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VOORWOORD

Lente op Aralea
We werken aan onze toekomst

En plots was het eind maart. De eerste drie maanden van dit jaar zijn voorbij gevlogen. Achter de
schermen is er heel wat veranderd binnen de organisatie. De term zelforganiserende teams is een
vest begrip geworden en ook rond onze bouwplannen is er nieuws. Tijd om even terug te kijken!

Alvorens een blik te werpen op de voorbije drie maanden,
wil ik graag eerst iets met jullie delen: hét moment van
jaar 2016 was voor mij donderdag 22 december rond
19u30. Na het afronden van het zeer leuk eindejaarsfeest
in de Ruiterhal stapte ik richting de kerstmarkt en de schaatspiste. Toen ik om me heen keek zag ik vele blijde (en ook
aardig wat dronken) gezichten van collega’s. Ik besloot een
rondje jenevertjes te gaan halen. Voor ik het wist had ik twee
grote plateau’s in mijn handen met wel 70 jenevers voor de
hele groep. Nadien waren een aantal collega’s ‘nageltje-klop’
aan het spelen. Vanuit elke afdeling kwamen er
collega’s supporteren. Dit gaf mij als directeur een heel warm en trots gevoel. Ik
stond daar met een groep mensen
die de kleuren van Aralea vertegenwoordigen. We zijn trots
om voor deze organisatie te
werken en zelf ben ik blij dat
ik deze kleuren ook buiten
Aralea kan en mag verdedigen.
Laat ons nu dan even terugblikken op de eerste
drie maanden van 2017.
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Ik schrijf dit voorwoord op 18 maart en besef nogmaals dat
we de winter zijn doorgekomen zonder een dag te stempelen. Geen enkele andere beschutte werkplaats actief in
het groen is hier in geslaagd. Dit hebben we te danken aan
onze monitoren en onze afdelingsverantwoordelijken, die
heel hard op zoek zijn gegaan naar werk en hier ook in geslaagd zijn. Hoedje af voor een geweldige prestatie!!!!
Voor de collega’s op de administratie begon met het nieuwe
jaar ook een nieuwe uitdaging. In het vorige ‘t Groen Blaadje
lichtten we al een tipje van de sluier op over de nieuwe
taakverdeling op de administratie. Het was dit
voorjaar een beetje zoeken voor iedereen,
maar we zien nu een team dat zijn weg al
aardig gevonden heeft.
Ook onze bouwplannen kregen
dit voorjaar vorm. Er werd hard
gewerkt aan het voorbereidende dossier voor de erfpachtovereenkomst met de gemeente
Brasschaat. We waren dan ook
heel blij toen we de officiële
brief ontvingen van het gemeentebestuur dat we de erf-

VOORWOORD

pacht konden verwerven.
De werkgroep rond de bouw - die bestaat uit de Raad van Bestuur, Marc Koevoets en ikzelf - heeft een aantal overlegmomenten gehad met de architect
ter voorbereiding van de bouwaanvraag.
We hopen voor het einde van 2017 de eerste
steenlegging te doen en een jaar later het lint door
te knippen.
Het zijn boeiende en spannende dagen, enerzijds omdat we een mooi ecologisch en duurzaam project willen
bouwen, maar tevens rekening willen houden met de
noden en behoeften van alle medewerkers die er dagelijks zullen werken. De verhuis zal een kleine stap zijn voor
ons maar een grote stap voor de organisatie Aralea.
Zelforganiserende teams: was dat zo’n modewoord dat in
de gangen rondzweefde? Neen, dit werd plots realiteit.
Op de afdeling Groen gingen we het nieuwe seizoen in
met vier teams, verdeeld in geografische zones. Het is
een boeiende oefening om deze samen te stellen, het gaat
nog boeiender worden om deze teams dagelijks in werking
te zien.
Alle andere afdelingen worden ook betrokken bij dit project. Wij geloven erin dat iedereen hier beter gaan van

worden: zowel de arbeiders, de werkbegeleiders/monitoren, de collega’s
op de administratie, maar ook onze
klanten.
We houden jullie op de hoogte van de
evolutie van dit project.
Als laatste - maar zeker niet minder belangrijke - is de
cao die samen met de werknemersafvaardiging gesloten
werd met betrekking tot de werktijden voor groen. Dit was
een lang traject, bijna twee jaar, met de nodige bergen en
dalen maar uiteindelijk zijn we tot een mooi compromis gekomen waarbij alle partijen beter van worden.

