyken van team 3.

-December 2018-

Wij wensen jullie veel leesgenot en alvast prettige feestdagen!
De redactie
Sonja – Mark - Kos – Liesbeth – Glenn
JP – Eline

Uitgelicht: Interview
Sinds september werd er binnen de DO van Flegado semi-industrieel
werk opgestart. Wij maakten met de redactie een afspraak met Anne
Sophie, één van de verantwoordelijke begeleiders van dit project
voor een interview.
Dag Anne Sophie, kan je ons allereerst wat meer vertellen over de
bedrijven waarmee jullie samenwerken binnen semi-industrieel
werk?
We werken samen met twee bedrijven, namelijk Capz&Candy uit
Willebroek en Pardaen uit Kampenhout. Voor Capz&Candy bestaat
onze taak uit het maken van snoep- en speelgoedmixen. Voor
Pardaen verpakken we kleine ijzerwaren. De snoepmixen
verspreiden zich over heel Europa, de ijzerwaren van Pardaen
worden verkocht in bekende Belgische doe-het-zelf winkels.
Zijn alle producten even gebruiksvriendelijk om mee te werken en
is het bovendien makkelijk om op maat van iedere cliënt te
werken?
Ja, aangezien we samenwerken met twee verschillende bedrijven
kunnen we een heleboel verschillende deeltaken aanbieden. Voor
het verwerken van de kleine ijzerwaren (zoals vijzen, moeren, …)
maakte onze klusjesman Ben enkele hulpmiddelen. Hierdoor
kunnen alle cliënten helpen bij het inpakken van deze materialen.
Capz&Candy levert een heleboel verschillende snoepjes en
speelgoedjes waardoor we ook hiervoor iedere cliënt een taak op
maat kunnen aanbieden.

Is er veel vraag naar semi-industrieel werk? Van waar komt deze
vraag?
We hebben zelf contact opgenomen met Capz&Candy en Pardaen en
hen de vraag gesteld of ze met ons wilden samenwerken. Beide
bedrijven waren onmiddellijk enthousiast en na een bezoek op de
werkvloer mochten we meteen van start gaan.
Hoeveel cliënten doen er momenteel semi-industrieel werk?
Momenteel werken er een 50-tal cliënten in ons atelier. Sommige
onder hen komen 1x per week, anderen sluiten meermaals per week
aan. Cliënten mogen dit zelf kiezen.
Wanneer kunnen onze cliënten bij jullie terecht voor semiindustrieel werk?
Cliënten zijn bij ons welkom van 9u00 tot 15u45. We werken in drie
verschillende shiften. De eerste shift start van 09u00 tot 10u30. De
tweede shift loopt samen met de keuzeactiviteiten en de derde
shift begint om 13u30 en eindigt om 15u45.
Worden wij betaald voor semi-industrieel werk?
Ja, we krijgen van beide bedrijven een kleine vergoeding voor onze
prestaties J!
Wat is de onderlinge taakverdeling tussen jou, Daisy en Koen?
De communicatie met beide bedrijven en het opvolgen van de
bestellingen neem ik voor mijn rekening. Wanneer ik niet aan de slag
ben als jobcoach werk ik in het atelier. Daisy en Koen werken beide
halftijds in het atelier. Koen neemt nog een heleboel taken op in de
boerderij en zowel Daisy als Koen begeleiden nog enkele
keuzeactiviteiten.

Hoe zien jullie de toekomst van semi-industrieel werk?
We hopen dat de samenwerking met beide bedrijven in de
toekomst kan blijven bestaan zodat we onze cliënten semiindustrieel werk kunnen blijven aanbieden. We hebben de
afgelopen maanden ervaren dat vele van onze cliënten erg genieten
van de verantwoordelijkheid die ze krijgen in het atelier.
Hartelijk bedankt voor dit interessante interview en nog veel succes
met de verdere uitbouw van dit project!
De redactie

Lopen en fietsen voor het goede doel!
Ook in 2019 nemen Flexpack en Flegado deel aan de actie ‘Kom op
tegen kanker’. Reeds voor de 10e keer zullen zij mee 1000 km
fietsen en voor de eerste keer de 100 km lopen. Ook willen zij voor
het eerst fusiepartner t’ Onzent hiervoor uitnodigen.
Natuurlijk kunnen deze enthousiastelingen niet zomaar deelnemen
aan deze leuke maar toch ook vermoeiende evenementen. Er moet
een bepaald bedrag verzameld worden dat integraal naar ‘Kom op
tegen kanker’ gaat. De fietsers dienen €5000 te verzamelen en de
lopers moeten €2500 bijeensprokkelen.
Hoe gaan zij dit doen? Wel, zoals voorbije jaren gaan de fietsers
heerlijke paaseitjes verkopen en de lopers zullen tijdens de
nationale wandeldag op zondag 23 februari 2019 pannenkoeken
verkopen. Natuurlijk is dit niet genoeg om aan hun streefbedrag te
komen. Andere voorstellen zijn altijd welkom!
Hopelijk komen er heel wat enthousiaste reacties! De
inschrijvingsgelden gaan naar het onderzoek naar kanker, de
behandeling ervan en de nazorg.
Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze website!
Ondergetekend, de werkgroep Kom op tegen Kanker 2019

