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Russische delegatie op bezoek in de Meander
Dinsdag 24 april kregen we bezoek van een delegatie uit Rusland, bestaande uit 8 Russische directieleden van verschillende onderwijsinstellingen en wetenschappelijke centra. Lode De Geyter, projectleider van het Russisch-Vlaams onderwijsakkoord en tevens lid van de Raad van Bestuur van de Meander, organiseerde dit bezoek. Het accent lag daarbij op werken, activiteiten en
beleving in een bezigheidscentrum voor personen met een mentale beperking.

Op bezoek bij de brandweer
Enkele van onze cliënten gingen samen met de KVG
op bezoek bij de brandweer van Bree. Ze kregen
er uitleg over hoe je een brand blust.
Na de theorie, konden ze het geleerde toepassen
in de praktijk. Iedereen kreeg een mooie brandweertenue en daarna was het tijd voor het echte
werk: een brand blussen!

2

Special Olympics 2018
In mei was het tijd voor hét sportieve hoogtepunt van het jaar:
Special Olympics Belgium 2018.
Op woensdag 9 mei wuifden we
onze atleten uit in ’t Vierkant, de
ontmoetingstuin van de Meander. De zon scheen volop, de outfits waren prachtig en de sfeer
zat er onmiddellijk in. Het beloofde een geweldige en succesvolle editie te worden.
In Doornik werd het startschot gegeven met een plechtige openingsceremonie. Het was een waar spektakel.
De atleten liepen een ereronde en namen dan vooraan
plaats om te genieten van de show. Na het aansteken
van het olympisch vuur, vertrokken onze atleten richting
slaapplaats om goed uit te rusten voor de aankomende wedstrijden.

Op dag één slaagden de atletiekers
er al in om een gouden en bronzen medaille mee naar huis te nemen. Daar
breiden ze nog een mooi vervolg aan
met nog twee gouden, één zilveren en
één bronzen medaille. Ook de badmintonners wisten op de derde dag een
gouden en zilveren medaille te scoren.
De bowlers gingen de strijd eervol aan,
maar de tegenstand bleek net dat tikkeltje te sterk. Toch leverden ze een mooie prestatie met heel wat
punten achter hun naam.
Het eindresultaat is er één om fier op te zijn. De vele medailles zijn een mooie bekroning van het harde
trainen, maar de unieke sfeer, het aangename groepsgevoel en de geweldige ervaringen blijven nog veel
langer voortbestaan bij alle deelnemers. Kortom, op naar SOB 2019!
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Opening nieuw atelier “in de mix”
De Meander heeft een uitgebreide atelierwerking met uiteenlopende activiteiten zoals
de bakkerij, het dierenpark,
hout, crea, de hoeve en nog
veel meer. Deze ateliers bieden de cliënten de mogelijkheid om hun tijd zinvol in te
vullen, op basis van hun eigen talenten. Vera Smolders,
activiteitenbegeleidster van
de Meander, kwam met het
idee om een nieuw atelier te
starten. In februari werd het
nieuwe atelier “in de mix”
geboren.

“Het was altijd al mijn droom
om zelf een atelier te starten.
Ik ben heel blij dat ik in de Meander de ruimte heb gekregen
om mijn ideeën in werkelijkheid
om te zetten”, aldus Vera
Smolders.
Atelier “in de mix” is een creatief atelier waar de cliënten
hun verhaal op een alternatieve manier leren brengen. Dat
kan zijn door middel van kunst,
muziek of theater. Daarnaast
gaan de reporters van “in de
mix” elke maandag op pad om
het nieuws van de Meander in
beeld te brengen.

“Binnenkort starten we ook met
Radio Meanda, onze eigen online radiozender! Dat is nog
niet alles, want ik heb nog tal
van ideeën in mijn hoofd die ik
ooit hoop te realiseren. Dat is
nog even toekomstmuziek, ik
ben nu al heel tevreden dat ik
mijn passie in werk heb kunnen
omzetten”, besluit Vera.

