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OPENING KRINGWINKEL 

NIEUWE RUBRIEK 

“ARALEA IN BEWEGING” 

WIJ STELLEN U VOOR 

AAN EVA ERNST  

. IK GEEF EEN PLUIM AAN MICHAEL BLOMMAERT 
VOOR Z’N ONGEZOUTEN MENING. EERLIJK EN 
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VOORWOORD 

Het voorjaar is achter de rug en we staan 
voor de start van het nieuwe seizoen. 
 

De sector heeft het nieuwe jaar goed ingezet. 
Bij Aralea was iedereen hard aan het werk 
met de voorbereiding van de fusie toen we 
het bericht kregen dat de Raad van State op 
26 januari 2016 het Besluit van de Vlaamse 
Regering met betrekking tot de uitvoeringsbe-
sluiten van  het maatwerkdecreet geschorst 
had. Onmiddellijk doken de wildste verhalen 
op over hoe het nu verder moest met maat-
werkbedrijven, beschutte of sociale werk-
plaatsen. Wat met de subsidies? Wat met 
nieuwe aanwervingen? Wat met de mensen 
die zijn overgestapt? ... Ik zat zelf met vra-
gen, de  Raad van Bestuur stelde lastige 

vragen, de sociale dienst had 1.000 vra-
gen, iedereen had vragen, maar niemand 
kon hier een correct antwoord op geven. 
 

De fusie van de verschillende organisa-
ties is bij het lezen van deze editie van  
’t Groen Blaadje een feit. Het maatwerkde-
creet was een bijkomende reden om te 
fuseren maar was absoluut niet de enige. 
Administratieve vereenvoudiging van een 
aantal processen, nauwere samenwerking, enkele wettelijke be-
palingen correct zetten en commercieel naar buiten komen als 
een bedrijf waren de belangrijkste redenen om over te gaan tot de 
fusie. Op dinsdag 8 maart keurde de Algemene Vergadering  de 
statuten goed en was de fusie een feit. Meer over de fusie lees je 
op pagina’s 14 en 15. 
 

Bij Aralea Groen zat de angst om te moeten gaan stempelen er 
goed in. Bij het opmaken van de winterplanning bleek dat we een 
tekort aan winterwerk zouden hebben. Drie korte periodes (2 tot 
maximum 3 dagen) van vrijwillig weerverlet en een aantal extra 
opdrachten zorgden ervoor dat we de winter zijn doorgekomen 
zonder economische werkloosheid. Bomen vellen, werken in na-
tuurgebied voor ANB, wilgenschuttingen plaatsen en de realisatie 
van een project in de haven waren nieuwe uitdagingen voor ieder 
van ons.  
Ondertussen werden alle offertes besproken, werden de aanbe-
stedingen opgemaakt en hebben we contact opgenomen met be-
staande of nieuwe klanten om de planning voor het seizoen vol te 
krijgen. Het gevolg hiervan waren enkele nachten zonder slaap, 
wachtend op nieuws over de aanbestedingen van Schoten, 
Wuustwezel, Malle en Kalmthout. Telkens ging er een enorme 
zucht van opluchting door onze gebouwen van zodra we een posi-
tief antwoord kregen. Evenzeer volgde er een vloek van jewelste 
toen we vernamen dat we onze overeenkomst met Malle niet kon-
den verlengen.  
We zijn bij het opmaken van onze offertes zeer scherp geweest 
om de tewerkstelling voor iedereen te kunnen garanderen. We 

plukten de voorbije maanden de vruchten van het prospecteren 
van vorig jaar. Een aantal nieuwe prospecten werden klanten en 
anderen zijn zeker nog niet verloren.  
Het onkruidbestrijdingstoestel met warm water is hierbij zeker een 
troef voor onze organisaties. Dit is vaak een deuropener om ook 
andere diensten te kunnen aanbieden. De gemeente Wijnegem 
verlengde na de test van 2015 de samenwerking met ons, De Lijn 
heeft interesse en ook bij andere gemeentebesturen werden al 
demonstraties gegeven.  
 

Op de Ploegsebaan steeg de stress naarmate de eerste werkdag 
van de nieuwe afdelingsverantwoordelijke dichterbij kwam. Een 
nieuwe baas, nieuwe wetten, nieuwe regels, wie is ze, wat doet 
ze? Paul Jambers zou er zo een reportage kunnen maken. Op 22 
februari was het dan zo ver: dan ging Eva bij ons aan de slag.  
Ben jij nieuwsgierig naar wie Eva is? Ga dan kijken op pagina’s 16 
en 17. 

 

Positief was dat we ook op de afdeling ver-
hardingen de winter zijn doorgekomen 
zonder economische werkloosheid te moe-
ten inroepen. Er werd heel hard gewerkt in 
de grachten van Spak West en het contract 
van Pipda kon ook verlengd worden. Op de 
Grasdries werd een kunstwerk gemaakt met 
recuperatiestenen vanuit het gemeente-
magazijn. Knap staaltje vakwerk. Momenteel 

werken we hard aan het opvullen van het orderboekje om hier ook 
de nodige werkzekerheid te kunnen bieden.  
 

De boerderij en de cafetaria zaten de voorbije maanden ook in de 
wintermodus. Het slechte weer en de vele regen zorgden voor 
ondergelopen velden en weiden en een toegangsweg die er nog 
slechter door werd. We doen ons uiterste best om iedereen bin-
nen het gemeentebestuur te mobiliseren voor het herstel van de 
weg. De scholen startten terug op na de kerstvakantie, de bezoe-
kers zagen nieuw leven op de boerderij geboren worden en de 
cafetaria zat elk weekend afgeladen vol. 
 

De opening van de Kringwinkel in Brasschaat staat snel voor 
deur. Met enige trots zijn we samen met de collega’s die in de 
winkel gaan werken richting het centraal magazijn getrokken op 
maandag 7 maart en kijkt iedereen reikhalzend uit naar de ope-
ning vrijdag 29 april. Meer hierover op pagina’s 6, 7 en 8. 
 

Andere leuke momenten die eraan staan te komen zijn onder 
meer de lancering van het project rond de waarde Eerlijkheid  
op vrijdag 17 juni en onze familiedag op zaterdag 18 juni. 
Meer info hierover volgt snel. 
 

Zoals altijd sluit ik af met een doordenker:  
 

“Als je doet wat je leuk vindt,  
hoef je nooit te werken” 

Peter 

Peter Pittevils 

Algemeen Directeur 

COLOFON 

Verantwoordelijke Uitgever: Peter Pittevils 

Eindredactie: An Coppens 
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Tom Van Deuren, Joris Eynatten, Mats Pieters, David Leyssens, Danny Van Hooydonck,  

Peter Van Linden, Kevin Rypens, Marc Koevoets, Eline Aertbelien, Nathalie Dupon, An Coppens 
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MAARTSE BUIEN EN APRILSE GRILLEN 

“Gelukkig zijn we de 
winter doorgekomen 
zonder economische 

werkloosheid” 

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

Foto’s PP en AC 

De ploeg van Diederik leverde 
mooi werk met het vrijmaken 
van een bouwgrond in Bonhei-
den en kregen complimenten 
van de klant: 
“Diederik..fantastisch hoe alles 
erbij ligt!! Dikke dikke merci 
voor al het geleverde werk en 
prettig weekend  Mvg Steven” 

We kregen ook een leuke reactie 
van Groep Maatwerk ivm de vor-
mingen “Allemaal Anders” die op 
Aralea doorgingen in het voorjaar: 
“Dag Eline, Ik wil jullie graag nog 
bedanken voor de fijne vormings-
dagen bij Aralea. Ik mocht steeds 
rekenen op een fijne ontvangst en 
een groep gemotiveerde deelne-
mers. De vormingen zijn vlot ver-
lopen buiten de 2 accidentjes met 
Karel en Eric. Hopelijk zijn ze al 
terug aan de slag. 
Geef Inge maar een dikke pluim 
voor de catering die zij verzorgde 
tijdens de vormingen. Met vriende-
lijke groet, Tom Poppe, Vormings-
medewerker Groep Maatwerk 

Monitor Joris kreeg een leuke mail vanuit de 
gemeente Kapellen: “Beste Joris, We kregen 
een leuk telefoontje vanuit de Pastoor vanden 
Houdtstraat: de mevrouw had gebeld om te vra-
gen wanneer de bomen gesnoeid werden (ik 

heb je er toen voor gebeld) en jullie waren zeer 
snel langs geweest en hadden een prima job 
gedaan… dat kan ik jullie niet onthouden he ;)  
Met vriendelijke groeten, Liesbeth Stryckers” 

