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Lees meer op p.16 

OFFICIËLE OPENING  
VAN DE CAFETARIA 

BURGEMEESTER WERKT  
EEN DAG MEE OP ARALEA 

Lees meer op p.20 

Lees meer op p.8 

AFSCHEID VAN JO CASAER 
ALS VOORZITTER 

Ik geef een pluim aan An De Backer (Aralea) 
omdat ze me goed bijgestaan heeft met het snoeien 

Dank je! 
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 VOORWOORD 

We delen alweer de zomereditie uit van ons 
personeelsblad. De voorbije drie maanden 
was er de nodige beweging binnen onze orga-
nisaties. 
 
Op de Ploegsebaan bruiste het van de com-
merciële activiteiten. Jan en zijn team hadden 
een continuïteit aan opdrachten. De gemeente 
Schoten werd opgestart als nieuwe klant, de 
samenwerking met het Wijnegem shopping-
center werd geofficialiseerd, de nodige presta-
ties werden geleverd voor de nieuwe speeltuin 
in het gemeentepark en net voor het verstrij-

ken van de deadline voor dit blad kregen we de boodschap dat er 
een samenwerkingsover-
eenkomst getekend werd 
met de firma Green road 
uit Destelbergen. Met deze 
laatste zal AWB de paden 
van de centrale begraaf-
plaats van Brasschaat re-
noveren. Op pagina 5 lees 
je meer nieuws over AWB. 
 
De groenploeg van AWB 
kende een moeilijke perio-
de dit voorjaar. In april en 
mei was het echt zoeken 
naar groenopdrachten, en 
helaas drongen zich een 
aantal dagen economische werkloosheid op. Voor de maanden juni 
en juli hopen we voldoende activiteiten te vinden om deze lastige 
situatie te voorkomen en onze mensen continue aan het werk te 
houden.  
Tussen Aralea en AWB werd er een onderlinge uitwisseling opge-
start en konden een aantal medewerkers een stage van twee we-
ken gaan doen in de andere organisatie. Vandaag staat de teller op 
4 geslaagde overstappers: drie medewerkers van AWB zijn effectief 
aan de slag gegaan in Aralea en omgekeerd was er ook een colle-
ga van Aralea die opgestart is op AWB. Binnen onze visie en mis-
sie streven we ernaar om iedereen aan boord te houden en kansen 
op tewerkstelling aan te bieden. Dit is dan ook een project om te-
recht trots op te zijn. Op pagina 10 lees je wie er nieuw opgestart is. 
 
Bij Aralea zaten we nog met de krampen van het verlies van 
Wuustwezel. In het gemeentepark draaide de “commerciële malle-

molen” echter lustig door in een zoektocht naar nieuwe klanten, 
maar ook in het behoud van de bestaande contracten. Het behou-
den van bestaande contracten is immers zeker zo moeilijk als nieu-
we prospecten zoeken. Jullie, collega’s, staan elke dag buiten en bij 
deze klanten. Hier begint elke verlenging van een bestaand con-
tract. Jullie zijn dus onze belangrijkste verkopers. 
 
Ondertussen startte bij Aralea ook hét seizoen op, wat altijd voor de 
nodige spanningen zorgt. Vooral in de ploegen van Marc Broeck-
huysen en Peter De Herdt (aangestuurd door Ester) die een bijna 
volledig nieuw werkschema kregen en vaak ook nieuwe klanten. De 
gevraagde flexibiliteit van monitor en ploeg was enorm groot, maar 
met de nodige inzet zijn ze hier met vallen en opstaan goed door-
gekomen. 

 
En dan is er nog onze boer-
derij, waar het de voorbije 
maanden bruiste van activi-
teit. Op dinsdag 7 april was 
het immers zover: de deuren 
van onze cafetaria gingen 
open. Na drie maanden ver-
bouwen waren we klaar om 
de eerste bezoekers te ont-
vangen. Op woensdag 27 mei 
was het de officiële opening 
voor een aantal gemeentebe-
sturen en klanten. Hier werd 
er van mij verwacht een 
speech te geven. Ik heb afge-

sloten met het boerderijteam en het cafetariateam te bedanken, 
maar zeker ook Marc Koevoets en Eva, voor hun onwaarschijnlijk 
inzet gedurende de voorbije maanden. Zonder hen konden jullie 
geen lekker hoeve ijs gaan eten. Op pagina 10 van dit blad lees je 
meer hierover. 
Tot slot heeft onze voorzitter Jo Casaer op de opening van de cafe-
taria ook zijn opvolger voorgesteld: op 1 juli nam Wim Van Der 
Steen de fakkel over als voorzitter van Aralea, AWB en Mikerf. Je 
leest er alles over op pagina 12, 13 en 14. 
 
Zoals altijd sluit ik af met een doordenker:  
 

“vakantie is het enige dat je kan kopen  
waar je rijker van wordt” 

Fijne vakantie! 
Peter 

Peter Pittevils 
Algemeen Directeur 

COLOFON 
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MET FRISSE MOED SAMEN DE ZOMER IN 

“TUSSEN ARALEA EN AWB WERD ER 

EEN ONDERLINGE UITWISSELING  

OPGESTART WAARBIJ EEN AANTAL 

MEDEWERKERS EEN STAGE KONDEN 

DOEN IN DE ANDERE ORGANISATIE. 

VANDAAG HEBBEN 4 COLLEGA’S  

EFFECTIEF DE OVERSTAP GEDAAN” 

Foto: http://miriadna.com/desctopwalls/images/max/Snow-row.jpg 
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 NIEUWS  

Het is voor iedereen nieuw, maar Aralea is begonnen met onkruid te 
bestrijden met warm water in de gemeente Wijnegem. Nu werken we 
nog met een demo machine op een aanhangwagen, maar in de toe-
komst gaan we voor een warmwatertoestel dat achter de tractor komt. 
Deze zullen we kunnen bedienen met 2 personen. Het is de bedoe-
ling om het warm water in de grond te laten trekken tot de wortel van 
het onkruid en deze zo te verbranden. Dat gaat niet zo vlot, maar 
heeft wel een goed resultaat. (MK) 

ONKRUIDBESTIJDING 
MET WARM WATER 

Op woensdag 27/5 ging collega Nathalie van de sociale dienst naar de opendeurdag van 
BUSO Berkenbeek geweest. De leerlingen, leerkrachten waren heel dankbaar dat Natha-
lie erbij was en zij kreeg van hen een fles wijn met een mooi dankkaartje. Nathalie: “Het 
was een hele "warme" (letterlijk en figuurlijk) voormiddag. De leerlingen waren toen zo 
trots dat ze aan de bezoekers konden laten zien wat ze allemaal geleerd hadden en be-
trokken ons mee in verschillende activiteiten (nageltje klop, met bladblazer balletje in bui-
zen krijgen, proevertjes, I pad spelletje, ... ).Ik heb er echt van genoten! 
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De lente is al geruime tijd 
bezig, de zomer staat voor 
de deur…. In de moestuin 
wordt hard gewerkt. Alle 
groenten dienen geplant of 
gezaaid te worden. Om de 
2 weken zetten we een 
aantal groenten bij, dit 
maakt dat er heel de zomer 
door groenten kunnen 
geoogst en verkocht 
worden. Het geeft ook het 
voordeel dat per soort niet 

alles tegelijkertijd klaar is. Binnen een paar 
weken kan het eerste al verkocht worden. De 
rabarber is al geoogst en verwerkt tot gelei en 
met veel succes verkocht tijdens het 
schaapscheerfeest. 
Vele scholen komen in de lente de 
boerderij bezoeken, voor een begeleid 
bezoek, een sprookjespad of een vrij bezoek. 
Samen met de herfst is dit de drukste periode 
van het jaar. Sommige dagen lopen er wel 
200 kinderen (en meer) rond op de boerderij. 
Tot de allerlaatste schooldag staan er 
begeleide bezoeken op de agenda! 
Ondertussen zitten we niet stil en zijn we 
volop de boerderijkampen aan het 
voorbereiden. Evelien, die de kampen 
trekt, zal bijgestaan worden door 2 
hoofdanimatoren, gewone monitors en enkele 
vrijwilligers. Dit is nodig om Evelien wat rust 
te gunnen nu ze (hoog)zwanger is. 
De eerste 2 weken van juli en de eerste 2 
weken van augustus zijn er per week 20 
kinderen die een volledige boerderij-
onderdompeling krijgen. Stallen uitmesten, 
dieren verzorgen, in de moestuin werken, 
brood bakken, kampvuur, sport, spel, ….het is 
maar een kleine greep uit de vele activiteiten. 
We maken het programma zo gevarieerd 
mogelijk, weer of geen weer, we maken er 
een onvergetelijke week van voor de 
kinderen.  
 
Het voorjaar op de boerderij werd toch wel 
gedomineerd door de werken aan de 
cafétaria. Op woensdag 8 april deden we 
de deuren open. De afwerking moest nog 
gebeuren. Met het mooie weer in de 
paasvakantie, konden we niet langer wachten 
om ons ijs aan het grote publiek te laten 
proeven. 