“De beste manier om de toekomst te voorspellen is
deze te creëren”
Peter F. Drucker

Peter Pittevils
Algemeen Directeur
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NIEUWS
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Foto’s Jens Peeters, Diederik De Corte, Filip Bruwiere, An Coppens

Nieuws Groen
#1
De ploeg van monitor Diederik De Corte leverde deze winter enkele zeer mooie en stevige wilgeschuttingen op. Zo
werden de collega’s samen ingewijd in de kunst van het
vlechten van een schutting. Een dikke pluim!
#2
De ploeg van Filip Bruwiere voerde een opdracht uit voor
een klant in Schoten. Dhr. Lode De Raedt: “wij zijn uiterst tevreden over het geleverde werk!”
#3
De ploeg van Jens Peeters zorgde ervoor dat de vijver in het
park van Schoten er weer netjes bij ligt
6

Wil jij ook een paar leuke foto’s van jouw ploeg
in ‘t groen blaadje?
Bezorg ons ze dan snel op an.coppens@aralea.be
of kom even langs bij collega An Coppens

#4
In maart vond de officiële opening plaats van dit natuurlijk
speelpad, dat we voor de Jeugddienst Brasschaat van Brasschaat mochten aanleggen.
Het lintje werd doorgeknipt door burgemeester Koen Verberck en enkele kinderen uit de buurt. Het speelpad, volledig aangelegd met duurzaam hout, ligt in het speelpleintje
in De Aard in Brasschaat. Het speelpad werd dit voorjaar
door Aralea Maatwerkbedrijfaangelegd.
Wat in eerste instantie een eenvoudig natuurlijk pad was,
werd een creatief uitgewerkt natuurlijk pad met de nodige
uitdagingen en hellingen.
Een knap staaltje teamwork van onze collega’s op Groen!
Tekst: An Coppens
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Nieuws Verhardingen
#1
De groenploeg van de afdeling Verhardingen werkte de
hele winter door aan de grachten in Kapellen.
Op de dagen dat het weer het niet toeliet om te dalleren,
werden ze bijgestaan door hun collega’s van de andere
ploegen… Zelfs bij vriestemperaturen hebben ze afgelopen
winter het water getrotseerd… nu werken ze bij de eerste
lentezon de laatste loodjes af. In totaal worden er hier jaarlijks meer dan 23 km grachten geruimd! Harde mannen die
van verhardingen, niet ;-)
Afgelopen seizoen werden ze bijgestaan door de zuigwagen van Aralea Groen. Een grote hulp die we met veel dankbaarheid aanvaarden!!

#2
De afdeling Verhardingen heef een nieuwe camionette aangekocht voor hun groenploeg. Zoals je op de foto kan zien is
er gekozen voor een model 5+1 met een materiaalkoffer en
een korte laadbak.
Deze nieuwe camionette vervangt een camionette van het
model 8+1, zodat het werkmateriaal gemakkelijk vervoerd
kan worden. eze camionette kan nadien ook ingezet worden
voor andere werken. Het voordeel is dat je dit voertuig mag
besturen met rijbewijs B (dug hoeft geen BE te zijn).Bovendien is dit een camionette met een zeer ecologische motor.
Zoals jullie weten mag je sinds dit voorjaar met de oudere
camionettes niet meer in Antwerpen rijden. Vandaar dat we
moeten blijven vernieuwen .
Tekst: Eva Ernst en Marc Koevoets Foto’s: Mats Pieters en Marc Koevoets