MOOI WERK OP ‘T ROT 

In de eerste twee weken van februari heeft de ploeg van Filip Bruwiere een 
opdracht voor ANB uitgevoerd in ’t Rot, een recent heropgewaardeerd na-
tuurgebied in Antwerpen Linkeroever. De ploeg heeft er vijvers en grachten 
gecreëerd en aanplanting van bomen gedaan. Het ziet er erg mooi uit! De 
boswachter is heel tevreden. Filip: “We hebben zwerfvuil verzameld (20 a 30 
zakken afgehaald), gebosmaaid, suggestiedraad herstelt langsheen de wa-
terloop, waar de mensen niet mogen komen omwille van de vogels. Dit was 
volledig overwoekerd. En dat hebben we vrij gemaakt. Stevig jobke. We 
hebben ook een natuurlijke afsluiting van 60 meter lang gemaakt van tak-
kenril (snoeihout) op het terrein dat grenst aan de hondenweide. Dat is iets 
nieuw voor onze ploeg. We hebben dus weer iets bijgeleerd”.  
De plek is volgens Filip heel aangenaam om te werken. “Af en toe zagen we 
een reiger, buizerds, veel watervogels. Het is heel rustgevend om daar te 
werken. Maar er is wel een pittige anekdote: een stuk van het terrein is een 
ontmoetingsplaats voor mannen op zoek naar snelle seks. Daar had de bos-
wachter ons voor gewaarschuwd ;-). Vandaar dat men het terrein wil op-
waarderen.” (FB) 
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Regen, regen, regen,…zoals overal is er op de 
boerderij ook veel regen gevallen… 

Voldoende water om de grond goed te verzadigen 
en het speelterrein en de weiden er als een vijver 
te doen uitzien. 
Door het slechte weer kon er nog niet veel in de 
tuin gewerkt worden… Deze is al volledig bemest. 
Bij droog weer kan het spitten beginnen. Het 
plantgoed (aardappelen, ajuin) is reeds 

aangekocht en ligt op zolder te wachten, tot het in de grond kan. 
 

Maar we hebben met het slechte weer niet stilgezeten: er werden 
herstellingswerken en schilderwerken uitgevoerd. Kevin 
heeft binnen alles in een nieuw kleurtje gestoken. Kurt, Katleen en 
de gasten hebben hem hierin geholpen, het was ook een hele 
grote klus…. 
 

De lente is altijd een leuke, drukke periode op de boerderij. In 
maart zijn de eerst schapenlammetjes geboren, ondertussen zijn 
ze al met 10. De geiten lieten iets langer op zich wachten. De 
eerste geitjes werden op 27 maart geboren. Saartje het nieuwe 

varken heeft op 
25 maart voor de 
eerste keer 
biggetjes 
gekregen. Al die 
kleine diertjes 
brengen veel 

leven op de boerderij… Foto’s kan je ook bekijken achteraan deze 
editie van ‘t Groen Blaadje. 
 

Vanaf februari zijn de schoolbezoeken terug opgestart en deze 
lopen tot eind juni. Elke dag komen de kinderen met veel 
enthousiasme de dieren bezoeken, eventueel met één of andere 
boerderijactiviteit. Ook al is het weer koud en regenachtig, de 
kinderen gaan steeds met leuke  verhalen naar huis. 
 

Het educatieve team is volop bezig met de voorbereidingen van 
de feesten, de paasactiviteiten en de zomerkampen. De 
inschrijvingen zijn al bezig en, buiten enkele lege plaatsen, zit het 
helemaal vol. In de Paasvakantie kunnen kinderen een 
Paasbroodje komen bakken, of een werkactiviteit doen op de 
boerderij. Ook deze inschrijvingen liepen vlot binnen. 
 

Na de Paasvakantie starten de inschrijvingen voor de 
Brasschaatse scholen, dit voor schooljaar 2016-2017. En 
vanaf 1 juni voor de scholen buiten Brasschaat. Op 1 dag is dan 
steeds heel het schooljaar volgeboekt. 
 

Op 20 maart ging het bakkersteam voor de eerste maal dit jaar 
terug van start. Elke derde zondag van de maand bakken de 
bakkers Rozijnen-, grof-, vlechtbrood en piotten ….je kan ze 
proeven en kopen… rond ongeveer 11.30u komt het eerste brood 
uit de oven.  
 

In het weekend is het altijd een gezellige drukte op de boerderij. 
Ook al is het weer niet 
geweldig. Er zijn altijd 
bezoekers die naar de 
dieren komen kijken en 
nadien opwarmen bij de 
houtkachel van de cafétaria 
met een warm drankje en 
een lekker stukje taart of 
een ijsje…. 
In april is de nieuwe 
cafétaria 1 jaar open. We 
kunnen tevreden 
terugblikken naar het 
afgelopen jaar. Het ijs, de 
menu’s, de taarten…. De 
bezoekers vinden het 
heerlijk en komen met veel 
plezier terug! 

Eva 

ARALEA BOERDERIJ 

LENTE OP DE BOERDERIJ 

Eva Baets 

coördinator 

 
ZET ALVAST VOLGENDE DATA 

IN JULLIE AGENDA:  
 

De bakker bakken brood op 20 maart, 24 
april (erfgoeddag), 22 mei 
(schaapscheerfeest), 19 juni, 17 juli, 21 
augustus, 18 september (oogstfeest en 25 
jaar bestaan van de boerderij), 16 oktober 
 

22 mei is het schaapscheerfeest: een 
feest in het teken van het schaap; scha-
pen scheren, drijven, wolverwerking, vers 
brood en lekker ijs eten 

 

18 september het oogstfeest: tevens 
het 25 jaar bestaan van de boerderij. Het 
belooft een groot feest te worden… wat er 
juist gaat gebeuren, vertellen we in één 
van de volgende edities. 

Foto’s EB 
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ARALEA VERHARDINGEN 

 

We kregen deze dankmail van een 
van onze klanten na het plaatsen van 

een omheining: “Beste Serge, Bij 
deze wille we u en uw manschappen 

bedanken voor de goede service 
voor het zetten van onze omheining. 
Het resultaat mag er zijn! Vriendelijke 

groeten, Stijn Haze” Eva Ernst 

Afdelingsverantwoordelijke 
 

De ploeg van werkbege-
leider David maakte een 
verkeersdrempel bij het 
KTA van Brasschaat. 
(DL) Foto’s DL 

Werkbegeleider Danny en zijn ploeg hebben een oude 
oprit hernieuwd met grasdallen en kiezels. “De werken 
vlotten in een goed tempo door het harde en zeer goede 
samenwerken van onze mannen van Aralea Verhardin-
gen. Bij het einde van de werken waren zij aangenaam 
verrast door het mooie resultaat. Weer een mooi project 
tot een goed einde gebracht!” (DVH) Foto DVH 

De ploeg van werkbegeleider David legde deze oprit aan. David: “Ik 
ken Fons, de eigenaar, al meer dan 20 jaar. We hebben in het verle-
den al wel wat onderhoudswerk verricht op het KTA, waar Fons werkt. 
Fons is altijd al tevreden geweest over ons werk en heeft dan eindelijk 
besloten om zijn eigen oprit te laten leggen door Aralea verharding. 
We hebben de riolering vernieuwd.  Alles is uitgegraven en we hebben 
een hele nieuwe oprit gelegd.” (DL) Foto DL 

AANKOOP  
NIEUWE LOOPWALS   

EN CAMIONETTE 
 

We investeren niet alleen in 

onze mensen, maar ook in de-
gelijke machines en materialen. 
In maart kwam de firma Luyckx 

een nieuwe loopwals leveren 
op onze afdeling Verhardingen. 
We kregen er meteen de nodi-

ge uitleg bij om met de machine 
aan de slag te gaan.  

En we kregen er ook een nieu-
we camionette bij voor onze 

afdeling Verhardingen. (AC) 
Foto’s EE/AC 
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ARALEA & DE KRINGWINKEL 

Het was al lang aangekondigd, maar nu is het dus eindelijk zo ver: 
in april gaan Mathias, Karl, Abdou, Prao en Bart, vijf collega’s van 
Aralea Groen en Verhardingen, aan de slag in de nieuwe 
Kringwinkel in Brasschaat. Ze doen dit echter niet alleen. Het team 
staat onder de leiding van werkbegeleider Jeroen en 
winkelverantwoordelijke Viviane en werkt samen met een team 
collega’s van Kringwinkel Antwerpen.  
De winkel opent zijn deuren op 29/04, met een receptie voor de 
collega’s en vrienden. Op 30/04 is de winkel voor het eerst geopend 
voor de klanten.  
Vanaf nu lees je in ons personeelsblad steeds de laatste nieuwtjes 
over de winkel en blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen van 
de collega’s daar. Maar eerst klopten we aan bij de directeurs 
Danny en Peter voor het verhaal achter de schermen. Want hoe 
kwamen zij op het idee om deze winkel samen te openen? Wij 
waren nieuwsgierig genoeg om beide mannen te strikken voor een 
interview. Het verslag daarvan lees je hieronder. 
 

Hoe is het idee ontstaan om samen een kringwinkel te openen 
in Brasschaat? Gebeurt het wel vaker dat De Kringwinkel 
winkels opstart in samenwerking met andere 
maatwerkbedrijven? 