Op woensdag 27 mei werd de cafétaria 
officieel geopend. De belangstelling 
was groot en het enthousiasme nog 
groter. Johan Segers van ‘t Fornuis heeft 
zich geëngageerd als peter voor dit 
cafétaria-project, ook zijn enthousiasme 
stak hij niet onder stoelen of banken. Een 
fantastisch verzorgde receptie, proeven 
van vers gedraaid ijs, een streepje 
muziek, alles in de juiste sfeer en een 
heel tevreden team. Meer hierover kan je 
lezen op pagina 10 van dit blad. 
Op 31 mei was het schaapscheerfeest op 
de boerderij. Het weer liet het een 
beetje afweten. Toch waren er wel wat 
bezoekers voor alle activiteiten en om de 
demonstaties, zoals schapen scheren, 
schapendrijven, wol verven met planten, 
vilten, breien en haken  en alle andere 
activiteiten te bekijken. 
Ondertussen werd ook de vers geschoren 
wol verder verwerkt;  de wol kaarden en 
spinnen. Heel leuk voor de kinderen dat 
ze dit zelf ook eens konden proberen. 
Er was ook een verkoopstand met de 
producten van de boerderij: gelei, 
kruiden, melkproducten en de 
wolproducten. 
Bij de stand van Ifang, de 
bijenvereniging, kon je honing proeven 
en kopen, kreeg je de nodige uitleg over 
de bijen en een gids gaf een woordje 
uitleg in de bijenhal. 
Zoals bij elke feest, waren de bakkers 
weer van de partij. Zij hebben ongeveer 
450 broden en 250 piotten gebakken en 
verkocht. Wat toch wel een 300 stuks 
meer zijn dan op een gewone 
bakzondag. 
Ook de cafétaria was in feeststemming, 
alle medewerkers waren opgetrommeld 
om het feest mee in goede banen te 
leiden. Er waren ook 2 standen buiten 
voorzien. De ene met ijs en hotdogs is 
in de namiddag naar binnen verhuisd 
omwille van het slechte weer. De 
dranktoog had met mooi weer veel 
meer succes gehad. 
 
Zet alvast in jullie agenda: 20 
september is het oogstfeest! 
 
Eva 

NIEUWS 

OP DE KINDERBOERDERIJ 

Foto’s EB 

Eva Baets 
coördinator 

Foto’s Tom VD 
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 Werken voor Fluxys 
Via D'Huyvetter Eddy kreeg 
AWB de opdracht om over een 
route van 36 km alle kentekens 
van Fluxys vrij te maken van 
onkruid, boompjes en grassen. 
Werkbegeleider Robby zette 
hier samen met zijn team de 
schouders onder, en met suc-
ces. (JB) 
Een pluim op jullie hoed ! 

NIEUWS 

: “. 

AWB IN ACTIE 
 

Foto’s JB 

 
GEMEENTE  
SCHOTEN 

De aanbesteding van 
Schoten loopt lekker,  
wekelijks vinden we de 
nodige uitdagingen in 
onze mailbox, correcte 
communicatie van werf-
opzichter Dhr. Glenn Dut-
hoy (JB) 

 
AANLEG  

VERSCHILLENDE 
TERRASSEN 

Enkele particulieren die 
we gelukkig hebben 
gemaakt, klaar om van 
de zon te genieten op 
hun nieuw terras. (JB) 

Volgende  posi-
tieve mail kregen we van 

Gebroeders Simons: “Beste 
Jan, Chapeau voor jullie werkne-
mers! De bestratingswerken op de 
begraafplaats te Schoten werden 
zeer goed uitgevoerd.  Tijdens de 
voorlopige oplevering van deze wer-
ken had het Gemeentebestuur van 
Schoten, geen enkele opmerking. 
Wij hopen spoedig terug samen te 
werken. Vriendelijke groeten, Kris 

Jan Block 
coördinator 

Boden” 
Volgende mail kregen we van de 
familie  Neys-Peeters: “Dag Jan en 
collega's, Wij zijn super content over 
de aanleg van onze oprit door AWB! 
De opmeting, de bespreking, de ge-
bruikte materialen, de zorgvuldige 
aanleg, kortom alle voorbereidende 
en uitgevoerde werken zijn vlot verlo-
pen met een resultaat om fier op te 
zijn. We hebben al veel complimen-
ten gekregen.  Bedankt voor de snel-
le en fijne samenwerking. We zeggen 
het voort. Met vriendelijke groeten, 
fam. Neys-Peeters Wies” 

 
INVOEREN 400 TON 

WIT ZAND 

AWB in actie, 4 knipmop-
sen om tijdig het nodige 
witte zand op zijn plaats 
te krijgen. (JB) 

 
AANKOOP  

DOORSLIJPWAGEN 

Om veiliger en efficiënter 
te kunnen werken, heeft 
AWB geïnvesteerd in een 
doorslijpwagen. Hierop 
wordt één van onze door-
slijpers gemonteerd en is 
daardoor steeds aange-
sloten op het waterreser-
voir. Tevens staat de 
schijf nu steeds loodrecht 
op de ondergrond, wat de 
slijtage van de dure schij-
ven aanzienlijk zal doen 
dalen. (JB) 

 
EXTRA  

INVULLING VAN DE 
WERKUREN 

OCMW Edegem stelde 
onze ploeg te werk om 
alle houten latten van hun 
gebouw te voorzien van 
een likje werf. Al onze 
TOP-schilders werden 
hiervoor geselecteerd! 
(JB) 

 
GROENONDER-

HOUD 

De groendienst van Ara-
lea kreeg op geregelde 
tijdstippen enkele helpen-
de handen vanuit AWB. 
(JB) 
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 ACTUALITEIT & AANKONDIGINGEN 

Foto EB 

Zoals ieder jaar, komt er voor de organisatie van de dag-
uitstap een aantal keer een werkgroep samen, bestaande 
uit directie, vrijwillige kandidaten arbeiders, monitors, 
ploegbazen en sociale dienst. 
Tot hiertoe hebben we 2 maal vergaderd met Peter Pit-
tevils, Jens Peeters, Robby Abts, An De Backer, Jean-
Pierre Van Cauteren, Dieter, Koen Verhoeven, Stefan Le-
roy, Douglas Van Der Mast, Andy Van Der Smissen, Bart 
Leenaerts, Timothy Hermans, Avni Berisa en Nathalie 
Dupon. 
Gezien het verlies van het contract van Wuustwezel en de 
daaruit volgende week economische werkloosheid, is het 
niet opportuun om de daguitstap tijdens de werkuren te 
laten doorgaan, daarom opteerde de werkgroep om het 
dit jaar op een vrijdagavond of za-
terdag te organiseren. 
Uit de rondvraag in de werkgroep 
sprongen twee thema’s uit:  
Paradaiza op een zaterdag of een 
festival met leuke activiteiten (bv. 
Rodeo stier), BBQ. Het einde van de 
zomer en de festivals willen wij ook 
vieren met twee coverbands en een 
DJ !  
Peter stelde voor om de ochtend na 
de samenkomst van de werkgroep, 
op de parking de mensen zelf te 
laten kiezen tussen Paradaiza en 
het Festival. Jens en Douglas stel-
den dit voor en lieten de mensen in 
twee groepen gaan staan. De meer-
derheid koos toen voor het festival! 
Op de tweede bijeenkomst van de 
werkgroep werden we in drie groe-

pen verdeeld om te werken rond de organisatie van het 
eten, de muziek en de activiteiten. 
Er kwamen al zéér leuke ideeën naar boven wat betreft 
het eten, de coverband en de activiteiten die we kunnen 
doen tijdens de wissel tussen de groepjes, maar daar 
gaan we nog niets over verklappen !!!  We kunnen al wel 
zeggen dat de thuisblijvers veel zullen missen, want dat 
het een geweldig leuk Festival zal worden !!! Ook de part-
ners zijn welkom! 
 
Joppe: “Er gaat nog een hele grote verrassing komen 
en we gaan veel ambiance maken!” 
 
Koen: “Ik vind het ne leuke dat wij die daguitstap mee 

mogen organiseren. Het is altijd ple-
zant om dat te doen. Ik vind het 
stom dat mensen zouden thuisblij-
ven, omdat het een dag is om de 
zomerperiode af te sluiten en er 
even bij stil te staan dat we dit ver-
dienen en goed hebben gewerkt !” 
 