Foto: Vera Smolders
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Zorghoeve Sint-Jansberg

Sint-Jansberg 62a
3680 Maaseik

Tel. +32 (0)89 56 30 41
www.zorghoeve-sintjansberg.be

De Meander vzw schenkt 1.000 euro
aan Zorghoeve Sint-Jansberg
De Meander vzw organiseerde onder leiding van coördinator
Ellen Horsmans een Kerstcafé en Warme Winteravond ten
voordele van de Zorghoeve. “We hadden niet verwacht dat
het zo’n succes zou worden”, vertelt Ellen Horsmans. “In totaal
kwamen er zo’n 280 mensen opdagen, goed voor een opbrengst van 1.000 euro. We waren dan ook trots om de symbolische cheque afgelopen vrijdag te overhandigen.”
Zorghoeve Sint-Jansberg in Maaseik is een agrarisch bedrijf
waar personen met een beperking een zinvolle en functionele
dagbesteding kunnen doen in een natuurlijke omgeving. Dat
gebeurt geheel op vrijwillige basis. Momenteel wordt er hard
gewerkt aan de bouw van een nieuwe zorgwoning voor (jong)
volwassenen met autisme. Daar kruipt heel wat energie, tijd en
geld in. “We zijn blij dat we ook ons steentje hebben kunnen
bijdragen aan de bouw van de zorgwoning. Een initiatief zoals Zorghoeve Sint-Jansberg kunnen we alleen maar toejuichen”, aldus Ellen Horsmans.
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FIT IN DE MEANDER
Een gezonde levensstijl, het is een hot item de dag van vandaag. Ook in de Meander
is 2018 het jaar van “Fit in de Meander”. Aan de hand van workshops en concrete
tips en tricks streven we naar meer beweging, gezondere voeding en betere ergonomie.

Wist je dat het aangeraden
is om niet langer dan twintig
minuten aan een stuk te zitten? Hoe doe je dat dan,
als je een job uitoefent
waarbij je eigenlijk acht uur
per dag zit, de autorit heen
en terug nog niet eens meegeteld. Het is maar één van
de vele vragen waarop we
met “Fit in de Meander”
een antwoord willen bieden.

In januari ging de eerste workshop door, in samenwerking
met Erica Rutten (auteur De bewuste Bourgondiër), Supergoed en Bee Fit Bewegingscoaching. In deze workshop kwamen drie thema’s aan bod: gezonde voeding, ergonomie en
beweging. Laat dat nu net de drie pijnpunten zijn als het
over een gezonde levensstijl gaat.
Zo leerden we dat superfoods niet altijd zo super zijn en dat
micropauzes een wereld van verschil kunnen maken. Het zette
ertoe aan dat elke middagpauze gestart wordt met een korte wandeling van 15 minuten. Een ideaal moment om een
frisse neus te halen, de benen te strekken en het hoofd leeg
te maken om ook in de namiddag productief te zijn.
In mei werd “Salad in a bowl” gelanceerd. Elke dinsdag,
woensdag en donderdag kunnen er verse salades besteld
worden.
Vanaf september is het zelfs mogelijk om staand te werken
of te vergaderen in ons lokaal de ‘bib’.
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Enkele tips:


Kies voor basisproducten en plantaardige producten zoals
yoghurt, onbewerkte
groenten en fruit.



Las micropauzes in:
even de nek stretchen
of een korte wandeling naar het kopieerapparaat kan wonderen doen.



Start je dag met enkele korte stretchoefeningen om je spieren
los te maken.



Zorg voor een goede
houding aan je computer en maak eventueel gebruik van hulpmiddelen zoals een
laptopstandaard om
nekklachten te voorkomen.