7

NIEUWS
NIEUWS
FOLIO

Nieuws Boerderij
De winter loopt op zijn einde. Tijd om even te bezinnen over
de voorbije winterperiode in het cafetaria.
Winter betekent regen, koude, gure wind….enz. Niet echt
gezellig weer om een bezoekje te brengen aan de boerderij
of aan de cafetaria zou je denken. Maar hierin vergis je je.
Wanneer het weer droog was, ondanks wind of koude, waren onze klanten op post.
Het was tijdens de weekends steeds gezellig druk in het
cafetaria, waar het aangenaam vertoeven was aan de kachels met een warme chocomelk en een stukje taart of een
bordje zelfbereide rijstpap.
Tijdens de week was het minder druk. Hier maakten we dan
dankbaar gebruik van om alles eens een flinke poetsbeurt
te geven en om nieuwe ideeën op te doen om onze kaart
aan te passen. Zo ontstonden enkele nieuwe suggesties:
•
Zwarte of witte pensen met appelmoes
•
Stoofvlees op Vlaamse wijze met een witloofslaatje
•
Frikadellenkoek met kriekjes
•
Rijk gevulde erwtensoep met spek, rookworst en croutons.
Deze gerechten vallen zeker in de smaak bij onze klanten.
Er werden ook kindergerechten op onze kaart gezet, zoals
kinderspaghetti, boke met choco, spiegelei met brood, kinderpannenkoek…..enz.
Op vraag van onze klanten hebben we ook de Brusselse wafel op de kaart gezet, wat vooral bij de oudere klanten een
groot succes blijkt te zijn.
Silke en Anna verdiepten zich in het maken van overheerlijke taarten en gebak.
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Klanten die een verjaardagsfeestje bij ons houden, bestellen
geregeld een van die heerlijke taarten voor hun jarige.
Ons ontbijtbuffet dat elke derde zondag van de maand
wordt geserveerd is ook uitgegroeid tot een groot succes.
Telkens zien we onszelf genoodzaakt om klanten te weigeren omdat alles volgeboekt is.
De positieve reacties die we van onze klanten krijgen, dragen zeker bij tot een goede en vlotte mond-op-mondreclame.
Als laatste wil ik zeker onze cadeaubon vernoemen die vanaf maart in onze cafetaria te verkrijgen is.
Wil je iemand een leuk en origineel geschenkje geven, dan
kan je bij ons een cadeaubon kopen. De gelukkige ontvanger kan hiermee bij ons iets komen snoepen of eten wanneer dit voor hem/haar past en een bezoekje brengen aan
de boerderij.
Nu de lente in aantocht is, maken we onszelf stilaan klaar
voor de drukke periode.
De diepvries met ijs wordt opnieuw tot het bovenste schab
gevuld en zoals we dit weekend konden merken, worden er
weer verrassend veel ijscoupes verkocht.
We hopen op een warme en droge zomer en zeker op veel
bezoekers, zodat onze cafetaria nog meer kan groeien.
Het cafetariateam:
Mieke, Melissa, Brenda, Gianni, Mike, Silke, Anna, Mario, Innes

FOLIO
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Nieuws De Kringwinkel
Op 11 maart vond de Retrodag plaats in de 8 kringwinkels
van Antwerpen. Je kon die dag in de winkels terecht voor
enkele mooie retro- & vintage meubelen, speelgoed, kleding, toestellen...
Voor de collega’s in onze winkel in Brasschaat was het de
eerste keer dat ze hieraan deelnamen en dus een beetje

spannend. Winkelverantwoordelijk Viviane Brand: “Zo’n dag
is leuk om te doen. We hebben veel bezoekers gehad die
dag. Vele nieuwe gezichten ook. En we hebben een mooie
omzet gehad. Voor ons was die eerste Retrodag echt geslaagd! Er mogen zo meer dagen komen!”
Tekst: An Coppens
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ACTUALITEIT EN AANKONDIGINGEN

Aralea verhuist

hoe staat het nu met ons nieuw gebouw?
We praten er al lang over, maar de eerste belangrijke stap is nu gezet.
Op woensdag 1 maart kregen we een aangetekend schrijven van het
College van burgemeester en schepenen. Deze heeft in de zitting van 20
februari 2017 ingestemd om het perceel ter hoogte van de Ploegsebaan
in erfpacht te geven aan Aralea vzw. Aan de gemeenteraad zal gevraagd
worden het voorstel goed te keuren.