Danny: "Nee dit is de eerste keer. Deze samenwerking met Aralea 
heeft voor ons verschillende redenen. Allereerst het feit dat we 
vanuit De Kringwinkel wel een winkel wilden openen, maar geen 
extra personeel kunnen aanwerven, gezien er nu geen uitbreiding 
mogelijk is voor sociale werkplaatsen. Bij de opstart van een winkel 
heb je meer personeel nodig, per winkel spreek je dan over een 20 
personen. Zo leek het ons wel voordelig om dit te doen met een 
ploeg van een andere werkplaats.” 
Peter: "Binnen Aralea zijn er enkele mensen aan de slag die fysiek 
het zware werk buiten niet aankunnen, maar die wel perfect kunnen 
meedraaien in de winkel. Bovendien hebben we vanuit de gemeente 

Brasschaat de vraag gekregen om een kringwinkel te starten, maar 
vanuit Aralea zijn we niet bekend met al wat er achter het uitbaten 
van zo’n winkel zit. Wij hebben de mensen, De Kringwinkel heeft de 
expertise. Als we beiden bij elkaar brengen, kunnen we samen iets 
gaan doen.” 
 

Jullie hebben de voorbije jaren samen heel wat achter de 
schermen gedaan, kunnen jullie even schetsen wat erbij komt 
kijken? 

Peter: "Ik denk dat we al zo’n drie jaar naar panden zijn gaan 
bekijken voor de winkel. En op het moment dat dit pand van Troc 
zich aanbood, is het snel gegaan.” 
Danny: "De onderhandelingen met de eigenaar heeft ook wel wat 
tijd gevraagd.  Die onderhandelingen hebben we ook samen gedaan 
en de gesprekken met de gemeente om onze plannen duidelijk te 
maken, en te zien wat de verwachtingen van de gemeente waren.  
Vanaf het contract getekend was, was het tijd voor de actie." 
Peter: "Vanaf dat moment hebben wij als directeurs een strategische 
denktank opgesteld en hebben we de competenties van onze 
mensen aangewend voor de operationele uitwerking van het project. 
En dat is een boeiend en erg leerzaam project. We leren elke dag 
van elkaar door zaken te vergelijken en bevragen: 'waarom doen 
jullie dat of hoe lossen jullie dat op?' Daar word je allebei gewoon 
beter van."  
 

Wie doet wat in de samenwerking De Kringwinkel-Aralea? 

Peter : "We doen alles in deze uitdaging samen. Er is een 
winkelploeg samengesteld die de Kringwinkel Brasschaat uitbaat. 
Die ploeg bestaat uit winkelverantwoordelijke Viviane, een ervaren 
dame binnen het kringwinkel-gebeuren, werkbegeleider Jeroen, die 
ook ervaring heeft als medewerker van een grote winkel. En dan 
hebben we Mathias, Karl, Abdou, Prao en Bart, 5 collega’s vanuit 
Aralea Groen en Verhardingen. Daarnaast komen er nog 5 collega’s 

Eind april is het zo ver, dan opent De Kringwinkel Brasschaat officieel zijn deuren. De winkel is 
een samenwerking tussen De Kringwinkel Antwerpen en Aralea vzw. Wij waren nieuwsgierig naar 

het achterliggende idee voor deze samenwerking, en gingen op de koffie bij directeurs Danny 
Vercauteren, van Kringwinkel Antwerpen, en Peter Pittevils.  

 

TOM VAN DEUREN EN AN COPPENS 

“De winkelploeg bestaat uit winkelverantwoor-
delijke Viviane, werkbegeleider Jeroen en 5 

collega’s vanuit Aralea: Mathias, Karl, Abdou, 
Prao en Bart. Daarnaast komen er nog 5 colle-

ga’s vanuit De Kringwinkel Antwerpen” 
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vanuit Kringwinkel Antwerpen. Samen vormen zij het team 
Kringwinkel-Brasschaat.” 
 

We hoorden al een aantal voordelen van de samenwerking. 
Zijn er ook uitdagingen verbonden aan deze samenwerking? 

Danny: “De grootste uitdaging zal de combinatie van 
bedrijfsculturen zijn. het grootste vraagteken zal zijn hoe we die 
kunnen koppelen.    
Peter: “Zo is dat. Er zijn de medewerkers van De Kringwinkel, de 
collega’s van Aralea Verhardingen en de mensen van Aralea 
Groen: daartussen moet een samenwerking gezocht worden. 
Daarom ook hebben we besloten om zeker dit eerste jaar in een 
soort enclave samen te werken, waarbij we vergoed worden voor 
de geleverde prestaties. Dit zorgt voor een veilige omgeving om 
iets te ondernemen. Het kan zijn dat volgend jaar een van onze 
gasten zegt ‘het is niets voor mij’. Dan heeft hij nog altijd een 
plaatsje bij ons.” 

 

Hoe zien jullie de toekomst? We gaan nu een jaar in enclave 
werken voor kringwinkel. Wat daarna? 

Danny: "We hebben een analytische boekhouding, dus we gaan 
die samenwerking zo zuiver mogelijk proberen op te volgen, om 
dit goed te kunnen evalueren. Wat we na dit jaar gaan doen, zal 
ook afhangen van de feedback van de mensen: van jullie 
collega’s, van onze collega’s en van de begeleiding. Nu 
voorspellen wat er binnen een jaar allemaal gaat gebeuren, is een 
beetje koffiedik kijken. Wat belangrijk is, is dat de mensen die er 
werken er graag werken en dat de winkel blijft draaien.” 
Peter: “De grootste zorg nu is inderdaad dat we op 29 april het 
lintje kunnen doorknippen en dan zien we wel waar we uitkomen. 
Nu een tijdlijn uittekenen is onbegonnen werk. Voor ons is het 
belangrijkste dat we risicoloos tewerkstelling kunnen aanbieden 
aan onze gasten.” 

“We hebben besloten om dit eerste jaar in 
een soort enclave samen te werken, 

waarbij we vergoed worden voor de gele-
verde prestaties. Dit zorgt voor een veilige 

omgeving om iets te ondernemen” 

Foto’s AC 

 

ARALEA & DE KRINGWINKEL 

Wat moeten wij zeker weten over De Kringwinkel?Wat moeten wij zeker weten over De Kringwinkel?Wat moeten wij zeker weten over De Kringwinkel?Wat moeten wij zeker weten over De Kringwinkel?    

Danny: "De kringwinkel Antwerpen bestaat al 25 jaar. Het con-
cept van kringloopwinkels bestond toen al 10 jaar in Nederland, 

en we wilden dat hier ook proberen omdat het iets is dat heel 
makkelijk te organiseren is met mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Het is ook iets wat voor hen herkenbaar is. Daar-

bij komt dat je als medewerker werk kan doen wat zichtbaar 
iets bijdraagt. Je haalt bijvoorbeeld ergens een tafel op, je zet 
die in je winkel en je merkt dat iemand die het niet breed heeft 

die tafel kan kopen en er blij mee is. Die link maakt het de 
moeite waard.” 
“Wat ook belangrijk is om weten, is dat de kringwinkels in 

hoofdzaak winkelvloeren zijn. Dus achter de schermen is er 
geen kringloopcentrum, het is enkel een magazijn. Binnenbren-
gen van materiaal kan wel, maar enkel de dingen die recht-

streeks de winkel in kunnen mogen ook rechtstreeks de winkel 
in. De rest gaat naar het centrale magazijn in Merksem en 

wordt daar gesorteerd en verdeeld over de winkels.” 
"Nog iets dat je moet weten is dat we ondernemend zijn en dat, 
als wij denken dat we iets beter kunnen doen, dat het meestal 

niet lang duurt voor we het beter doen. We werken heel sterk 
uit het idee van lean-management. We proberen onze mede-
werkers daar zoveel mogelijk bij te betrekken, omdat we ervan 

uitgaan dat werknemers op de werkvloer geconfronteerd wor-
den met dingen die beter kunnen. Maar omgekeerd verwach-
ten we ook van de mensen dat als afgesproken wordt wat de 

beste manier is om iets aan te pakken, dat we hier dan ook 
mee aan de slag gaan. Dat soort van benadering van de werk-
nemers vind ik wel belangrijk.” 
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ARALEA & DE KRINGWINKEL 

“WIJ ZIJN ER KLAAR V“WIJ ZIJN ER KLAAR V“WIJ ZIJN ER KLAAR V“WIJ ZIJN ER KLAAR VOOROOROOROOR!”!”!”!”    

Eddy en Kathy, Ik wil jullie een PLUIM geven 
voor het goed samenwerken met jullie en onze 
arbeiders, de goede ideeën, het concept en re-
sultaat van de werken, proficiat! Marc Koevoets 

EEN DIKKE PLUIM VOOR AL HET 
WERK ACHTER DE SCHERMEN! 

Er kruipt heel wat werk 
in, in zo’n winkel klaar-
maken. Eddy en Kathy 
van De Kringwinkel 
Antwerpen hebben een 
ploeg van collega’s van 
Aralea Groen en Ver-
hardingen en collega’s 
van De Kringwinkel 
aangestuurd om de 
werken in goede banen 
te leiden. Alles werd 
vernieuwd: de  
doorgang en rekken 
voor winkelinrichting, 
de refter en keukentje 
voor de arbeiders, de 
scheidingwand van 
winkel naar magazijn, 
de verwarmingsbuizen, 
het nieuwe bureel,… 
Het is hard werken om 
alles voor te bereiden 
voor de officiële ope-
ning op 29/4. (MK/AC) 
Foto’s MK 
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In 2013 zijn we gestart met de controle van de 
camionettes van de afdeling Groen. In 2015 hebben 
we dat uitgebreid met een controle van alle 
camionettes — zowel op de afdeling Groen als op de 
afdeling Verhardingen — en elk op hun eigen manier. 
Tijd om eens terug te blikken op de resultaten van 
deze actie! 