Foto: workshop Fit in de Meander

Wat is een gezonde en
ergonomische houding?
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In maart vindt jaarlijks de
week van de vrijwilliger
plaats. Het geeft de mogelijkheid om vrijwilligers te
bedanken voor hun engagement en inzet voor de organisatie. Op donderdag 8
maart vierden we ook in de
Meander de Dag van de Vrijwilliger.
“Het is belangrijk dat vrijwilligers
zich gewaardeerd voelen in de
organisatie, ze zijn immers echt een
meerwaarde voor de dagelijkse
werking”, vertelt Tine Moors, coördinator van de vrijwilligerswerking
in de Meander. “Vrijwilligers kunnen aan onze cliënten extra’s bieden die voor het personeel niet
altijd mogelijk zijn. Dat kan gaan
van een wandeling maken of een

koffietje gaan drinken met één van
de cliënten tot het ondersteunen bij
het poetsen in de leefgroepen of
het onderhouden van de tuinen en
infrastructuur. Elke vrijwilliger heeft
zijn of haar kwaliteiten en ze zijn
allemaal even belangrijk voor ons.”

zorgde voor een leuke en lekkere attentie als afsluiter van
een gezellige Dag van de Vrijwilliger!

Het concept van de Dag van de
Vrijwilliger in de Meander varieert
elk jaar tussen wat meer of minder
actief en met of zonder vorming
rond een bepaald thema.
Dit jaar konden de vrijwilligers de
competitiviteit bovenhalen tijdens
twee spannende bowlinggames.
Een ideale setting om elkaar beter
te leren kennen en goed te lachen!
Na het bowlen, werden de magen
meer dan goed gevuld tijdens een
partijtje steengrillen. KadOOS, de
geschenkenwinkel in samenwerking
met de ateliers van de Meander,

Dag van de vrijwilliger
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De week voor Kerst wordt
jaarlijks gedoopt tot de
warmste week van Music
for Life. Een week waarin
iedereen zorgt voor iedereen en er tal van ludieke
acties op poten gezet worden ten voordele van een
goed doel. Ook de Meander
vzw was één van die goede
doelen en dat loonde.

De warmste week: 3317,68 euro voor de Meander vzw
In maart kregen we bezoek van de donateurs die tijdens
de warmste week een actie voor de Meander organiseerden. Zo konden ze kennismaken met de Meander en
daarnaast was het een uitgelezen kans om hen van harte
te bedanken voor hun warme actie voor de Meander.

Wist je dat?


De warmste week 2017 haalde een
recordopbrengst van 10 846 566
euro

In totaal zamelden ze 3317,68 euro in met hun acties.
Die opbrengst wordt voor drie verschillende projecten
gebruikt. Een gedeelte van de opbrengst zal gaan naar
leefgroep de Klipper, met het oog op vrije tijd en basale
stimulatie. Een tweede deel zal gebruikt worden om een
goochelshow met echte artiesten en een fuif voor de cliënten te organiseren. Tot slot dient het geld ook als een
bijdrage in de kosten van het meubilair voor de leefgroepen in de Poort.



De Vlamingen organiseerden maar
liefst 10 576 hartverwarmende acties voor 1642 verschillende goede
doelen



In 2018 zal de warmste week al voor
de dertiende keer plaatsvinden



De Jingle Bal van Philippe Geubels
bracht 200.000 euro op

Vanwege het hele team van de Meander een welgemeende dankjewel aan de verschillende donateurs voor
hun warme acties: Dansclub Agnes Essers, CD&V DilsenStokkem, Kunstacademie Maasmechelen, XL Mode en Kinepraktijk Esther Indencleef.



Tijdens De Warmste Week namen in
totaal 44.767 mensen deel aan de
Warmathon.