Avni: “Voor mij is het belangrijkste 
dat tijdens het festival de mensen 
elkaar beter kunnen leren kennen en 
dat we respect hebben voor elkaar. “ 
Dus hierbij doen we een oproep om 
naar het Festival te komen op vrij-
dag 4 september om lekker te eten, 
leuke activiteiten te doen, te genie-
ten van de muziek en wie weet, te 
dansen!  
(ND) 

DAGUITSTAP WORDT FESTIVAL MET BBQ OP 04/09 

HET NIEUWE DECREET:  

ARALEA EN AWB ZIJN NU MAATWERKBEDRIJVEN 
 
Sinds 1 april bestaat Beschutte Werkplaats Aralea of AWB Sociale 
Werkplaats AWB officieel niet meer. Wij zijn vanaf nu maatwerkbedrijven. 
De eerste nieuwe collega’s binnen het nieuwe kader zijn ondertussen 
aangeworven. Op niveau van onze koepelorganisaties zijn er nog de 
nodige discussies aan de gang met het kabinet van minister Homans  en 
ten gepaste tijde zullen we jullie ook de hoogte brengen/houden van deze 
evoluties. Als organisaties geven we zelf het goede voorbeeld en bieden 
medewerkers kansen om andere uitdagingen aan te gaan. Jonas kon aan 
de slag gaan als klinkerlegger bij AWB en Bjorg, Karel en Staf zijn 
ondertussen al vertrouwde gezichten geworden bij Aralea.  (PP) 

VLAB BESTAAT NIET MEER ! 
 
VLAB was de koepelorganisatie van de beschutte 
werkplaatsen in Vlaanderen. Aangezien beschutte 
werkplaatsen niet meer bestaan, drong zich een 
nieuwe identiteit op voor deze organisatie. Op 24 
april werd  ‘Groep Maatwerk’ boven de doopvond 
gehouden. Meer info www.groepmaatwerk.be 
(PP) 

DE RAMADAN LOOPT NOG TOT 17 JULI 
Op 18 juni  begon voor de moslims de Rama-
dan, of vastenmaand. Vanaf het begin van de 
Ramadan mogen volwassen moslims een hele 
maand, tussen zonsopgang en zonsonder-
gang, niet eten, drinken, roken of seksuele 
omgang hebben. Tijdens de Ramadan probe-
ren de moslims extra aandacht te bieden aan 
gebed en reflectie.  Het vasten wordt gezien als 
vorm van zuivering van de ziel en bedanking 
van Allah voor alles wat hij gegeven heeft. De 
moslims voelen en tonen verbondenheid met 
arme en hongerige mensen elders op de we-
reld. ‘s Avonds, na het breken van de vasten 

(wat de iftaar heet), eten de moslims dadels, ze 
drinken water en bidden. Na het avondgebed 
eten ze harriera, een speciale ramadan-soep. 
Dit is een echt familiegebeuren, elke avond van 
de Ramadan. Ramadan is dan ook een heel 
gezellige maand, het vasten geeft de moslims 
een gevoel van verbondenheid.  
Heb jij een collega die moslim is? Wens hem 
dan RAMADAN MUBARAK, wat “gezegende 
Ramadan” betekent.  
De Ramadan duurt nog tot 17 juli.  Na afloop 
van de Ramadan vieren de moslims het Suiker-
feest. (AC) 

http://www.groepmaatwerk.be
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Voor deze editie heeft  
‘t Groen Blaadje ProGarden 
als sponsor. Dat maakt dat 
we ons personeelsblad wat 
dikker kunnen maken en er 
nog meer leuke dingen in 
kunnen zetten. ProGarden is 
een familiebedrijf, gespecia-
liseerd in  machines voor het 
onderhoud van tuinen. Het 
bedrijf heeft ook een eigen 
werkplaats waar de mede-
werkers herstellingen uit-
voeren. 
 
ProGarden is gespecialiseerd 
in allerlei tuinmachinerie, van 
grasmachines tot kettingza-
gen, bladblazers, haagscha-
ren, bosmaaiers, zitmaaiers en 
zelfs BBQ’s, je vindt het alle-
maal bij hen terug. De zaak 
werd opgestart in 1983 door 
Wide Eyckerman en Diane De 
Hertogh. Vandaag is hun zoon, 
Steven Eyckerman, de zaak-
voerder van het bedrijf. 
Ondertussen is ProGarden al 
zo’n 5 jaar leverancier voor 
Aralea en AWB. Steven 
Eyckerman: “Wij werken heel 
graag samen met Aralea en 
AWB. Bovendien zijn jullie 
voor ons een referentie naar 
kwaliteit van de machines toe, 
door het feit dat onze machi-
nes bij jullie zo frequent ge-
bruikt worden”. 
Je vindt ProGarden op de 
Essensteenweg 10 te Kapel-
len. Eind dit jaar verhuist het 
bedrijf naar Bredabaan 948b 
in Brasschaat. (AC) 

SPONSOR 

PROGARDEN: AL 5 JAAR  
LEVERANCIER VOOR ARALEA EN AWB 

Alle personeelsleden van Aralea,  
AWB en Mikerf krijgen een leuke pet en 

 
 

op hun aankopen bij vertoning  
van deze advertentie 

 
 
 

Niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen 
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 OFFICIËLE OPENING 

PETER PITTEVILS: 

“BIJ DE VERBOUWINGEN HEBBEN WE ECHT 

GEÏNVESTEERD IN EEN PROFESSIONELE PRO-

DUCTIERUIMTE, WAAR WE NU HET VERSE IJS 

DRAAIEN EN BINNENKORT OOK DE ANDERE 

HOEVEPRODUCTEN MAKEN, ZOALS YOG-

HURT, BOTER EN PLATTE KAAS” 

Na grondige verbouwingswerken heropende de 
cafetaria op woensdag 27 mei 2015 officieel haar 
deuren met een heel nieuwe look en een nieuwe 
menukaart vol huisgemaakte lekkernijen.  
 
De cafetaria heeft een ware transformatie ondergaan, 
maar behoudt wel haar rustieke karakter. Het is er nu 
helder en licht, en door de grote ramen kijk je uit over de 
boerderij. Bovendien kan je nu ook bij regenweer in de 
nieuwe oranjerie van een heerlijk hoeve-ijsje genieten.  
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan een 
natuurlijke speeltuin, die volledig uit hout gemaakt wordt. 
Nu staat er al een wiglo (iglo gevlochten met 
wilgentakken) en komende winter wordt er gestart met 
de constructie van een grote wilgentunnel.  
Vers hoeve-ijs 
Ook de menukaart van de cafetaria is verder uitgebreid. 
Onze directeur licht toe: “We trachten om dagelijks vers 
gebak en verse soep aan te bieden, verder hebben we 
een uitgebreid aanbod aan klassieke snacks en een 
uitgebreide bierkaart. Bovendien kunnen we met trots 
aankondigen dat we verse, huisgemaakte producten 
aanbieden van de boerderij, met als paradepaardje ons 
zelfgemaakt hoeve-ijs”.  
Om de kwaliteit van deze producten te garanderen, heeft 
de cafetaria een samenwerking gesloten met Johan 
Segers van ’t Fornuis. Peter: “We zijn echt heel blij met 
Johan Segers als peter van onze cafetaria. Zo heeft hij 
samen met ons de basis van het ijsroom samengesteld. 
Daar zijn ettelijke proefsessies aan vooraf gegaan. Nu 
bieden we ijs in 6 smaken aan: vanille, chocolade, 
mokka, aardbeiensorbet, limoensorbet en 
vlierbessensorbet”, vertelt Peter. “Bij de verbouwingen 
hebben we echt geïnvesteerd in een professionele 
productieruimte, waar we nu het verse ijs draaien en 
binnenkort ook de andere hoeveproducten maken, zoals 
yoghurt, boter en platte kaas.” 

Praktische info: 

Kinderboerderij Mikerf 

Mikhof 25 - 2930 Brasschaat 

www.kinderboerderijmikerf.be 

mail: cafetaria@mikerf.be  

tel.: 03/272 31 46  

http://www.kinderboerderijmikerf.be
mailto:cafetaria@mikerf.be
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 OFFICIËLE OPENING 

Foto’s AC 

Tewerkstelling 
De cafetaria op kinderboerderij Mikerf wordt uitgebaat door 
Aralea. Peter: “In het kader van het maatwerkdecreet, dat op 1 
april van start gegaan is, zijn de raad van bestuur en directie 
hard aan het werken om met de drie organisaties samen één 
groot maatwerkbedrijf te vormen tegen 1 januari 2016. De 
corebusiness van de Aralea-groep is alles wat te maken heeft 
met groen en buitenwerk, 
maar we zien het als 
onze maatschappelijke 
taak om ervoor te zorgen 
dat die mensen die het 
moeilijker hebben om dit 
buitenwerk fysiek lang 
vol te houden, ook aan 
boord kunnen blijven. 
Één van de initiatieven die we ondernemen om dit te realiseren, 
naast het arbeidszorgcentrum op de boerderij en de uitwerking 
van een kringwinkel in Brasschaat, is de uitbating van deze 
cafetaria. Zo willen we levenslange tewerkstelling binnen de 
groep mogelijk maken.”  
Aparte manier van bestellen  
Goed om weten wanneer je iets gaat eten of drinken in de 
cafetaria, is dat er gevraagd wordt om zelf je bestelling door te 
geven aan de kassa. Pittevils: “In de cafetaria vind je op elke 
tafel een menukaart en een notablokje met pen. Er wordt aan 
de bezoekers gevraagd om hierop je bestelling te noteren en 
aan de kassa te bestellen en betalen.  De medewerkers van de 
cafetaria zullen je nadien aan je tafel bedienen. Op zeer korte 
termijn streven we er ook naar om buiten een aparte ijsstand te 
zetten om de wachtrij aan de kassa binnen te beperken.” 
 