Music for Life

’t is gebeurd: Flegado goes latin

Music For Life
12 NOV 2018 TOT 17 DEC 2018
Zeevruchtenverkoop

VRIJDAG 7 DECEMBER 2018
Slimste mens van Flegado

VRIJDAG 14 DECEMBER 2018

Afterwork @ Bar Boerderie

17 DEC 2018 TOT 23 DEC 2018
Fooienweek

ZONDAG 23 DECEMBER 2018
Kerstmarkt

HOU ZEKER ONZE
FACEBOOKPAGINA
IN DE GATEN!

Op zaterdag 13 oktober vond in de refter van Flegado een groot
muzikaal feest plaats, namelijk ‘Flegado goes Latin’. Dit jaar
dompelde Flegado zich helemaal onder in de Latijns-Amerikaanse
muziek. Wij gingen met de Redactie eens een kijkje nemen en de
sfeer opsnuiven!
Welke ingrediënten waren er nodig om er zo’n groot muzikaal feest
van te maken? Wel, Flegado deed beroep op zijn eigen orkest onder
leiding van twee professionele dirigenten en daarnaast staken ook
het zangkoor en een dansgroep vol enthousiastelingen de handen
uit de mouwen. Dit evenement kreeg de medewerking van het
Koninklijk Muziekverbond Vlaanderen, federatie Antwerpen.
Naast de cliënten, die volop het beste van zichzelf toonden, waren
er ook gastoptredens van de accordeongroep Sint-Rochus uit Balen
en de Schransermuzikanten uit Wommelgem. De cliënten keken al
wekenlang uit naar dit moment!
Het publiek kwam niets te kort. Zo konden ze genieten van een
hapje en een drankje en konden ze snuisteren tussen de
ambachtelijke producten van het winkeltje. Kortom, het was een
middag vol sfeer en gezelligheid!
De Redactie

Kalender 2019

15 jaar Woonondersteuning

Wettelijke feestdagen 2019
Nieuwjaar

Dinsdag 1 januari 2019

Paasmaandag

Maandag 22 april 2019

Dag van de arbeid

Woensdag 1 mei 2019

O.H. Hemelvaart

Donderdag 30 mei 2019

Pinkerstermaandag

Maandag 10 juni 2019

Nationale feestdag

Zondag 21 juli 2019

O.L.V. Hemelvaart

Donderdag 15 augustus 2019

Zondag nationale feestdag

Vrijdag 16 augustus 2019

Allerheiligen

Vrijdag 1 november 2019

Wapenstilstand

Maandag 11 november 2019

Kerstmis

Woensdag 25 december 2019

Belangrijke data
Kaas- en wijnavond

23 februari 2019

Tuinfeest

15 juni 2019

26 oktober 2018 vierde Flegado feest! De woonondersteuning
mocht 15 kaarsjes uitblazen. Ter gelegenheid van dit 15-jarig
bestaan organiseerden zij een groot feest waarop ouders van
cliënten die in de woonondersteuning verblijven en medewerkers
uitgenodigd waren. Zo kon iedereen gezellig bijpraten en
herinneringen ophalen aan de reeds afgelegde weg van de
woonondersteuning.
Het feest ging door in de refter van de dagondersteuning van
Flegado. Deze locatie was voor het evenement helemaal
omgetoverd in klaveren, schoppen, ruiten en harten. De symbolen
die je terugvindt in een kaartspel en die verwijzen naar de huisjes
van de woonondersteuning. De ontvangst werd verzorgd door
Katrin, Carina en Patrick. Zij deden dit schitterend!
De sfeer ging de hoogte in met de swingende muziek van DJ Dimitri
waardoor iedereen zich op de dansvloer begaf. Op de muur werden
foto’s geprojecteerd van vroeger en nu en de genodigden konden
ook een lekker hapje eten en drinken.
Tijdens dit evenement ontving Flegado bovendien een cheque van
Philippe Massin, voorzitter van de Lions Club Klein-Brabant. Voor de
aanleg van het terras en de trap in Klaveren 4 organiseerden zij een
“Sociaal Fundraising Project” in samenwerking met kunstenares
Natasja Lefèvre.
Hartelijke bedankt!
De Redactie

GESPOT

Christel Van Eyken, team 3