Eén ding is hetzelfde bij de controle van de camionettes in de 
twee afdelingen, namelijk de lijst van punten waarop we 
controleren: 

∗ Losse dingen aanwezig op het dashboard 

∗ Losse dingen aanwezig op de zetels (zowel vooraan als 
achteraan) 

∗ Dingen aanwezig onder de banken die daar niet 
moeten zitten (opgepropt afval,…) 

∗ Struikelgevaar bij het in en uit stappen van de camionet 
(zowel vooraan als achteraan) 

∗ Is de laadruimte van de camionet netjes of valt de helft 
eruit bij het openen van de deuren? 

∗ Staan er geen gevaarlijke producten in de laadruimte 
van de camionet? 

∗ De afscherming op de aanhangwagens is aanwezig en 
klaar voor gebruik? 

∗ Steekt er niet vanalles te ver uit de aanhangwagen? 

 

Wat haalt dit nu allemaal uit? 

VEEL, allereerst zien we een sterke daling in het aantal 
gebarsten voorruiten in de winter. Bovendien zien we dat er 
nog meer gelet wordt op het netjes houden van de camionette, 
wat automatisch leidt tot veel minder incidentjes (momenten 
waarop iedereen zegt: ‘dat schol weer niet veel of…’ maar 
waar iedereen mits wat gevloek zonder schade vanaf komt) en 
dus ook minder arbeidsongevallen (mensen die uit een 

camionette struikelen,…). 
 

Wat zijn de resultaten in cijfers 
voor Aralea? 

Bij de start (in oktober 2013) 
werd er door alle camionettes 
van de afdeling Groen tesamen 
gemiddeld een 7 behaald, in 
2014 werd dat een 7,6, in 2015 
werd dit een 8,3 en 2016 zijn we 
nu ook gestart met een 8,3 dus 
we blijven er op vooruit gaan, 
dus het werk van iedereen wordt 
beloond! 
 Bij de afdeling Verhardingen is 
een gans jaar hard gewerkt aan 
de orde en netheid van de 

werkplaats en de camionettes en 
dit werp ook zijn vruchten af. De 

cijfergegevens voor 2015 gaan wat op en neer maar geven 
een mooi gemiddeld resultaat van 6,8 maar zoals je ziet in de 
resultaten van Groen; het kan beter! 
 

Wat zijn de resultaten die de mensen zelf direct voelen? 

Elke maand zijn er koffiekoeken voor de winnaars. 
 

EN  
Als kers op de taart: de mensen die een heel jaar lang het 
meest gelet hebben op de orde en netheid mochten met de 
ploeg tijdens de middagpauze gaan eten in de cafetaria van de 
Kinderboerderij.  
Bij de afdeling Groen was dit de ploeg van Roel DW dus Van 

Foto’s IT 

“De mensen die een 
heel jaar lang het meest 
gelet hebben op de or-
de en netheid mochten 
met de ploeg tijdens de 

middagpauze gaan 
eten in de cafetaria van 

de Kinderboerderij” 

Ilse Tuymans 

Preventieadviseur 

VEILIGHEID 
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VEILIGHEID 

Bogaert Edmond, Van de Mierop Jan, Petersen Jens, Vervoort 
Andy, Cools Maxim, De Neyer Andy, Noyens Albert, Gabriëls 
Jimmy en Heylen Tim. Het was gezellig, het was ontspannend en 
het was hééél lekker! Ook de warmte van de houtkachel wist 
iedereen wel te verdragen. 
Voor de afdeling Verhardingen mochten Peter Van Linden, Saïd 
Houhoud, Mohammed Essarikhi, Boubel Wagner, Gunther 
Moeskops en Haruna Ciza gaan eten en ook dan zijn er gezellige 
babbels gedaan, was het zeer lekker en werd er genoten van 
even een rustig ontspannen middagje tussendoor! Al werd het ook 
voor sommige wat warm in de geweldige middagzon. 
 

EN 

Als we het totaal aantal 
arbeidsongevallen onder de 
20 hielden bij de afdeling 
Groen waren er 
worstenbroden en 
appelbollen voor iedereen 
binnen de afdeling. 
Aangezien de afdeling 
Groen er in geslaagd is om 
vorig jaar maar 12 
arbeidsongevallen te 
hebben, hebben wij met 
zijn allen op 15/01/2016 elk 
een appelbol en een 
worstenbrood samen met 
een heerlijk jenevertje 
kunnen eten en drinken. 

Ook dit willen we open trekken naar beide afdelingen, maar de 
doelen moeten daar nog bepaald worden. 
 

Conclusie? 

Dank u Peter om het voor ons mogelijk te maken dat wij uit deze 
‘orde en netheid’-controles ook persoonlijke voordelen kunnen 
halen! Vele collega’s moeten blij zijn met de cijfers alleen! 
 

In 2016 blijven we controles uitvoeren en als iedereen hier wat 
extra op let is het zeker te doen om volgend jaar andere ploegen 
te kunnen laten genieten en in het totaal opnieuw een beter 
resultaat te scoren! Veel succes! 

“We zien een sterke daling 
in het aantal gebarsten  
voorruiten in de winter.  

Bovendien zien we dat er 
nog meer gelet wordt op het 

netjes houden van de  
camionette, wat automatisch 

leidt tot veel minder  
incidenten” 

Zwerfafval zit altijd in plastieken vuil-
niszakken. Los afval mag dus niet 
voorkomen in deze container. Let 
erop, want de container wordt door 
de gemeente weggehaald en wordt 
onder het alziende oog van een af-
valcontroleur op de stortplaats weg-
gekapt.  
 

Als deze controleur één stuk vuilnis 
ziet dat niet voldoet aan de voor-
schriften, dan keurt hij of zij de ganse 
container af en moet de gemeente de 
container terug meenemen, uitsorte-
ren etc.  

Dit is in het verleden al enkele keren 
gebeurd, dus de gemeente Bras-
schaat wil dit niet meer. 
 

DUS: Alles wat van afval binnen-
komt en wat je mogelijk kan sorte-
ren (grote stukken of reeds vooraf 
gesorteerd materiaal), kan je best 
sorteren in het containerparkje 
van Aralea 

Vuilnis uit vuilnisbakken en zwerf-
vuil doen we in de plastiek zakken 
en gooien we zo in de container. 
(IT) foto IT 

Opgelet, gooi alleen vuilnis-
zakken in deze container! 

De container die op de foto hiernaast ziet is enkel en 
alleen bestemd voor zwerfafval van de Gemeente 
Brasschaat.  
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ACTUALITEIT & AANKONDIGINGEN 

Foto EB 

Vanuit de werkgroep Respect ontstond vorig jaar de vraag om onze familie en vrienden te laten 
kennismaken met onze organisaties. De recente fusie van onze drie afdelingen is de ideale gelegenheid 
om eens een grote familiedag te organiseren in het gemeentepark. 

GROTE FAMILIEDAG OP 18 JUNI 

Op donderdag 19 mei tussen 8 en 12uur zijn er sociale 
verkiezingen bij Aralea. Elke vier jaar krijgen alle mede-
werkers de kans om enkele collega’s af te vaardigen die 
hun belangen behartigen bij de werkgeversafvaardiging 
(Directie en Raad van Bestuur). 
 

Aralea heeft twee werknemersorganen: het Comité voor vei-
ligheid en preventie op het werk en anderzijds de Onderne-
mingsraad. 
Het Comité staat in voor het globale welzijn van de werkne-
mers in de organisatie. De Ondernemingsraad bewaakt kri-
tisch het gevoerde beleid in alle facetten van het bestuur. 
 

Voor beide organen kunnen jullie stemmen. Er zijn drie ver-
schillende kiescollege’s : 

∗ Arbeiders 

∗ Jongeren (min 25 jaar) 

∗ Bedienden. 
Wettelijk zijn er 4 mandaten voor arbeiders voorzien, één voor 
de jongeren en één voor de bedienden. Dit zowel voor het 
Comité als voor de Ondernemingsraad.  
 

De Directie en de Raad van Bestuur vonden het opportuun 
om in gesprek te gaan met de werknemersafvaardiging om 
een extra mandaat voor de bedienden voor te stellen zodoen-
de is er een extra vertegenwoordiger in elk orgaan. 
De organisatie van deze verkiezingen vraagt behoorlijk wat 
werk. Peter en ik volgden de nodige opleidingen om deze dag 
in goede banen te leiden. 
 

Om alles objectief te laten verlopen voorziet de wet dat we 
een kiescollége moeten samenstellen. Dit bestaat uit:  

∗ Voorzitter (kandidaat vervanger) 

∗ Secretaris (kandidaat vervanger) 

∗ 4 Bijzitters 

∗ Getuigen (max.2 per vakbondsafvaardiging). 
 

Stemmen is een plicht voor alle werknemers ! Zie dit dan ook 
als een unieke kans om je belangen te laten behartigen bij 
Directie en Raad van Bestuur.  
 