Heb je zin gekregen in een lekkere coupe hoeve-ijs? Dan vind 
je hieronder alle praktisch info terug. 

PETER PITTEVILS: 

“WE ZIJN ECHT HEEL BLIJ MET 

JOHAN SEGERS ALS PETER VAN 

ONZE CAFETARIA. ZO HEEFT HIJ 

SAMEN MET ONS DE BASIS VAN 

HET IJSROOM SAMENGESTELD” 
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OVERLIJDENS 

Innige deelneming met 
 

Nils De Richter (Aralea), die zijn 
grootmoeder in maart verloor en 
in april afscheid nam van zijn 
vader . 
 

An Coppens (Aralea/AWB),  die 
haar grootmoeder  verloor in 
april 
 

Patrick Meyntjes (AWB), die zijn 
schoonvader verloor in juni 
 

Veel sterkte! 

PERSONALIA 

Pr ofi ciat  aan de ker sver se 
ouder s!!! 
 
Akram Badal (AWB) is in maart 
papa geworden van Eva 
 
Hussein Khodedah (AWB) is in 
april papa geworden van Sara 
 
Benny Wouters (AWB) is in mei 
papa geworden van Miabelle 
 
Douglas Vandermast (Aralea) is 
in juni papa geworden van Len-
te 
 

Luc Mens (Aralea) is 
in juni para geworden 
van Lucas 
 
Wim Thoen (Aralea) 
is in juni pleegpapa 
geworden van Didier 
 
 

Dikke proficiat! 

GEBOORTES 

Op 28 april is Brenda 
Verstraeten als be-
diende (sous-chef)  
gestart in de cafetaria 

Op 5 mei is Jim-
my De Rycke als 
arbeider gestart 
in de cafetaria 

Op 23 maart is 
Mieke Verschueren 
als chef gestart in 
de cafetaria  

Op 23 maart is Elien 
Van Hulst als bedien-
de (sous-chef) ge-
start in de cafetaria 

Op  30 maart  is 
Cindy Criel  gestart 
als arbeider 
(onderhoud) op AWB  

Op 19 mei is Mar-
ta Zalewska als 
art 60 opgestart in 
de cafetaria 

Op 18 mei is Ge-
offrey Vereecken 
op Mikerf gestart 

Op 7 april is 
Innes Nuyte-
mans gestart in 
de cafetaria 

Op 5 juni is Di-
mitri Mergaerts 
op Mikerf gestart 

Op 19 mei is Ka-
mal Eyanat als art 
60 opgestart in de 
cafetaria  

Op 1 juni is Bjorg Bos-
mans als arbeider 
gestart op Aralea 
(overstap vanuit AWB) 

Op 1 juni is Patrick 
Stolk als arbeider 
gestart op Aralea 

Op 15 juni is 
Koen Smits als 
arbeider  gestart 
op Aralea 

Op 15 juni is 
Agodino Simons 
als arbeider ge-
start op Aralea 

Op 15 juni is Jonas 
Aertsen als arbeider 
gestart op AWB 
(overstap vanuit 
Aralea) 

Op 23 juni is Gustaaf 
Bosman als arbeider 
gestart op Aralea 
(overstap vanuit 
AWB) 

Op 23 juni is Karel ‘t 
Syen als arbeider 
gestart op Aralea 
(overstap vanuit 
AWB) 
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We gaan (hopelijk) weer de warmere 
maanden tegemoet en we willen dan ook 
deze maanden zonder al te veel problemen 
doorkomen. Iedereen is toe aan vakantie, 
dus de wijzigingen in monitoren zijn nog 
niet ten einde. 
 
Waar moet je elke dag zelf aan denken bij het 
vertrek thuis: 
Heb ik voldoende drinken bij? Dit moeten 
geen gekoelde dranken zijn maar let erop dat 
je op een warme dag minimaal 1l drank bij 
hebt. Bij voorkeur water en niet te veel zoete 
dranken zoals cola, fanta,… Deze dranken 
hebben gekoeld een heel kort verfrissend 

effect maar dat is spijtig genoeg veel te snel 
voorbij en dan krijg je extra dorst door de vele suiker. 
Heb ik de juiste kleding aan? Als het regent heb je 
bescherming tegen de regen nodig maar dat is geen dikke 
winterjas, want die is veel te warm in de zomer. Schijnt de zon, doe 
dan geen te warme kleding aan want je mag NIET in je blote 
bovenlijf staan werken en je moet de dag doorkomen! 
Heb je je voor je naar het werk vertrekt reeds goed ingesmeerd 
met zonnecrème en heb je de rest van de zonnecrème in je rugzak 
gestoken? Het is je eigen verantwoordelijkheid om zonnecrème 
mee te nemen, want iedere huid reageert anders en sommige 
personen reageren allergisch op jouw zonnecrème terwijl jij er 
geen last van hebt.  
Voldoende eten bij? Bij warm weer verbruik je veel energie en 
die moet ook aangevuld worden. Door te eten krijg je weer energie 
en kan je verder werken. Door te weinig eten en werken zou het 
best kunnen zijn dat je flauwvalt op het werk en dat is niet de 
bedoeling. 
LET OP: eten kan in allerhande vormen en dat is bij voorkeur 
boterhammen, groenten, fruit,… laat zoveel mogelijk koeken en 

zeker koeken met chocolade thuis op warme dagen want de 
chocolade smelt in de camionet en de koek is niet meer om op te 
eten! 
Gebruik je PBM’s! 
Dat het warm is, kan heel lastig zijn en kan je doen twijfelen aan 
het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 
(handschoenen, helm,…) maar ik wil iedereen toch nog eens met 
aandrang vragen: BLIJF DEZE MATERIALEN DRAGEN WANT 
EEN ANDERE BESCHERMING KAN IK NIET BIEDEN! 
Al deze materialen hebben hun doel en hun nut, zowel op warme 
als op koude dagen. 
VEEL SUCCES EN HOPELIJK KRIJGEN WE VEEL MOOI 
WEER! 
(IT)  

VEILIGHEIDSNIEUWS 

AANDACHTSPUNTEN 
VOOR EEN VEILIGE ZOMER 

Ilse Tuymans 

ARBEIDSONGEVALLEN APRIL - JUNI 2015 
 
We zijn er met z’n allen goed voor 
aan het zorgen dat we onze doel-
stelling behalen, ondanks de vele 
wijzigingen in monitoren en werken 
die uitgevoerd moeten worden. Blijf 
elk ongeval/incident duidelijk door-
geven aan uw monitor op de dag 
zelf en we behalen met gemak ons 
doel. 
In april hebben we 1 arbeidsongeval 

gehad op Aralea, een snijwonde tijdens het snoeien.  
Bij AWB en op de Kinderboerderij mogen we geen 
enkel arbeidsongeval noteren, wat onze tussenstand 
op 5 arbeidsongevallen voor Aralea en 4 arbeidsonge-
vallen voor AWB brengt. 
GEWELDIG, FANTASTISCH en zeker een PLUIM 
waard voor iedereen, voor de geweldige inzet hier-
voor!! (IT) 

BLIJF JE PBM’S  
(JE HELM, BRIL, HAND-

SCHOENEN EN VEILIGHEIDS-
SCHOENEN) OOK BIJ WARM 

WEER ALTIJD DRAGEN! 

GROTE PLUIM VOOR NETHEID VAN CAMIONETTES 
 
We zijn zeer tevreden over de orde en netheid van de 
camionettes bij de laatste controles!  
Bij de laatste controle op Aralea behaalden wel zes ploe-
gen een 10! Het laagste toegekende cijfer was een 7.  
Ook op AWB, waar de controles nog maar pas opgestart 

zijn, waren de resultaten echt mooi. 
Een grote pluim voor een geweldige pres-

tatie!  
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“WELKOM WIM, ALS NIEUWE VOORZITTER
1 juli 2015 is niet enkel de officiële start van de 
’grote’ vakantie, het is ook een historische dag 
voor onze organisaties. Op 1 juli hebben Aralea, 
AWB en Mikerf een nieuwe voorzitter gekregen: 
Wim Van Der Steen. Jawel, Jo Casaer geeft na een 
dikke 6,5 jaar de fakkel door aan zijn collega binnen 
de Raad van Bestuur. Een mooie gelegenheid om 
drie generaties voorzitters samen te brengen en te 
praten over hun gemeenschappelijke passie: het 
aansturen van onze organisaties.  