Deze goedkeuring is een grote stap voor Aralea. De brief
is immers de eerste officiële communicatie waarbij we
groen licht krijgen om verder te gaan met de plannen
voor het nieuwe gebouw. Op 17 maart worden we verwacht op het bouwcollege van de gemeente om onze plannen voor te stellen. Wordt vervolgd...
Aralea wil aan het nieuwe gebouw met biomassa aan de
slag gaan. Dit is een mooie uitdaging en opportuniteit. Vanuit de Raad van Bestuur en de directie werden er al contacten gelegd in binnen- en buitenland om de nodige kennis en
competenties te verwerven voor dit project.
Aralea wil een wezenlijk deel uitmaken van een meer duurzame economie en dit zowel economisch, ecologisch als
sociaal duurzaam. De tijd waarin de sociale tewerkstelling
werd ingezet om mee te werken aan de overproductie van
verpakkingen en consumptiegoederen heeft Aralea achter
zich gelaten. Wij zien onze toekomst in de bio-economie,
waarbij kringloop en recuperatie belangrijk zijn. We zijn
deze weg reeds ingeslagen door actief in te zetten op en te
investeren in onkruidbestrijding zonder spuitstoffen, door
samen te werken met De Kringwinkel Antwerpen voor de
winkel in Brasschaat,…
Biomassa zal naar de toekomst toe hierin een belangrijke rol
gaan spelen. Niet enkel in het kader van het beheersen van
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milieuneutrale energiestromen, maar ook van duurzame sociale tewerkstelling.
Gezien onze hoofactiviteit zich in de groensector bevindt
en het praktisch beheren van een biomassa-verhaal hier
nauw bij aansluit, vinden wij het heel belangrijk om ook ons
milieuneutraal gebouw in de nabijheid van de te verwerken massa te situeren. Nabijheid is een ecologisch begrip.
Dit geldt eveneens voor de nabijheid van ANB, die tevens
door de nabijheid van Aralea en de gemeentelijke composteringsvloer hun biomassa kunnen opschalen. Nabijheid
telt ook voor het winnen van biomassa. De gemeente Brasschaat heeft op haar grondgebied voldoende biomassa om
op deze groene energiebron in te zetten.
Aralea gelooft en investeert zelf in biomassa. Bij het ontwerpen van ons nieuwe gebouw zetten we in op meerdere vandaag beschikbare technieken voor energie- en warmtevoorziening. Biomassa is hierin een belangrijke schakel.
De verwarming van het sanitair water zal gebeuren door
zonneboilers en/of warmtepompen, maar als de zon
wat minder schijnt kunnen we beroep doen op de snelle
bijverwarming met biomassa. Biomassa kan men stockeren,
zon en wind nog niet.
Het zal dus een combinatie worden van zonnepanelen,
zonneboilers, warmtepompen en biomassa die een con-

ACTUALITEIT EN AANKONDIGINGEN

Al gehoord van UMPA?
Op donderdag 16 maart 2017
werd in ZKW te Herentals
U.M.P.A. onder de doopvont
gehouden. U.M.P.A. staat voor
Unie Maatwerkbedrijven Provincie Antwerpen. Dit is de
opvolger van de vroegere
F.B.W.P.A., zijnde de Federatie van de Beschutte Werkplaatsen van de Provincie
Antwerpen.
Al 49 jaar behartigen zij de belangen van de Beschutte Werkplaatsen in de Provincie
Antwerpen. Gezien de evoluties in de sector werd er vanuit
de federatie gekozen om op termijn ruimte te laten om ook
andere maatwerkbedrijven toe te laten tot deze vereniging.

stante warmtevoorziening via groene energie zullen
garanderen. Indien er een mogelijkheid bestaat, willen we
zelfs ook windenergie overwegen.
Hoe zien wij de taak voor Aralea binnen het biomassaverhaal?
•
Aanvoer van biomassa:
Wij hebben meer dan 15 ploegen die dagelijks in het groenonderhoud werken, en met snoeihout of brandhout terugkeren. We kunnen op zoek gaan naar specifieke opdrachten
om meer materiaal te verzamelen.