Nathalie Dupon 

SOCIALE VERKIEZINGEN GAAN DOOR OP 19 MEI 

Niet alleen willen we onze familie en vrienden laten kennis-
maken met onze organisaties en onze werkmiddelen, er zul-
len ook enkele leuke nevenactiviteiten zijn.  
Deze dag wordt in elkaar 
gestoken door een werk-
groep van collega’s van 
de drie werkplaatsen. 
 

Wat is het idee voor de 
invulling van deze fami-
liedag?  
We starten om 13u met 
een belevingsparcours 
waarin we enkele aspec-
ten van onze werking be-
lichten, en ook een aantal 
randactiviteiten (we gaan 
nog niet te veel verklap-

pen hé), maar ook de nodige kinderanimatie met spelen en 
een springkasteel.  
Tussen 15u en 17u gaan we samen supporteren voor de 

Rode Duivels op een groot 
scherm 

Tussen 17u en 22u voorzien 
we, naast lekker eten, ook 

een streepje muziek met een 
coverband en dj .  
 

Noteer de datum alvast in 
je agenda en zorg dat je er 
met je familie zeker bij 
bent! (AC) 
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VORMING 

In januari 2016 namen we een vliegende start wat de 
vormingen betreft.  Naast enkele technische opleidingen 
werd er ook gewerkt rond andere thema’s.  

VORMINGEN 2016 : EEN VLIEGENDE START  

Allemaal Anders”.  Tij-
dens deze opleiding gin-
gen jullie allemaal aan de 
slag met alle verschillen 
die in onze maatschappij 
voorkomen en hoe we 
hiermee omgaan. Hoe 
kunnen we, ondanks onze 
verschillen, toch samen-
werken als een team?  
Ook  onze collega’s van 
de afdeling Verhardingen 
zullen rond dit thema later 
in het jaar werken.  

Op de Cafetaria gingen ze 
aan de slag met het thema 

“Zorg voor kwaliteit”:  
Met hun team  zochten ze 

naar de betekenis van kwa-
liteit en de rol van de klant. 
We kijken naar “wat willen 

wij als klant?, maar ook 
“wat willen/verwachten 

klanten van ons?”  

‘Theorie rijbewijs B’ ‘Nederlands op de werkvloer’ 
  ‘zeg het nu zelf’   
“Allemaal anders “ 
 “Klantvriendelijkheid” 
   “Technische opleidingen” 
                                        . . .                        

Onze peters en meters gingen voluit voor het 
thema “communicatie”.   Waarom is een 

goed onthaal belangrijk?  In welke situaties is 
het belangrijk om een eerste indruk te maken?  
Hoe breng ik een boodschap over?  Luisteren, 

hoe doe je dat?   Samen met Gina, David en 
Joris gingen onze peter/meters deze uitdaging 

aan, met allerlei leuke oefeningen.  

Eline Aertbeliën 

Vorming 
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U stond mee aan de wieg van onze werkplaatsen. Kan u ons 
vertellen van waar het idee komt om de werkplaatsen te 
fuseren tot 1 groot Aralea? 

Willy: “Ik heb in 1980 de oprichting van Aralea meegemaakt. De 
werkplaats ging van start in twee afgeschreven schoolcontainers 
met 1 ploeg en 1 monitor. Aralea is opgericht omdat we in de 
gemeente veel parken hebben die onderhouden moesten worden 
en er heel wat doelgroepmedewerkers een baan zochten, maar in 
de vrije markt niet aan bod kwamen. Toen heeft toenmalig 
burgemeester Lode Bertels gezegd: ‘we kunnen de behoefte van 
deze twee verenigen: de gemeente kan 
haar parken en groenperken laten 
onderhouden door een vzw en die vzw 
kan de mensen aan werk helpen’.” 
“In 1994 hoorden we vanuit de 
gemeente: ‘we hebben ook voet- en 
fietspaden die onderhouden moeten 
worden.’ Je kan dan als gemeente extra 
personeel aannemen hiervoor, of je kan 
een bedrijf zoeken dat het werk voor de 
gemeente wil doen. Toen hebben we de 
sociale werkplaats opgericht. Beide werkplaatsen konden echter 
niet samengaan onder één onderneming omdat de subsidies voor 
een sociale werkplaats op andere principes gebaseerd waren dan 
die voor een beschuttende werkplaats. Dus werden we er eigenlijk 
toe verplicht om de ondernemingen gescheiden te houden, hoewel 
het hier gaat over éénzelfde Raad van Bestuur, één Algemene 
Vergadering en eenzelfde doel, namelijk werk bieden aan mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar vorig jaar was er dan 
het maatwerkdecreet, wat dan wel de mogelijkheid gaf om als één 
maatwerkbedrijf naar buiten te treden.” 

U hebt vanuit de Raad van Bestuur heel wat werk gestoken in 
de juridische kant van de fusie. Kan u ons daar iets meer over 
vertellen? 

Willy: “Een fusie van 3 bedrijven betekent dat de boekhoudingen 
samengevoegd moeten worden. Maar het is niet alleen één 
boekhouding, maar ook één personeelsplanning, één klanten- en 
leveranciersbestand,... Ik heb enkel geholpen met het juridische 
van de zaak, omdat wanneer de ene vzw wordt opgeslorpt door de 
andere, er een heleboel bij komt kijken. Je moet eerst de vzw 
ontbinden of uit elkaar halen. Als deze ontbonden is op vlak van 

personeel, materieel, de 
gebouwen en gronden,… dan 
moet je al die zaken 
onderbrengen in een andere 
vzw en dat is allemaal best 
moeilijk.” 
 

Heeft u zelf een juridische 
achtergrond? 

Willy: “Ik heb meer een 
administratief-rechterlijke 

achtergrond, ik heb een groot deel van mijn carrière, toch 38 jaar, 
voor de gemeente Brasschaat gewerkt.  Waarvan 25 jaar als 
gemeentesecretaris. Daarvoor heb ik 6 jaar in de privésector 
gewerkt, bij een petrochemisch bedrijf in Antwerpen, waar ik 
boekhouder ben geweest. En sinds vorig jaar ben ik op pensioen. Ik 
heb een Master in de economie behaald en een Master in het 
publiek recht en administratieve wetenschappen. Mijn affiniteit ligt 
zowel bij het financiëel-economische als bij het juridische.”  
“Als gemeentesecretaris kom je met alles in aanraking. Dat is de 
meest fascinerende job die je kan hebben. Alle aspecten van het 

Willy Hofkens hoeven we jou vast niet meer voor te stellen. Naast zijn engagement als lid van onze eigen Raad 
van Bestuur was hij 25 jaar lang gemeentesecretaris van Brasschaat. Maar wist je ook dat hij mee aan de wieg 
stond van onze werkplaatsen? En dat hij het voorbije jaar achter de schermen hard meewerkte aan de fusie 
van deze werkplaatsen? Wij vonden dat we hem daar ook eens een pluim voor mochten geven en spraken af 
voor een babbel in onze gezellige cafetaria op de boerderij. 

TOM VAN DEUREN EN AN COPPENS 

Foto AC 

“Ik wil me zoveel mogelijk 
ter beschikking stellen  

om de kennis en ervaring 
die ik heb te delen met  

degenen die mijn kennis 
kunnen gebruiken” 

“Ik heb geholpen met het  
juridische van de fusie, omdat  

wanneer de ene vzw wordt  
opgeslorpt door de andere,  

er een heleboel bij komt kijken” 

FUSIE 
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FUSIE 

 

leven komen aan bod in die job. Ik ben 
best trots op een aantal projecten waar ik 
als gemeentesecretaris mijn schouders 
onder heb mogen zetten. Zoals het nieuwe 
zwembad, de KMO-zone langs de 
Kapelsesteenweg, allemaal grote 
projecten. Dat is ook het aantrekkelijke 
van de job: je werkt aan iets en je ziet er 
bijna onmiddellijk het resultaat van. Dat 
geeft voldoening.” 
 

Wat is uw grootste drijfveer binnen 
Aralea? 

Willy: “Het in stand houden en uitbreiden 
van de tewerkstelling. Omdat het van in 
het begin daar ook om ging.  We leven in 
een zeer concurrentiële omgeving. We zijn 
ook niet de enige vzw die groenonderhoud 
doet. Er komen steeds meer bedrijven bij, 
ook in eigen gemeente. In het begin 
konden we de prijs vragen die we wilden, 
nu moeten we - zoals ze dat zeggen - 
marktconforme prijzen aanbieden. Maar 
we hebben het geluk dat we een heel 
goede directeur hebben die daar goed 
voor opgeleid is.” 
 

Wat doet u in uw vrije tijd? 

Willy: “Een van mijn hobby’s is fietsen. Ik 
fiets om plaatsen te ontdekken. Ik ben 
geen coureur (lacht). Verder lees ik ook 
heel graag en luister ik graag naar 
klassieke muziek. Ik ben nooit gehuwd 
geweest, maar ik heb door het uitoefenen 
van mijn beroep veel vrienden gemaakt en 
heel wat mensen leren kennen. Dan word 
je hier en daar wel eens gevraagd voor 
advies. Dat geeft me wel een zekere 
invulling van m’n tijd.”   
“Als je op rust wordt gesteld word je altijd 
gewezen op de gevaren van het 
zogeheten ‘zwarte gat’ (sommige mensen 
ervaren dat als ze op pensioen zijn, ze 
plots niets meer gaan doen en zich 
eenzaam en nutteloos gaan voelen, red.).  
Maar nu, 10 maanden na mijn pensioen is 
het me gelukt om een mooie tijdsverdeling 
en –besteding te vinden.  Enerzijds door 
het rustiger aan te doen en anderzijds 
door toch nog iets te kunnen doen voor de 
maatschappij.”   
 