Drie generaties voorzitters: vlnr Lode Bertels, Jo Casaer en Wim Van Der Steen. Foto: Mie Laureys

JO CASAER nam in januari 2009 het roer over van Lode Bertels. Hij 
was destijds OCMW-voorzitter en had al een zeteltje in onze Raad van 
Bestuur, wanneer hij gevraagd werd om voorzitter te worden. “Ik heb Ara-
lea weten groeien, ik heb SWB weten opstarten en stilaan als AWB zien 
integreren in Aralea; vorig jaar was er de overname van de cafetaria 
(Mikerf), een echt huzarenstuk“, vertelt hij.  
Jo Casaer was niet enkel binnen Aralea 
actief, hij speelde een rol in verschillende 
initiatieven in de welzijnssector. “Vanuit 
het OCMW werkten we aan de 4 W’s van 
welzijn en als voorzitter van het OCMW 
wilde ik actief een rol spelen in de realisa-
tie van deze vier W’s. De eerste W staat 
voor algemeen welzijn, de tweede staat 
voor wonen, de derde staat voor weten en 
de vierde staat voor werken. Binnen Ara-
lea kon ik actief mijn steentje bijdragen aan 
deze laatste W, die van werk. Maar ook bij andere W’s was ik betrokken. 
In het kader van de W van weten, bijvoorbeeld, heb ik de activiteiten van  
De Ploeg gesteund, maar ook onze eigen veiligheidskwartiertjes voor de 
gasten op Aralea en alles rond vorming kadert hierin.” Nu ben ik nog be-
trokken langs De Voorkempen bij sociale huisvesting. 
Geen chef 
Welke rol nam Jo Casaer als voorzitter op zich? “Ik ben geen klassiek 
chef-type, als voorzitter heb ik dan ook altijd veel vertrouwen gegeven aan 
de mensen die dagdagelijks de verantwoordelijkheid dragen en heb ik zelf 
meer de rol van klankbord vervuld.” 
Jo heeft in al deze jaren wel zeker de nadruk gelegd op de kwaliteit van 
het werk. “Kwaliteit is zeer belangrijk. Aralea heeft er naar gestreefd om 

contracten binnen te halen en te behouden door 
ven geen contracten uit compassie, we leveren goed werk. Het is belang-
rijk om als maatwerkbedrijf sociaal én economisch verantwoord tewerk te 
gaan. Zo sta je sterk
Bank van Bertels
Als we hem vragen wat het mooiste moment was voor Jo, in al die jaren 

graag zien groeien, maar we willen ook onze beste krachten niet kwijt, 
want aan deze sterken kunnen anderen zich optrekken.
Welke boodschap wil Jo nog doorgeven aan ons, collega
sterk! Niet iedereen heeft dezelfde talenten, dus zoek naar datgene wat 
collega’s wé
staan voor de nieuwe veranderende omstandigheden. En 
ring is voor iedereen belangrijk, voor uzelf maar ook voor uw collega
Tot slot vragen we Jo Casaer nog of hij een boodschap of advies heeft 
voor onze nieuwe voorzitter: 
EN HET SOCIALE

OOK EEN PLUIM

JO CASAER: 

“SAMEN STERK! NIET IEDEREEN HEEFT 

DEZELFDE TALENTEN, DUS ZOEK NAAR 

DATGENE WAT COLLEGA’S WÉL KUN-

NEN EN TRACHT ALS TEAM DE JOB IN 

TE VULLEN” 

LODE BERTELS stond in 1980, als burgemees-
ter van Brasschaat, aan de wieg van Aralea. “Het 
gemeentebestuur zocht naar een beschermde omge-
ving voor de tewerkstelling van mensen met een be-
perking en daarnaast zochten we ook naar mensen 
die het park goed konden onderhouden. Uiteindelijk 
brachten we deze twee vragen samen 
en zo is Aralea ontstaan, destijds met 
zo’n 6 a 7 arbeiders en een monitor.” 
Het is pas later dat Aralea zich ook 
begon te richten op andere gemeen-
tes, en daarna ook op bedrijfsterrei-
nen. Ook de kinderboerderij werd 
door Lode Bertels opgericht, met de 
bedoeling om de kinderen van Bras-
schaat te laten kennismaken met het 
plattelandsleven, maar ook om te-
werkstelling aan te bieden aan men-
sen die niet langer mee konden op Aralea.  
Mooiste verwezenlijking  
Lode stond 28 jaar aan het roer van onze organisa-
ties en heeft in al die jaren enorm veel voldoening 
gehaald uit zijn rol van voorzitter. “Aralea was de 
mooiste verwezenlijking in al die jaren als burge-
meester”, vertelt hij enthousiast. “Alles liep echt zoals 
een trein en ik was altijd zo trots op het engagement 
van onze medewerkers”. Vol enthousiasme vertelt 
Lode over de samenwerking met de collega’s. “Wij 
hebben en hadden schitterende medewerkers, en 
daarmee is echt alles gezegd”, lacht hij. “Dat gaf mij 
echt uiterste voldoening. Uiteindelijk zijn het de me-
dewerkers die onze organisatie gemaakt hebben tot 
wat ze is. Ik heb de organisatie gelanceerd, maar zij 
hebben alles verder uitgewerkt. Beide directeurs heb-
ben dat, elk op hun manier én op de juiste moment, 
zeer goed gedaan. Maar ook Frieda en Stefan heb-
ben veel betekend voor onze organisatie, net als de 
monitoren, die sociaal bewogen zijn, maar ook be-
zorgd om de economische realiteit.” 
Pioniers 
Als we Lode vragen wat destijds de grootste uitda-
ging was voor onze werkplaats, aarzelt hij niet: “Werk 
vinden, dat was en is de grootste uitdaging! Destijds 
waren er in de regio nog geen andere beschutte 
werkplaatsen actief in groenonderhoud, dus waren 
wij pioniers in de sector. En een andere grote uitda-
ging waren de tegenkantingen bij de oprichting van 
onze kinderboerderij. Ook dat was niet eenvoudig”, 
lacht hij. 
Tenslotte vragen we Lode Bertels nog of hij een 
boodschap heeft voor onze nieuwe voorzitter, Wim 
Van Der Steen: “WIM, DRAAG DE MISSIE WAAR WE DESTIJDS 

MEE GESTART ZIJN VERDER UIT!” Dank je wel Lode! (AC) 

LODE BERTELS: 

“WIJ HEBBEN EN HADDEN SCHITTERENDE 

MEDEWERKERS, EN DAARMEE IS ECHT AL-

LES GEZEGD. UITEINDELIJK ZIJN HET DE 

MEDEWERKERS DIE ONZE ORGANISATIE 

GEMAAKT HEBBEN TOT WAT ZE IS” 
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KEN JE ONZE SLOGAN NOG? 

“IK DRAAG ZORG VOOR 
ONS MATERIAAL, ALSOF 

HET VAN MIJ IS” 

VOORZITTER VAN ARALEA, AWB EN MIKERF” 

Drie generaties voorzitters: vlnr Lode Bertels, Jo Casaer en Wim Van Der Steen. Foto: Mie Laureys 

contracten binnen te halen en te behouden door haar kwaliteit. We hoe-
ven geen contracten uit compassie, we leveren goed werk. Het is belang-
rijk om als maatwerkbedrijf sociaal én economisch verantwoord tewerk te 
gaan. Zo sta je sterk.” 
Bank van Bertels 
Als we hem vragen wat het mooiste moment was voor Jo, in al die jaren 

Aralea, moet hij even slikken: “Toen Lode 
Bertels 80 jaar werd hebben we hem vanuit 
Aralea een zitbank geschonken in het 
park. Dat was een mooi moment. Lode is 
stichter van Aralea en een échte vriend.” 
De grootste uitdaging voor Aralea? Die 
moet nog komen, volgens Jo. “Het maat-
werkdecreet vormt een grote uitdaging. 
Het zal zeker ook mogelijkheden bieden, 
maar het maakt het voor ons niet gemak-
kelijker. Zo zal doorstroom een grote uitda-

ging vormen. We willen mensen immers 
graag zien groeien, maar we willen ook onze beste krachten niet kwijt, 
want aan deze sterken kunnen anderen zich optrekken.” 
Welke boodschap wil Jo nog doorgeven aan ons, collega’s? “Samen 
sterk! Niet iedereen heeft dezelfde talenten, dus zoek naar datgene wat 

s wél kunnen en tracht als team de job in te vullen. Blijf ook open-
staan voor de nieuwe veranderende omstandigheden. En onthou: waarde-
ring is voor iedereen belangrijk, voor uzelf maar ook voor uw collega’s”. 

ot slot vragen we Jo Casaer nog of hij een boodschap of advies heeft 
voor onze nieuwe voorzitter: “BEWAAR HET EVENWICHT TUSSEN HET ECONOMISCHE 

SOCIALE, OOK IN ECONOMISCH MOEILIJKERE TIJDEN, EN DEEL AF EN TOE ZEKER 

PLUIM UIT!” Dank je wel Jo! (AC) 

DEREEN HEEFT 

DEZELFDE TALENTEN, DUS ZOEK NAAR 

DATGENE WAT COLLEGA’S WÉL KUN-

NEN EN TRACHT ALS TEAM DE JOB IN 

 

WIE IS WIM VAN DER STEEN? 
 