U.M.P.A. heeft ook twee vertegenwoordigers (en stemmen)
in de Raad van Bestuur van Groep Maatwerk. Aralea werd
verkozen tot een van deze vertegenwoordigers. De
werkplaatsen Min, Ludwina, De Dageraad, Amival en
Aralea zetelen in het dagelijks bestuur van deze vereniging. Aralea zal het secretariaat voor zijn rekening nemen.
Tekst: Peter Pittevils

WERVEN AAN
Aralea en De Kringwinkel zijn twee gevestigde namen in onze regio. Samen stellen ze meer dan 630 mensen tewerk in de sociale economie.
In april 2016 besloten ze samen de Kringwinkel Brasschaat te openen.
Het is een uniek project waarbij diverse kansengroepen tewerkgesteld
worden. “De Kringwinkel” staat voor de inzameling en verkoop van
kwaliteitsvolle herbruikbare goederen en richt zich hiermee op het
maximaliseren van hergebruik van goederen. Hierbij nemen sociale tewerkstelling, aandacht voor het milieu, en dienstverlening aan de klant
een centrale plaats in.
Wij zijn op zoek naar:

•
Versnipperen van biomassa:
Aralea wil de nodige handen leveren om van ruwe biomassa brandklare, aangepaste snippers te maken voor installaties die door de gemeente geplaatst worden in scholen of
administratieve centra.
•
Drogen van biomassa:
Aralea wil instaan voor de controle en voor de uitvoering
van het droogproces van de snippers.
•
Leveren van houtsnippers:
Aralea wil ook instaan voor de levering van houtsnippers
aan de functionerende installaties van scholen en administratieve gebouwen. In de toekomst kunnen we dit ook uitvoeren naar particulieren en bedrijven toe.
Het is misschien nog ver weg, maar in de missie en visie van
Aralea staat dat we als organisatie innovatief en flexibel zijn.
Vanuit de Raad van Bestuur en de directie denken wij dat
dit een zeer mooie uitdaging is die kan zorgen voor meer
tewerkstelling bij Aralea.
Tekst: Peter Pittevils

1 CO-WINKELVERANTWOORDELIJKE
(m/v) voor Brasschaat

Je opdracht
• In deze job focus je op twee gebieden: het begeleiden van je team en
de commerciële uitbating van de winkel.
• Je leidt met je collega en een team van medewerkers een Kringwinkel.
• Samen met het commerciële aspect is het tewerkstellingsaspect
meest belangrijk. Met je team van 10 à 15 medewerkers zorg je voor
een goede gang van zaken op vlak van bestellingen, verkoop,
stockage, presentatie van de goederen, administratie
• Je ondersteunt en begeleidt je medewerkers. Je coacht je team zodat
hun talenten zichtbaar worden en ondersteunt hen op vlak van
technische en sociale vaardigheden.
• Je organiseert de winkel zodat die is afgestemd op de wensen van de
klant en volgens De Kringwinkel huisstijl. Kwaliteitsvol werken vertaal
je zoveel mogelijk op en naar de werkvloer.
• Je vormt een team met je collega-winkelverantwoordelijke ,
de bedrijfsleider en de andere winkelverantwoordelijken.
• Je bent bereid in één van onze andere winkels in het Antwerpse in te
springen indien de werking dit vereist.
Je profiel
• Je winkel en je team, dat is jouw ding!
• Je bent commercieel en hebt ervaring in het organiseren van een
ploeg, een winkel.
• Je bent een natuurlijke teamspeler en hebt de sociale vaardigheden
om een groep van medewerkers te leiden, te begeleiden en te motiveren.
• Je hebt enige kennis van design, de belangrijkste stijlen en de waarde
van goederen.
• Je bent flexibel, stressbestendig en oplossingsgericht.
• Je bent PC-vaardig, beheerst de courante Officetoepassingen.
• Kwaliteit en competentie zijn belangrijker dan etniciteit, geslacht en
leeftijd.
Ons aanbod
• Een voltijds (38 uur), stabiele en afwisselende job in
een sociale omgeving.
• Een concurrentieel loon voor de sector.
• Extra legale voordelen
Interesse?
Mail je brief en cv voor 31 maart 2017 naar peter.pittevils@aralea.be.
Algemeen Directeur Aralea, Gemeentepark 6 te 2930 Brasschaat.
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Nieuwe CAO op de afdeling Groen