Zoals actief zijn in de Raad van Bestuur 
van Aralea 

Willy: “Ja. Maar ik doe dat niet alleen in 
Brasschaat, maar ook in andere 
gemeenten. Ik wil me zoveel mogelijk ter 
beschikking stellen om de kennis en 
ervaring die ik heb te delen met degenen 
die mijn kennis kunnen gebruiken.” 
 

En daar zijn wij u zeer dankbaar voor! 

Bij een fusie hoort een nieuw logo en het waren de collega’s op de 

drie afdelingen (Groen, Verhardingen en Boerderij) die de voorbije 

week de knoop doorhakten en het toekomstige logo van Aralea kozen! 

Nu gaan we achter de schermen aan de slag met de nieuwe huisstijl 

en website.  

Nieuwsgierig? Het is nog even wachten tot juni. Op de familiedag op 

18 juni komen we naar buiten met een hele nieuwe look & feel.  

Hou ons in de gaten!  

We kozen samen ons nieuwe logo! 

Foto’s SA / TVD / EA 
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Het was spannend wachten op de komst van 
onze nieuwe afdelingsverantwoordelijke op 
Aralea Verhardingen. Het feit dat we eind 
februari een vrouw aan het roer van onze 
werkplaats zouden krijgen, maakte velen 
nieuwsgierig. Dus hebben we er dan ook meteen 
werk van gemaakt om deze straffe madam te 
interviewen voor ons blad. Collega’s, wij stellen 
heel graag u voor aan Eva Ernst! 

AN COPPENS 

Je bent nog maar enkele weken aan het werk op Aralea. Wat 
is je eerste indruk van onze werkplaats en van de collega’s?  
Eva: “Er is werk aan de winkel, als ik hoor wat mensen van mij 
verwachten. Maar dat werk zijn ook zaken die ik graag aanpak. 
Ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben van het engagement, 
de openheid en de betrokkenheid van de medewerkers in het 
team. Ik denk dat het een heel toffe groep mensen is om mee 
aan de slag te gaan. Ik zie dat echt zitten. Allemaal heel 
verschillende persoonlijkheden, maar de juiste betrokkenheid. 
Dat vind ik bij elk van de medewerkers hier terug.”  
“En ik moet zeggen dat ik bij het bezoeken van de werven ook 
onder de indruk was van wat dat onze werkbegeleiders met 
onze mannen doen. Ik denk dat het voor een sociale werkplaats 
niet vanzelfsprekend is om die technische expertise bij te 
brengen aan onze doelgroep. Ik vind het best mooie projecten, 
om fier op te zijn. Dus ja, ik ben onder de indruk van de 
technische expertise en de kwaliteit van de projecten die deze 
werkplaats weet af te leveren.” 
Nog iets dat indruk op mij maakte, is dat wanneer er hele dagen 

grachten moeten gekuist worden, dit zonder 
mopperen gebeurt. Of misschien is dat nog niet 
tot bij mij gekomen (lacht). Onze mensen 
leveren kwalitatief werk, terwijl ze in de 
vrieskou en regen met hun liesbotten een 
ganse dag in de grachten staan. Chapeau!” 
“In elk geval heb ik veel respect en sympathie 
voor de mensen waarmee ik aan de slag kan 
gaan en de uitdagingen die er liggen zijn 
dingen die mij goesting geven.” 
 

Hoe ben je eigenlijk terechtgekomen 
op Aralea Verhardingen? 

Eva: “Ik ken Aralea omdat ik al in de 
sociale economie werkte, maar dan 
groen gerelateerd. Ik had de vacature 
voor afdelingsverantwoordelijke wel zien 
passeren, maar verhardingen is geen 
bekend terrein voor mij. Ik vond dat zelfs 
een grappige benaming.” 
“Bij de organisatie waar ik werkte is er 
heel wat veranderd. Ik heb daar geleerd 
wat ik heel graag doe, maar ook wat daar 
de werkpunten waren. Aralea is een 
organisatie waar ik vertrouwen in heb, en 
die een heel duidelijke core business 
heeft. Toen ik een eerste keer bij Peter 
Pittevils op gesprek kwam, was ik 
nieuwsgierig naar de visie en de 
doelstellingen van de organisatie. Dat 
was een hele aangename kennismaking 
met hetgeen Aralea voor staat: zowel de 
kwaliteit die we bieden aan onze klanten, 
als de fierheid waarmee Peter kan 
zeggen dat we in de afgelopen crisis 

“Ik heb ik veel respect en  
sympathie voor de mensen waar-
mee ik aan de slag kan gaan en  
de uitdagingen die er liggen zijn 
dingen die mij goesting geven” 

COLLEGA IN DE KIJKER 



 Personeelsblad van Aralea Groen, Verhardingen, Kinderboerderij en Cafetaria ●  april 2016 

p17  

 

 

COLLEGA IN DE KIJKER 

niemand hebben moeten ontslaan, dat wanneer er 
iemand fysiek niet meer mee kan, er gezocht wordt 
naar andere mogelijkheden om die tewerkstelling te 
blijven bieden. Dat vond ik zuiver, en maakt dat ik 
Aralea een degelijke organisatie vind waar ik achter 
kan staan.” 
 

Is het niet een extra uitdaging om als vrouw de 
leiding te nemen over de afdeling verhardingen? 

Eva: “Ik vind dat de collega’s allemaal heel 
vriendelijk zijn voor mij. Als die extra uitdaging er is, 
dan ben ik me er nog niet van bewust (lacht). Maar ik 
heb daar geen schrik voor. Ik ben wie ik ben en ik 
weet wat ik te bieden heb. Maar ik ben ook niet bang 
om toe te geven wat ik niet te bieden heb.” 
 

Wat is voor jou een goede 
afdelingsverantwoordelijke? 

Eva: “Voor mij is een goede afdelingsverantwoordelijk 
een goede teamleider. Dat hoeft niet de grote expert 
te zijn, daarvoor heb je een team en heb je de 
expertise van iedereen nodig. Ik denk wel dat 
teamcoördinatie nodig is om knopen door te hakken 
waar nodig, om lijnen uit te zetten. Dat is wat ik ook 
probeer te doen met mijn team: een duidelijk kader 
bieden om daarbinnen mensen verantwoordelijkheid te 
geven en te ondersteunen waar nodig.” 
Wat boeit je het meest in de job?  
Eva: “Wat ik heel boeiend vind aan het draaiende 
houden van een sociaal-economisch bedrijf is de 
dubbele uitdaging: sociale tewerkstelling creëren in een 
uitdagende economische context. Je staat met twee 
voeten in de realiteit van de economische context, die 
voor niemand simpel is nu. Het is een uitdaging om je 
dienst in de markt te zetten en te verkopen. Maar het 
heeft ook een enorme maatschappelijke meerwaarde 
om in die economische context - waarbinnen zoveel 
mensen uit onze doelgroep uit de boot vallen - net die 
mensen een plek te geven.” 

 

Als afsluiter, tussen ons gezegd en gezwegen: heb je al 
een grappige anekdote om te vertellen? 

Eva: “Ik moet toegeven van wel (lacht). Gisterenavond was het 
de eerste keer dat ik hier als laatste vertrok en ik kreeg de 
buitendeur maar niet op slot. Toen dacht ik echt ‘Allé, dat is 
toch niet mogelijk, zie mij hier nu staan!’ (lacht) Ik wist de truc 
niet om de sleutel te kunnen omdraaien. Eerst dacht ik dat ik 
de verkeerde sleutel had en heb ik nog andere sleutels 
uitgeprobeerd. Uiteindelijk heb ik de deur dan maar langs 
binnen gesloten en ben ik langs de andere deur vertrokken en 
heb ik daar afgesloten.” 

“Sinds ik zelf kinderen heb,  
ben ik nog meer een familiemens 

geworden. Het is thuis een gezelli-
ge bende. Wij genieten van  

ons leventje: In huis bezig zijn,  
in de tuin, met de familie,  

ongeplande dingen doen,…” 
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Zoals sommigen onder jullie waar-
schijnlijk al gemerkt hebben, gaan 
er een aantal collega’s na de werk-
uren samen lopen in het Peerdsbos.  
Ann Gevers, An Coppens, Ilse 
Tuymans, Peter Pittevils, Joris Ey-
natten, Stefan Van Geel en ikzelf, 
zijn aan ’t oefenen om op zondag 6 
maart 12 km mee te lopen met de 
Antwerp Urban Trail. 
 

Bij deze zou ik graag een warme op-
roep doen om samen te starten met 
de “Start to run” , na de werkuren 
hier in ‘t park. Ik ben ook op die manier 

beginnen lopen en geloof me, ik kon in ’t begin geen 5 minuten lo-
pen of ik was buiten adem. Wanneer je 3 keer per week loopt, kan je 
na 10 weken 5 km lopen zonder te stoppen én zonder buiten adem 
te zijn ☺ !  
 