Carrière 
Wim begon zijn carrière als vormingswerker voor 
De Kei in 1975. Daar organiseerde hij cursussen 
over onderwerpen als “alleen wonen”, “openbaar 
vervoer”, “seks”,… Na een viertal jaar besloot hij 
iets helemaal anders te gaan doen, en stapte hij de 
horecawereld in via de Oude Pastorie in Bras-
schaat, waar hij bijna 10 jaar  bleef. Eind jaren 80 
maakte hij de overstap naar Brouwerij De Koninck 
en kort daarna, begin jaren 90, kwam hij via de 
politiek in de Raad van Bestuur van Aralea terecht. 
Sinds januari dit jaar is Wim uit de politiek gestapt. 
Op 1 juli werd hij voorzitter van Aralea. 
Privé 
Wim is papa van 3 zonen en opa van 3 kleinkin-
deren.  Hij is “geen zetelzitter”, zoals hij het zelf 
noemt. “Ik ben graag bezig en in beweging. Zo 
maakte ik in juni een leuke rondreis door Noorwe-
gen met de mobilhome”. Wim houdt ook van gezel-
ligheid en van muziek. Zelf speelt hij accordeon en 
piano, soms samen met monitor Peter De Herdt. 
Daarnaast houdt hij enorm van koken, “dat is echt 
meer dan een hobby”, lacht hij. 

WIM VAN DER STEEN is zeker en vast geen onbekende voor ons. 

Hij maakt al zo’n 20 jaar deel uit van onze Raad van Bestuur, de groep men-
sen die samen de koers bepalen van onze organisaties. Maar toch stellen 
we hem nog eens graag voor. We namen de tijd om koffie te drinken met 
Wim, en hem uit te horen over zijn carrière, zijn hobby’s (lees in het kader 

hierboven, rechts van de foto) en natuurlijk vooral over zijn plannen en dro-
men voor Aralea, AWB en Mikerf,…  
Als we Wim vragen wat hem drijft om in de rol van voorzitter van Aralea te 
kruipen, antwoord hij zonder aarzelen: “Ik wil focussen op wat mensen wél 
kunnen. Ik weet immers hoe belangrijk werk voor mensen is. Werk is niet 

WIM VAN DER STEEN: 

“ONZE CONTACTEN ZIJN ONS BELANGRIJKSTE  

INSTRUMENT OM OPDRACHTEN TE VINDEN.  

DIT IS EEN ROL DIE WIJ ALLEMAAL OP ONS NE-

MEN, ZOWEL DE RAAD VAN BESTUUR, DE DIREC-

TIE, ALS OOK ONZE MONITOREN EN ARBEIDERS, 

DIE DAGELIJKS BIJ DE KLANTEN KOMEN”  
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enkel een inkomen, het is ook ‘erbij ho-
ren’, deel uitmaken van de maatschappij, 
en dat wil ik garanderen voor onze men-
sen”. 
Grote uitdagingen 
Wim vertelt dat we als organisatie voor 
grote uitdagingen staan. “De wereld ver-
andert snel en de verwachtingen van 
buitenaf naar onze organisaties toe zijn 
zeker gegroeid. Wij moeten hierop inspe-
len en ons opstellen als een maatwerk-
bedrijf. We krijgen meer concurrentie, 
ook binnen de sociale economie, bijvoor-
beeld van maatwerkafdelingen binnen 
privébedrijven. Dit wil ook zeggen dat we 
op zoek zullen moeten gaan naar nieuwe 
markten. Dit alles zal nog een hele uitda-
ging worden, maar ik ben er van over-
tuigd dat we zullen overwinnen”, zegt 
Wim vastberaden.  
Ecologie 
“We blijven dan ook niet stilzitten. Zo 
willen we ons werkterrein van groen uitbreiden naar het ruimere be-
grip van ecologie. Onze missie blijft uiteraard het creëren van werk 
voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Het zal 
dan ook tot onze prioriteit blijven behoren om iedereen zo lang moge-
lijk aan het werk te houden. Dit realiseren we onder meer door de 
samenwerking met Kringwinkel, waarbij we een winkel willen gaan 
uitbaten en zo werk willen creëren voor 10 mensen. Dit is lichter werk 
en eventueel geschikt voor mensen binnen onze organisaties die 
fysiek niet langer buitenwerk kunnen uitvoeren.” 
Contacten 
“Werk zoeken wil zeggen dat we zoveel mogelijk onze voelsprieten 
moeten opzetten, naar de maatschappij toe en naar onze klanten toe. 
Onze contacten zijn ons belangrijkste instrument om opdrachten te 
vinden. Dit is een rol die wij allemaal op ons nemen, zowel de Raad 
van Bestuur, de directie, als ook onze monitoren en arbeiders, die 
dagelijks bij de klanten komen.”  
De toekomst 
We vroegen Wim waar Aralea over 5 a 10 jaar zal staan. “Onze mis-
sie blijft tewerkstelling. We streven ernaar om 250 mensen tewerk te 

stellen binnen onze drie organisaties, die vanaf januari 2016 één 
grote organisaties zullen vormen. Ook de bouwplannen van de 
Ploegsebaan zullen daarin een hele uitdaging vormen voor ons. We 
zullen als organisatie nooit helemaal uit het park weggaan, maar we 
moeten wel op zoek naar meer ruimte”, vertelt Wim. “Daarnaast wil-
len we in de toekomst een referentie zijn op gebied van groen en 
ecologie in de Provincie Antwerpen. We willen bovendien ook een 
aantal eigen producten op de markt brengen, zoals ons hoeve-ijs en 
onze steenkorven.”  
Als afsluiter vroegen we Wim nog welke boodschap hij graag wil ge-

ven aan ons, collega’s: “WE MOETEN ALLEMAAL FIER ZIJN OP ARALEA, AWB EN 

MIKERF EN DEZE TROTS UITDRAGEN DOOR ONZE HOU-

DING. LAAT ONS SAMEN EEN HECHTE 

GROEP VORMEN EN ONS LOGO SAMEN 

VERTEGENWOORDIGEN” Dank je wel, 
Wim, en veel succes in de nieu-
we functie! (AC) 

Je hebt haar vast al zien rondlopen. Is het niet op AWB, 
dan wel op Aralea of Mikerf. Maar wie is die mooie, jonge 
collega en wat doet ze juist? Rarara, wie… is Sophie? 
De 23-jarige Sophie Verdier is sinds 23 februari 2015 aan de 
slag op het algemeen secretariaat van AWB. Daar biedt ze 
administratieve ondersteuning aan coördinator Jan Block. Maar 
dat is niet alles. Sophie werkt voltijds en in de namiddag, wan-
neer de administratie op AWB afgerond is, dan is Sophie 
“vliegende medewerker” voor Aralea en Mikerf. Wat ze daar 
allemaal uitspookt, hebben wij voor jou uitgezocht! 
AWB 
Sophie begint haar dag altijd tussen de mannen op AWB. “Bij 
AWB volg ik onder meer de bons van Belgacom/Proximus, Pid-
pa, Eandis, gemeente Schoten en B&G op. Nadat de opdrach-
ten uitgevoerd zijn, maak ik een opmeetstaat met de materialen 
die gebruikt zijn, de werkuren,… Deze opmeetstaat wordt door-
gestuurd naar de opdrachtgever zodat zij kunnen overgaan tot 
betaling. Ook houdt ik alle aan- en afwezigheden van het per-
soneel van AWB bij en verzamel ik alle documenten hierrond.”  

Aralea vzw 
Op Aralea is Sophie druk in de weer met het digi-
taliseren van de personeelsdossiers. “Alle infor-
matie over de werknemers die nu bewaard wordt 
op papier, zal binnenkort veel sneller te raadple-
gen zijn via het personeelsbeheersysteem.” 
Kinderboerderij MIKERF 
En wat spookt Sophie op Mikerf uit? “De scho-
len kunnen op de kinderboerderij een educatie-
ve schooluitstap maken, maar dat vraagt heel 
wat voorbereidende administratie. Op de kinder-
boerderij heb ik Eva administratieve ondersteu-
ning geboden bij de inschrijvingen van het 
schooljaar 2015-2016.”  
Ze is een echte vliegende medewerker dus. “Ik 
vind het leuk dat mijn job zo veelzijdig is en ik op 
verschillende locaties kan werken”, vertelt Sophie. 
“Op elke locatie gaat het er weer anders aan toe en 
ook het contact met alle collega’s vind ik echt tof.” 

OOK ONZE DIRECTEUR HEEFT EEN WARME OPROEP VOOR 

ONZE NIEUWE VOORZITTER:  

“MIJN ZWEMCAPACITEITEN ZIJN BEPERKT. EEN RED-

DINGSBOEI ACHTER DE DEUR HANGEN HEBBEN 

GEEFT EEN VEILIG GEVOEL VOOR DE ORGANISATIE EN 

DE DIRECTEUR. VEEL SUCCES GEWENST, PETER” 

Foto AC 
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 VORMING 

 
Op 28 april ging de opleiding “Meer 
bewegen doet goed” door voor onze 
arbeidszorgmedewerkers op de 
kinderboerderij.  Een hele dag leerden zij 
over het belang van sporten en 
bewegen. We vonden alvast 13 goeie 
redenen waarom het goed is om elke dag 
½ uur te bewegen. We zetten ze even op 
een rijtje: 
1. Bewegen is goed voor je 
bloedcirculatie.  Zo stroomt het beter door 
je lichaam 

2. Het is beter voor je hart.   

3. Je kan je gewicht beter onder controle 
houden 

4. Je spieren blijven soepel 

5. Door te sporten en bewegen ontspant je 
geest, slaap je beter en voel je je beter uitgerust.  

6. Regelmatig bewegen zorgt ervoor dat je minder 
piekert. Het leidt je gedachten af.  

7. Door meer te bewegen ga je ook beter 
ademhalen 

8. Je hebt meer energie en voelt je beter in je vel 

9. Je spijsvertering gaat beter werken 

10. Je houdt contacten met andere mensen. Samen 
sporten is soms leuker. 

11. Sporten is goed voor je huid 

12. Door sporten komt een stof vrij (dopamine) 
die ervoor zorgt dat je je gelukkiger voelt 

13. Door te bewegen gaat je geheugen 
verbeteren  

    (EA) 

Filip, Douglas, Willem-Jan en Koen volg-
den samen een vorming over de kleine tractor van Aralea. 