‘Perfect” van Ed Sheeran was het
meest aangevraagde nummer

Eind april konden onze cliënten genieten van een goochelshow
vol spektakel. De show kon gerealiseerd worden met de opbrengsten van de Warmste Week. Het was één van de drie projecten die toen geselecteerd werden.
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BNP Paribas biedt helpende hand
Begin juni kreeg de Meander heel wat hulp van een
ploeg vrijwilligers van BNP Paribas.
De Meander beschikt over een groot domein met
veel mooie tuinen en paden. Het is elk jaar een hele
karwei om alle hagen op het domein te snoeien. Een
deel van de vrijwilligers van BNP Paribas stak samen met onze groendienst de handen uit de mouwen
en ging de vele hagen te lijf met de snoeischaar.
Dat zorgde al voor een hele verlichting voor onze
groendienst.
Een andere ploeg vrijwilligers bezorgde onze cliënten een toffe namiddag. Zij begeleidden allerlei
spellen voor onze cliënten. Zo konden ze bijvoorbeeld kiezen tussen sjoelbakken, Jenga, Domino en
nog veel meer.
Vanwege alle leden van de Meander een welgemeende dankjewel aan de voltallige ploeg vrijwilligers van BNP Paribas.
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Personeelsleden CAANO strijden in volleybaltornooi
De Meander is samen met Tevona, Wiric, Intesa, Berkenhof, de Regenboog en Tandem lid van het samenwerkingsverband CAANO. Het volleybaltornooi werd voor
de tweede keer georganiseerd en heeft als doel om elkaar beter te leren kennen en
de competitiegeest aan te wakkeren.
Dit jaar nam Tevona de organisatie van het tornooi voor haar rekening. Het ging door in de Eurassur
Hal in samenwerking met KVCR Wara Genk. Het werd een spannende finale tussen de Meander en
Tevona, maar Tevona bleek toch dat tikkeltje sterker en ging met de overwinning naar huis. Wiric
eindigde op de derde plaats, zij versloegen Berkenhof in de kleine finale.

Stedelijke Humaniora helpt klussen in de Meander
Leefgroep de Korver van de Meander zocht helpende handen om de nieuwe meubels voor hun studio’s in elkaar te zetten. Klas 1B van de Stedelijke
Humaniora bood spontaan hun hulp aan. Hun
doelstelling in de theorieles was ‘het leren lezen
van plannen’ en deze kennis en inzichten omzetten
in de praktijk: een ideale klus dus!
Zeven leerlingen kwamen samen met hun leerkrachten twee namiddagen in de Korver werken en ze werkten
nog een dag verder in hun eigen praktijklokaal van de school. Met veel enthousiasme en een grote leergierigheid werden de meubeltjes in elkaar geschroefd. Onder toeziende ogen van de cliënten van de Korver
werden de nieuwe meubels in de verschillende studio’s geïnstalleerd. De jongens leverden knap werk, waarvoor een dikke merci van de cliënten en begeleiders van de Korver!
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Gezelligheid troef tijdens Zomerfeest 2018
Zondag 24 juni was een hoogdag voor
de Meander. Cliënten, medewerkers, families en sympathisanten vierden het
jaarlijkse Zomerfeest. De zon zorgde
voor een warme gloed die de warmte
van de organisatie uitstraalde.
Voor iedereen wat wils op het zomerfeest! Er
werd meegezongen en gedanst op de tonen van
de Batseklatsers, Whenever en onze eigen Maasband die dit jaar 20 jaar bestaat. De nieuwe
leefgroep de Schakel werd voor het grote publiek opengesteld. De kinderen leefden zich uit in
Kinderland terwijl de ouderen konden genieten
van een bierproeverij in het Bierkaffee. Wie over
de campus wandelde, werd verleid door de geur
van vers brood uit de bakkerij.
Wie na een toer over de campus graag de dorst
wilde lessen, kon genieten van een verfrissend
drankje op het grote terras. De hongerigen stilden de honger met een lekkere barbecue of een
gezellig frietje. De vele bezoekers maakten van
dit zomerfeest opnieuw een editie om nooit meer
te vergeten.

Volg ons op Facebook voor meer nieuws!
www.facebook.com/demeandervzw
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Uitschrijven kan met een mailtje naar info@demeander.be.
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