Op zondag 23 oktober vindt de Stratenloop Park Spoor Noord 
plaats in Antwerpen. Hier kunnen we samen de 5 km lopen 
(wanneer we goed geoefend hebben via de Start to run). Aralea 
zorgt voor het vervoer en een leuke sport T-shirt !  
Wie interesse heeft om samen te starten met de “Start to run”, 
kan zich inschrijven bij mij of zijn naam noteren op de lijst op 
het prikbord in de refter !  
 

Lopen heeft heel wat gezondheidsvoordelen: 
Hardlopen is goed voor de geestelijke balans Hardlopen is een goe-
de manier om stress te verminderen. Tijdens het sporten produceren 
je hersenen een chemische stof: endorfine, ook wel het gelukshor-
moon genoemd. Deze stof geeft je een euforisch gevoel. 

∗ Hardlopen is goed voor je zelfvertrouwen.  

∗ Hardlopen is een goede manier om depressieve gevoelens te 

verminderen. Uit onderzoek blijkt zelfs dat rustige duurlopen 
op korte termijn in veel gevallen net zo effectief zijn als medi-
cijnen zoals Prozac. 

∗ Hardlopen is een effectieve manier op gewicht te verliezen.  

∗ Hardlopen houdt, volgens verschillende studies, niet alleen 
ons lijf, maar ook ons brein in conditie.  

∗ Hardlopen versterkt je spieren, pezen en banden. Een ge-
zond eetpatroon is daarbij van belang. 

∗ Hardlopen verkleint de kans op hartziekten. 

∗ Hardlopen is niet duur. Het enige wat je écht hoort te hebben, 
zijn goede hardloopschoenen! 

∗ Hardlopen is goed voor je weerstand. 
Nathalie Dupon 

ARALEA IN BEWEGING 

Foto’s JE en AC 

“VOETBAL IS EEN ECHTE HOBBY,  
DAT MOGEN ZE MIJ NIET MEER AFPAKKEN” 

 

“Ik speel voetbal bij Olympic Essen. Dit is een G-ploeg. We trainen elke donderdag-
avond. In het weekend spelen we wel eens matchen. We spelen tegen andere G-

ploegen en dat is best leuk.  
De sfeer is in de ploeg is heel goed. Er zitten nog collega’s van Aralea in de ploeg. In 
het begin was ik wat verlegen in de ploeg, maar daarna begonnen ze mij meer aan te 
spreken en werd het nog leuker.  
Ik vind voetballen heel tof, ik word er zelf beter in. Ik shot al van mijn 9 jaar. Ik sta rechts 

vanachter op het veld.  
 

Ik doe in de winter ook nog zaalvoetbal, en dat 
is meestal maandagavond, onder de kamera-
den. Dat doe ik ook heel graag. In de zaal gel-
den er andere regels dan op het plein. Zo mag 
je niet sliden, en op het plein mag dat wel.  
 

Wij doen ook veel tornooien met onze ploeg.  
Na een training ben ik moe, maar content. Voet-
bal mogen ze mij niet meer afpakken, dat is mijn 

hobby! “ 
  Edmond Van Bogaert 

Ja hoor, je hebt het goed gezien. We gaan van start met een nieuwe rubriek in  
‘t Groen Blaadje. Een rubriek die helemaal gewijd is aan sport en gezond leven. 
Collega Nathalie Dupon gaat ons Evy Gruyaertgewijs vanaf nu allemaal aan het 
lopen zetten. Haar enthousiasme is zo aanstekelijk dat we er niet aan gaan kun-

nen en willen weerstaan! Dus, maak je klaar en KOM UIT DIE ZETEL! 

KNO PQR SQT UTRTV! 
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AFSCHEID VAN JAARTHEMA RESPECT 

In maart is er een nieuwe werkgroep van start gegaan rond de 
waarde ’eerlijkheid’. Na ‘samenhorigheid’ en ‘respect’ zetten we 
vanaf juni 2016 de waarde ‘eerlijkheid’ in de verf.  
Samen denken de collega’s van de drie afdelingen na hoe we 
binnen onze werkplaatsen het thema eerlijkheid een jaar lang in 
de verf kunnen zetten. 
 

De tips die zij meekregen van de vorige werkgroepen zijn 
deze:  

∗ Probeer het thema een gans jaar levendig te houden, 
niet enkel tijdens events 

∗ Wees je bewust van je voorbeeldrol als ambassadeur 

∗ Positieve signalen werken aanstekelijk 

∗ Gebruik alle talenten van iedereen 

∗ Geheimhouding houdt het spannend 

∗ Kies een thema wat je ligt 

∗ Beter vele kleine acties dan één groot 

∗ Jezelf blijven 

∗ Voldoende tijd nemen om samen te komen 

∗ Voldoende communiceren met elkaar  

∗ En bovenal: veel samenwerkplezier!  

ER IS EEN NIEUWE WERKGROEP VAN START GEGAAN ROND ‘EERLIJKHEID’ 
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OVERLIJDENS 

Innige deelneming met 

Ann Gevers (Aralea), die haar make verloor in fe-
bruari.  

Leslie Van Roy (Aralea Groen), die zijn opa verloor 
in maart.  

Alex Courtel (Aralea Groen), die zijn papa verloor in 
maart.  

Nele Jaspers (Aralea Groen), die haar moeke ver-
loor in maart.  

Guy Bosmans (Aralea Groen), die zijn vader verloor 
in maart.  

Veel sterkte! 

PWNXQYQZR ZZ[ ST 
\TW]^TW]T NPSTW]!!! 
 

Gunther Moeskops 
(Verhardingen) is papa 
geworden van Gita op 
18 maart 2016 

 

Dikke proficiat! 

GEBOORTES 

ASTUVW MXXYSXZ 
(GU[XZ) [\ 11/06 

Eva Ernst is op 22 februari 
als afdelingsverantwoorde-
lijke gestart op Aralea Ver-
hardingen 

PERSONALIA 

WIST JE DAT… 

Wist je dat monitor Jos Francken op 16 februari 35 jaar dienst op 
Aralea vierde? En dat collega Guido Goetstouwers op 9 maart 

ook 35 jaar dienst op de teller had staan? 
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VARIA 

Op 16,17 en 18 maart was er een 
toekomstcongres van SST (de koe-
pel van Sociale Werkplaatsen) in Sint 
Laureins.  
De koepelorganisatie nam dit initiatief 
om met een aantal stakeholders 
(directies, bedrijven, bestuurders) na 
te denken over de toekomst van de 
koepelorganisatie.  
Een van de gastsprekers op 
vrijdag was Leo Bormans. De-
ze man reist de wereld rond als 
“Ambassador of Happines & 
Quatlity of life”. In’t Vlaams: 
“ambassadeur van geluk en 
levenskwaliteit”. 
Hij kwam al met diverse we-
reldleiders in contact om zijn 
boodschap te verspreiden. 
 

Graag geef ik enkele van zijn 
uitspraken mee: 
 

“Er zijn meer optimisten 
in de wereld dan pessimisten. Alleen roe-
pen de pessimisten veel harden dan de 
optimisten” 

 

“Een pessimist denkt in termen van; IK, 
VROEGER en PROBLEMEN. Een opti-
mist denkt in termen van WIJ, NU en 
OPPORTUNITEITEN” 

 

“Het tegenovergestelde van SLECHT is 
NIET SLECHT. Maar NIET SLECHT is 
niet gelijk aan GOED” 

 

“Wat doe je met een droom?  Droom + actie = 
DOEL” 

 

Een boeiende man. Google of youtube even Leo Bormans. Je 
kan er alleen maar gelukkig van worden. (PP) 

Werkbegeleider Mats Pieters was er ook bij en vertelt ons 
nog iets meer over zijn ervaring: “Wat me vooral is bijgeble-
ven is dat geluk voor 50% genetisch is bepaald, 10% van de 

omstandigheden afhangt, maar dat je 40% van je geluk zelf in 
de hand hebt. Dit hangt van je ingesteldheid af, die je zelf kan 

controleren.   
Momenten die je als "gelukkig" hebt ervaren, zijn meestal mo-

menten die: 

∗ niet heel veel geld hebben gekost,  

∗ het was een verassing, je had het niet verwacht 

∗ Er waren ook andere mensen bij je ervaring 

∗ iemand zegt iets goed over jou. 
Zijn boekje "20 wegen naar geluk" heb ik gekocht.  Het is de 

bedoeling om elke week een hoofdstuk te lezen en hieraan te 
werken.   

Hopelijk kan ik mede hiermee mijn medewerkers geluk laten 
ervaren, en misschien gelukkiger maken in hun job? Groetjes, 

Mats” 

TOEKOMSTCONGRES SST 

Er is werk aan geluk maar is er ook geluk aan werken? 

IK GEEF EEN PLUIM AAN MICHELE VOOR AL 
HET HARDE WERK ROND DE FUSIE VAN ON-

ZE AFDELINGEN! 