Foto: www.in2health.nl 

MEER BEWEGEN DOET GOED! 

 
Wist  je  dat Sophie... 

 
 Indonesische roots heeft? Haar opa komt uit 
Indonesië en zelf is er ook al geweest. 
 een hele lekkere In-
donesische rijsttafel 
kan klaarmaken (en 
ze ook heel graag 
kookt)?   
 graag gaat zwem-
men? 
 op AWB goed haar 
mannetje kan staan? 
 deelnam aan selec-
tieproeven bij de recht-
bank van eerste aanleg 

in Mechelen en zij weer-
houden werd? Helaas 

(voor ons) betekent dit ook 
dat wij in het najaar alweer 

afscheid zullen nemen van 
deze toffe collega… (AC) 

Foto’s AC/SV 

Foto MK 

Foto AC 
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“Nadat ik in dit personeelsblad las 
dat zowel jullie collega van de 
sociale dienst als jullie directeur 
een dag als arbeider meegewerkt 
hadden, was bij mij de interesse 
gewekt om dit ook eens een dag 
te doen. En zo vertrok ik op dins-
dag 21 april ’s morgens met mijn 
fiets naar Aralea. We hadden die 
dag echt veel geluk met het weer. 
Het was een stralend dag, zonnig 
en warm. Beter kon eigenlijk niet. 
Ik mocht meegaan met de ploeg 
van monitor Jens. De sfeer zat er 
al snel in er werd veel gezwansd 
en gelachen in de camionette.  
We startten de dag met een toffe op-
dracht. Zo moesten we in Maria-ter-
Heide aan de tennisvelden van het 
SOC het zwerfvuil opruimen, hoopjes 
bladeren samenrapen en kanten af-
steken. Eerst werkte ik in duo met 
Mathias, die me nog een goeie tip gaf 
voor het losmaken van onkruid. Zo 
leerde ik van hem dat ik het onkruid 
beter in de tegenovergestelde richting 
losmaak dan ik gewoon ben om thuis 
te doen. Dat zal ik vanaf nu in mijn 
eigen tuin ook anders aanpakken. 
Merci Mathias!  
De tweede opdracht van de dag was 
het onkruid losmaken aan de bloem-
perken van de tennisvelden. Daarbij 
werkte ik in duo met Rory. We waren 
best goed op elkaar ingespeeld: ik 
harkte alles los en Rory rijfde alles bij 
elkaar. 
Grappig was dat ik tijdens het werken 
op de straat aangesproken werd door 

voorbijgangers die niet doorhadden dat ze met de 
burgemeester spraken. Zo begonnen ze hun zin 
met “jongen, ge moet eens tegen uwen baas zeg-
gen….” waarop ik mezelf even voorstelde en ze al 
lachend reageerden “ik dacht al dat gij zo hard op 
den burgemeester trok”. Het leuke was dat ik die 

mensen op de wijkbabbel de avond ervoor nog tegengeko-
men was. 
In de namiddag hebben we nog een stukje gedaan in de 
Kapellei. Daar hebben we het perk rond een boom losge-
stoken en bijgesnoeid. Daar merkte ik dat het niet zo een-
voudig is om veilig te werken langs de weg De auto’s rijden 
soms echt hard door en dan vraagt het veel aandacht en 
voorzichtigheid om daar steeds rekening mee te houden. 
Het was mij ook niet altijd duidelijk wat er allemaal in de 
opdracht zit. Zo wezen de collega’s er mij soms op dat een 
bepaald stukje niet gedaan moest worden omdat het niet 
mee in het contract zit. 
Om af te sluiten heb ik nog een kleine opmerking over de 
werkmaterialen. Zo was de hark waar ik mee werkte nogal 
afgesleten, wat niet gemakkelijk werkte. Je moet dus goed 
nakijken dat het materiaal dat je meeneemt goed onder-
houden is.   
 
Conclusie: ik vond het echt tof om eens een gewone 
werkdag op Aralea mee te doen. Ik moet zeggen dat ik het 
super vond dat jullie zo trots zijn op jullie werk, dat jullie je 
pauzes zo stipt respecteren en werken wanneer er gewerkt 
moet worden. Echt tof dat jullie zo zelfstandig werken en 
de opdracht steeds tot een goed einde brengen.  

RESPECT 

KOEN VERBERCK, BURGEMEESTER VAN BRASSCHAAT 

”ECHT SUPER DAT JULLIE ZO 
TROTS ZIJN OP JULLIE WERK,  

DAT JULLIE JE PAUZES ZO STIPT 
RESPECTEREN EN WERKEN  

WANNEER ER GEWERKT  
MOET WORDEN” 

Foto’s JP 

Burgemeester werkte een dag als arbeider op Aralea 
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 RESPECT 

WANNEER ELKAAR PLAGEN NIET MEER LEUK IS 

PESTEN DOET MENSEN PIJN!  
Spijtig genoeg gebeurt het toch nog af en toe dat het 
woord “pesten” valt wanneer er conflicten zijn tussen 
collega’s. Maar wat is pesten eigenlijk en waar ligt de 
grens tussen pesten en plagen? We zochten het voor 
jullie uit. 
 
Het is belangrijk om een verschil te maken tussen pesten, 
plagen en ruziemaken. Deze drie termen lijken misschien 
erg op elkaar maar ze betekenen niet hetzelfde. 
Wie plaagt, doet dit uit vriendschap en met respect. Plagen 
heeft vaak te maken van onschuldige grapjes of opmerkin-
gen waar je allebei om kan lachen.  
Pesten overschrijdt echter de grenzen van het plagen en 
ruziemaken. Pesten is gemeen, het is negatief bedoeld 
naar de persoon die gepest wordt. Pesten gaat ook vaak 
langer door, het negatieve gedrag herhaalt zich. Pesten 
gebeurt ook regelmatig door een hele groep (maar dit is 
niet altijd zo).  
Het is belangrijk om dit verschil goed te kennen, want pes-
ten kan grote gevolgen hebben!  
 
Word jij gepest of heb je weet van pesterijen op het werk? 
Neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon Natha-
lie Dupon op de sociale dienst — tel. 03/6500025 (AC) 

 

RESPECT VOOR ONS IMAGO 
 
 
 

In april maakte de ploeg van Roel 
(Aralea) dit dolomietpad onkruidvrij 
in Ranst. Supergoed gedaan! 

In juni snoeiden Nikolaj en Eric 
uit de ploeg van Jens  (Aralea) 
deze hagen aan “den Olifant” op 
het rond punt aan de Du Boislei 
in Brasschaat. Mooi afgewerkt! 

In het kader van jaarthema “Respect” 
zetten we graag enkele mooi afgewerkte 
opdrachten in de kijker met “voor en na”-
foto’s.  
Ook jij kan meedoen aan deze rubriek! 
Bezorg ons de foto’s van een opdracht 
waar jouw ploeg aan werkte en wij publi-
ceren ze in dit blad.  
Ga even langs bij An op de sociale dienst 
of mail naar an.coppens@aralea.be (AC) 

VOOR 

VOOR 

NA 

NA 

Foto’s JE 

Foto’s JP 
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Foto’s JB 

In de vorige editie van ons blad lanceerden we de 
foto van deze tutjes en vroegen we jullie om ons het 
verhaal hierachter te komen vertellen.  
Monitor Joris Eynatten: “De tutjes komen uit de 
camionette van monitor Jos. Het verhaal gaat als 
volgt: collega Michael Blommaerts had een paar tut-
jes aan zijn ‘schofzak’ hangen. Hij deed dit zodat hij 
die goed kon herkennen ten opzichte van de andere 
“schofzakken” in de camionette. Luk en Mark Verhae-
gen hadden dit gezien en begonnen mee tutjes te 
verzamelen voor Michael. Telkens wanneer zij er-
gens een tutje tegenkwamen, in en rond het park, 
gaven zij dat aan Michael. Na een tijdje had Michael 
zoveel tutjes verzameld dat ze niet meer aan zijn 
rugzak konden hangen en hing hij die tutjes dan in de 
camionette op. En euh… de tutjes zijn niet enkel ver-
siering: wanneer een collega te veel babbelt in de 
camionette, dan krijgt die van de andere collega’s 
een tutje in zijn mond!” (AC) 