IK GEEF EEN PLUIM AAN GINA VOOR AL HET 
HARDE WERK ROND DE FUSIE VAN ONZE 

AFDELINGEN! 
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In de vorige editie van ons blad lanceerden we 
de foto van deze smurf en vroegen we jullie om 
ons het verhaal hierachter te komen vertellen.  
Collega Jonas Aertsen vertelde ons het ver-
haal: “Ik was aan het bosmaaien toen ik deze 
smurf in de goot zag liggen. Ik heb hem mee-
genomen en in de camionette opgehangen. Zo 
is die een beetje versierd hé. Door zo’n kleine 
dingen voelt de camionette toch meer aan als 
‘thuis’.” (AC) Foto AC 

De camionettes van Aralea, AWB en Mikerf: op 
het eerste gezicht zien ze er zo goed als alle-
maal hetzelfde uit. Echter, wie wat dichter gaat 
kijken ziet dat elke camionette de eigenheid van 
zijn ploeg draagt. Pluche beestjes, foto’s, stic-
kers, je kan het zo gek niet bedenken.  
 

Nu hebben we onder ons een geheime DETAIL-
ZORRO die het fantastische idee heeft opgevat 
om hier iets mee te doen. Het idee is het vol-
gende: wij publiceren een foto van zo’n hebbe-
ding uit één van de camionettes, 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 FIGUREN? KOMEN ZE UIT 
JOUW CAMIONETTE? KOM ONS DAN HET 
VERHAAL HIERACHTER VERTELLEN! WE 
ZIJN ALLEMAAL BENIEUWD! (EB) Foto EB 

HET VERHAAL HET VERHAAL HET VERHAAL HET VERHAAL     
VAN DE SMURFVAN DE SMURFVAN DE SMURFVAN DE SMURF    

Foto AC 

VAN WAAR KOMEN VAN WAAR KOMEN VAN WAAR KOMEN VAN WAAR KOMEN     
DEZE FIGUREN?DEZE FIGUREN?DEZE FIGUREN?DEZE FIGUREN? 

Wil je je handzeep aan je aanhangwagen bevestigen maar heb je geen hou-
der, neem dan een voorbeeld aan de ploeg van Filip en maak er zelf een uit 
recyclagemateriaal. 
Neem een boombescherming ( een die niet meer word gebruikt), rol deze op 
tot de juiste diameter en maak het vast met colsonbandjes( kabelbinders).Voor 
de bodem gebruik je enkele bandjes die je kruislings over elkaar bind. Maak 
het geheel nu vast aan het traliewerk van de aanhangwagen en klaar!  
 

Hou het wel veilig, dus controleer of alles goed vasthangt! 
 

Met dank aan de hele ploeg van Filip. Heb jij een handige oplossing voor een 
probleem of een andere tip 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. (EB/JE) Fo-
to’s JE 

HANDIG IDEE? DAT NEMEN WE MEE! 
WPbWQT\ ^Z[ ON[QRNW JNWQ] 

KEVIN: “IK ZET DE BOERDERIJ 
Collega Kevin 
Rypens (Aralea 
Groen) voerde 
enkele weken 
schilderwerken 
uit op de Boerde-
rij. Hij schreef 
hier zelf een arti-
kel over, dat we 
met plezier in het 

blad zetten! 
 

“Ik heb vijf weken op de kinderboer-
derij geschilderd. Het waren mooie 
opdrachten. Muren, plafonds, buizen, 
radiators, deurstijlen en ruimtes heb 
ik mogen schilderen. Ik heb ook veel 
hulp gehad van begeleiders Kurt, 
Katleen en Marleen. Ook van de ar-
beiders kreeg ik hulp: Saskia, Anna, 
Michael, Jef DB en nog enkele men-
sen die ik niet bij naam ken. 
 
De kinderboerderij is ook te prijzen 

MAAK EEN ZEEPHOUDER  
UIT RECYCLAGEMATERIAAL!  

VARIA 
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IK ZET DE BOERDERIJ MET VEEL PLEZIER IN DE VERF!” 

om het andere werk, en 
dat doe ik graag nu. De 
collega’s daar verzor-
gen de dieren: hooi 
geven, afborstelen, stal-
len proper maken, die-
ren eten geven en op 
tijd binnen en buiten 
zetten.  
 
Van de verse melk 
wordt er boter ge-
maakt . Ook groenzorg 
wordt er gedaan. Bin-
nen strijken ze, spinnen 
ze wol, maken ze wol-
matjes, en wassen ze 
wol. En dan heb je ook 
nog de poetsvrouw Na-
thalie. Zij zorgt ervoor 
dat de hele boerderij 
blinkt.   
 
Ik vond dat dit wel in het 

boekje mocht staan, omdat er zo 
weinig over de kinderboerderij in het 
boekje komt. De monitors, arbeiders 
en ook Eva, de coördinator, zetten 
zich de hele dag in om de kinder-
boerderij en de cafetaria draaiende 
de houden. 
 
Mijn besluit van het artikel: 
Ten eerste wil ik mijn directeur Pe-
ter bedanken, omdat ik mijn schil-
derwerk toch eens een paar keer 
mag doen, waarvoor ik geleerd heb, 
maar nooit de kans gekregen heb, 
vanwege de 5 jaar ervaring. Maar u, 
Peter Pittevils, hebt vertrouwen in 
mij dat ik het wel kan. Nogmaals bedankt! 
 
Ten tweede: ik heb veel vrienden gemaakt op de kinderboerderij. Jorg 
kende ik al, maar ik heb er nu ook Kyung, Nathalie, de poetsvrouw, Dimi 
en de andere arbeiders en monitors en Eva bij gekregen, waar ik het goed 
mee kan vinden. Ze zijn heel sociaal en open: een goed team. En het 
mooiste is Saskia, de echte mooie liefde, ik ben echt keiblij met haar en 
hoop samen oud te worden.”    Kevin Rypens 

UIT DE OUDE DOOS 

W[[U KYUT AXSSX`[[S XZ PaTUVbc FUaZbc 

 

Zothuis? 

“Ik werk hier nu 9 jaar. Toen ik hier voor het eerst kwam op Aralea, 
dan stond er iemand naar een muur te kijken. Ik dacht toen: wat een 
zothuis. Toen ik dan op de Ploegsebaan kwam, dan kwam er een col-
lega naar mij met de vraag “weet gij waar de kaka-straat is?”. Dju, 
dacht ik, ik ga hier van het ene zothuis naar het andere zothuis. Hier 
ga ik niet blijven werken, dat hou ik niet vol (lacht).” Aan het woord is 
Kurt Aesseloos, arbeider op de afdeling Verhardingen.  
Patrick Franck al 12 jaar op de werkplaats, reageert: “Alle Kurt, dat 
heb ik nu nooit gedacht: ‘wat een zothuis’” 
Kurt: “Ja, ik weet het nog goed. Dat was Said Andiche die dat vroeg, 
van de kakastraat (lacht). Nadien heb ik een heel ander gedacht over 
de mensen hier gekregen, zowel op de afdeling Groen als op Verhar-
dingen. Zo heb ik bijvoorbeeld bewondering voor Douglas, die met de 
tractor rijdt, en ook voor Thomas en voor onze eigen Davy De Raet, die ik heb zien groeien, 
en gij, Patrick (Franck), die gekend stond als ‘het groot laweit’, maar die echt heel serieus 
kan zijn” 
 

Enorm gegroeid 

Patrick: “De sociale werkplaats is enorm gegroeid in de 12 jaar dat ik hier werk. In het begin 
waren we met 15 medewerkers en een drietal begeleiders. Nu zijn we met dubbel zoveel 
mensen. Toen dalleerden we ook alleen maar, we deden nog geen beken. Vroeger deden 
we een pak minder meters, nu werken we grotere stukken af op een dag.” 
 

Dutje doen 

Kurt: “Wil je nog een verhaal? Onze Said, waar ik daarjuist al over vertelde, die had de ge-
woonte om tijdens de pauzes ergens op de grond te gaan liggen en een dutje te doen 
(lacht). We hebben daar zelfs een foto van gevonden (zie rechts).” 
 

Lachen met een boordsteen 

Kurt: “Nog een verhaal dat ik nooit zal vergeten, is dat ik eens een boordsteen op mijn voet 
heb gekregen. Werkbegeleider Serge heeft er toen koud water over gegoten, en collega 
Peter Van Linden zei dan om te lachen ‘Kurt, pakt u ne kruiwagen en stap er maar gewoon 
op, dan gaat dat wel over’. Dat zal ik nooit vergeten, vandaar dat ik nu vaak plaag “Peter de 
sadist”, daar kunnen we goed mee lachen.”  

(KA/PF/AC) 

VARIA 
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BABYBOOM OP DE BOERDERIJ 
Er is een ware babyboom op Mikerf: na de lammetjes kwamen de kuikentjes, 
de biggetjes van Saartje en op paaszondag ook nog geitjes,...  
Maak tijd om eens ta gaan kijken!  

Foto’s LS en TVD 

IK GEEF EEN PLUIM AAN WILLY OMDAT HIJ 
VEEL GOEDE RAAD GEEFT OVER BLADRUI-

MEN IN KAPELLEN  

IN BEELD 

MOOI WERK OP BORGEIND 
TE SCHOTEN 

GESLAAGD PROJECT IN ST-JOB 

We pakken uit met enkele foto's van een geslaagd project: Onze 
medewerkers plaatsten in maart een wilgenschutting in de Hoefij-
zerdreef in Sint-Job-in-'t-Goor. Mooi werk collega's!  