HET VERHAAL  
VAN DE TUTJES 

 
De cami-
onettes 
van Ara-
lea, AWB 
en Mikerf: 
op het 
eerste ge-
zicht zien 
ze er zo 
goed als 
allemaal het-
zelfde uit. 
Echter, wie 
wat dichter 
gaat kijken ziet 
dat elke camio-
nette de eigen-
heid van zijn 

ploeg draagt. Pluche beestjes, foto’s, stickers, je kan 
het zo gek niet bedenken.  
Nu hebben we onder ons een geheime DETAILZOR-
RO die het fantastische idee heeft opgevat om hier 
iets mee te doen. Het idee is het volgende: wij publice-
ren een foto van zo’n hebbeding uit één van de camio-
nettes, en jullie gaan raden over welke camionette het 
gaat en komen ons het verhaal vertellen achter dit 
object. In de volgende editie van dit blad vertellen jullie 
dan alles over  hoe dit hebbeding in de camionette 
terechtgekomen is. Aan de slag dus!  KEN JIJ DEZE 
DOLFIJN? KOMT HIJ UIT JOUW CAMIONETTE? 
KOM ONS DAN HET VERHAAL HIERACHTER VER-
TELLEN! WE ZIJN ALLEMAAL BENIEUWD! (EB) 

Foto EB 

DE CARTOON VAN DIEDERIK 

VARIA 

VERDWAALDE DOLFIJN? 

 

HOOG BEZOEK IN ONS LADDERKOT 
 
In mei kregen we in het ladderkot op Aralea het bezoek van dit vogeltje, 
dat zijn nestje bouwde in een van de ladders. Zo schoon…Foto’s TVD 

VOOR NA 
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 VARIA 

Je kent het vast wel. De tanden van je bladrijf gaan beetje bij 
beetje, elke dag wat rechter staan, tot jouw grote frustratie bij 
het rijven. Wel, op Aralea heeft monitor Marc Koevoets daar 
een goede oplossing voor gevonden!   
Vroeger gooiden we bij Aralea een versleten bladrijf weg. 
Maar dankzij Marc hebben we geleerd hoe we zo’n bladrijf 
nieuw leven kunnen inblazen. Dat kan door de afgesleten 
uiteinden onder hitte om te buigen, en daarna bij te knippen. 
Hoe dit in zijn werk gaat? Dat laat Eric Lacroix ons hierboven 
in drie stappen zien. Veel succes! 
 
Met het motto “een goeie oplossing moet je delen”, heeft mo-
nitor Joris een nieuwe rubriek uitgevonden in dit blad waarin 
we handige ideeën met elkaar kunnen uitwisselen. Van werk-
plaats tot werkplaats, en van collega tot collega.  
Dus heb jij in jouw ploeg ook een handig idee waar je collega’s uit 
de andere ploegen of andere werkplaats ook uit kunnen leren? 
Dan is deze rubriek jouw plek! Kom met je idee naar 
monitor Joris (Aralea) of 
naar An op de sociale 
dienst. (JE/AC) 

Stap1 war m de uit einden 
van de bla dr ijf op 

Stap 2: buig de t anden 
om (mét  handschoenen) 

Stap 3: knip de uit einden 
af zo dat  alle  t anden de-

zelfd e l engt e kr ijge n 

Voila,  een 
nieuwe 

bladr ij f!  

HANDIG IDEE? DAT NEMEN WE MEE! 
Nieuwe r ubr iek van monit or  Jor is 

Her gebr uik j e oude bl adr ij f ! 

Deel  nog eens  
een plu im uit!   

 
Bij deze editie van ons per-
soneelsblad vind je een 
pluim. Gebruik ze! Vul de 
pluim in en geef hem aan 
een collega! Je maakt er 
zeker en vast iemand blij 
mee en je werkt mee aan 
ons jaarthema “Respect”. 
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Ik geef een pluim aan Serge Andelhof (AWB) 
 omdat hij heel veel regelt en steeds bereid is om 

te helpen. 

IN BEELD 

AFSCHEID VAN ONZE VOORZITTER JO CASAER 

Als voorzitter ervaar ik hem steeds als een 
gereserveerd, beheerst persoon.  
Nooit vooraan gaan staan, eerder een 
krachtige duwer met steeds een doel en 
visie vooropgesteld. Hij heeft het schip 
met kennis van zaken en vastberadenheid 
mee helpen sturen in woelige zeeën.  
Vaak zag je hem rondlopen met het foto-
toestel in de aanslag, tijd nu om eens aan 
de andere kant van het toestel te staan en 
een pluim op zijn hoed te steken!  
In naam van mezelf en het  ganse AWB-
TEAM,  #dank-u-wel-Jo- :-)  

De betrokkenheid van Jo naar Aralea en 
zijn projecten was altijd goed zichtbaar. 
Bij de opstart van de nieuwe cafetaria 
kwam Jo bijna dagelijks even langs, een 
kijkje nemen. Het was ook een mogelijk-
heid om de nieuwe mensen beter te 
leren kennen. 
Dit was ook zo met de feesten op de 
boerderij. Bijna elke keer was Jo daar 
aanwezig en maakte steeds een mooie 
fotoreportage.  
 
Voor de vrijwilligers van de boerderij 
was Jo een vertrouwd gezicht en  
altijd bereid voor een babbel.  

Ik herinner me nog de verbazing van de 
voorzitter over het feit dat hij effectief 
verwacht werd op de vergaderingen van 
de ondernemingsraad. Dat heeft hij toch 
mooi volgehouden met een luisterend 
oor en soms enkele sassende opmerkin-
gen om tot een oplossing te komen en 
dat vertrouwen te herstellen.  
Hij vindt dat zijn houdbaarheidsdatum 
overschreden is, maar alle etiketten zijn 
relatief. 
 
We danken u voor uw inzet en wensen 
u nog veel plezier en weinig vergade-
ringen! 

Jo Casaer is echt een goede voorzitter 
voor Aralea geweest. Op het comité kon 
hij vooral goed luisteren naar onze 
standpunten. We kennen hem als een 
heel vriendelijke mens. Ik heb hem zelf 4 
jaar gekend en hij had altijd een luiste-
rend oor voor ons. 
 
Jammer dat je ermee stopt, maar  
geniet ten volle van het leven.  
 
 

Mijn eerste kennismaking met onze voorzitter was op donderdag 10 
juni 2010. 
Na een gesprek bij Ascento, het recruteringsbureau, werd ik weer-
houden voor een kennismakingsgesprek met de directie en de raad 
van bestuur van Aralea. Toen ik binnenstapte in het bureel van 
Paul zag ik rechts zijn bureau en links de grote rechthoek met alle 
grijze en rode tafels. Achter deze tafels zaten Paul en Dhr. Van Der 
Steen. Zij flankeerden aan elke zijde onze voorzitter. Paul begon 
met een korte voorstelling (die een beetje uitliep) over de verschil-
lende organisaties en vervolgens nam de voorzitter met een zachte, 
ingetogen stem het woord over en begon met een aantal lastige 
vragen te stellen. De antwoorden zullen wel bevredigend geweest 
zijn, want ik zit nog steeds op mijn stoel.  
We hebben in de voorbije 5 jaar op verschillende vlakken samenge-
werkt. Het siert onze voorzitter dat hij op elk mogelijk overleg be-
trokken is en de nodige empathie kan opbrengen. Of het nu 

gaat over de ondernemingsraad, het comité, de raad van bestuur of 
een overleg bij Groep Maatwerk, hij is steeds leergierig en wil altijd 
zijn steentje bijdragen. Het netwerk van onze voorzitter was zeker 
en vast een meerwaarde voor onze organisaties. Zijn contacten en 
zijn bemiddelende rol zorgden voor de nodige ondersteuning bij het 
zoeken naar nieuwe opdrachten of uitdagingen.  
Wanneer ik uit eigen borst een toevoeging doe, moet ik toegeven 
dat ik blij was om met Jo te mogen samenwerken. Op elk moment 
was hij bereikbaar om een luisterend oor te zijn, een advies te ge-
ven, af en toe eens op de rem te staan. Mede dankzij onze leden 
van de raad van bestuur, maar zeker met de steun van onze voor-
zitter, had ik een kapitein op de boot die over mijn schouder mee 
keek naar de richting die we uitvaren. Hierdoor kregen zowel onze 
organisatie als ikzelf kansen om te ondernemen in een zeer woeli-
ge zee die sociale economie heet. Jo, hartelijk dank voor deze vijf 

boeiende en leerzame jaren waarin ik met je mocht sa-
menwerken. Het ga je goed en loop zeker eens langs 

voor een tas koffie of een ijsje. 
 

Peter 

Jan Block 

Koen Verhoeven Luc Dalemans Eva Baets 

JO CASAER 

“Het mooiste moment als voorzitter? Dat was 

toen Lode Bertels 80 jaar werd en we hem 

vanuit Aralea een zitbank geschonken 

hebben in het park. Lode is stichter van 

Aralea en een échte vriend.” 

“JO  

WAS VOOR 

ONS…” 