Enkele afspraken
op een rijtje gezet
Eindelijk werd er een gemaakt tussen de verschillende vakbonden en de directie met betrekking tot de middagpauzes.
De volledige tekst van de CAO kan je opvragen bij de leden
van de vakbond en de directie.
Belangrijk om weten dat deze CAO enkel geldt voor de
collega’s op de afdeling Groen en voor de bedienden op
de boerderij.
Waarom deze nieuwe CAO?
Omdat we willen inspelen op de concurrentie op de markt.
Onze prijzen moeten betaalbaar blijven.
Wat wil dit zeggen voor mij?
•
Van 1 april tot 31 oktober werken we 40 uur per week.
In de winter werken we 35 uur per week.
•
We mogen op zaterdag werken, maar we mogen
maximum 2 zaterdagen per maand werken.
•
Flexibele daggrens: de mogelijkheid bestaat om maximum één uur vroeger
of één uur later te werken. Dit in afspraak met je ploeg en monitor.
•
Prikklok: als de technologie kan volgen, willen we automatische stoppen
10 minuten nadat we binnenrijden. Als
de prikklok dit nog niet kan, is het aan de

•

monitor om deze grens te bewaken.
Middagpauze: In de zomer krijgen we maar een
halfuur middagpauze. In de winter krijgen we nog
altijd 45 minuten om ons op te warmen.

Krijg ik daar iets voor terug?
Je krijgt vanaf 1 april een euro extra maaltijdcheques. Dit
wil zeggen dat je van 2.5 naar 3.5 euro gaat.
Dat is niet alles. Er werd met de Raad van Bestuur en de directie afgesproken om in 2017, 2018 en 2019 een stuk van
de winst (als we winst maken) te delen onder iedereen.
Dit wil zeggen dat je dan nog een euro extra kan verdienen. Moeten we daar iets extra voor doen? Ja, wil je delen
dan zijn er een aantal spelregels. De belangrijkste is: er moet
winst zijn. En dan zijn er een aantal randvoorwaarden:
•
we
hebben
minder
dan
22
arbeidsongevallen in de volgende drie jaar
(per jaar bekeken)
• de afwezigheden liggen lager dan het
gemiddelde in de sector
• de facturatie is verwerkt op de 10de dag
van de maand
• we
zorgen
voor
minimale
bezettingsgraad van 92.5% om onze
subsidie en onze erkenning te behouden.
Tekst: Peter Pittevils

Vacature voor een ‘assistent chef-begeleider’ m/v, 80% voor de cafetaria op Mikerf
We zijn op zoek naar een gedreven assistent chef-be- •Praktisch en probleemoplossend denkend en handegeleider met een relevante horeca achtergrond en er- lend.
varing met het aansturen van een middelgroot team. • Pro actief kunnen handelen: overzicht kunnen houden en ook oog voor details hebben.
Vereist profiel
•Ervaring in vergelijkbare horecazaak.
Diplomavereisten
• Ervaring met instruerend leidinggeven aan perso- Bij voorkeur een opleiding in sociaal werk en/of horeneel.
cawerk. Minimum 5 jaar ervaring binnen een relevan• Teamplayer.
te werkomgeving, graag referentie in deze vermelden.
• Inzicht in het werken met kansengroepen (sociale
economie - maatwerk).
Praktische info
• Klantvriendelijk.
Een werkritme van 30.4u/week dat zich situeert op
• Licht administratief werk/kunnen rekenen.
week- en weekenddagen (week 1 werken op zaterdag
• Communicatief – Overtuigend – zelfstandig -- Ver- en zondag, week 2 werken op zaterdag), maandag
trouwensrelaties kunnen uitbouwen.
steeds gesloten. Openingsuren situeren zich tussen 10
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en 18u muv juli en augustus waar we open zijn tot
20 uur).
Het loonpakket zal afhankelijk zijn van de ingebrachte ervaring en maturiteit voor de job en in overeenstemming met barema pc 327. Sowieso gaan we uit
van een onbepaalde duur contract, aangevuld met
maaltijdcheques, en extra vakantiedagen.
Motivatie en c.v., uitsluitend via mail, te richten aan
(ten laatste 01/04/2017): Dhr Peter Pittevils, info@
aralea.be
Meer info op www.araea.be

ARALEA IN BEWEGING

Kom uit die zetel!

Deze rubriek is helemaal gewijd aan sport en gezond leven
#1 ASTRID MEEUSEN RIJDT AL 20 JAAR PAARD
Astrid: “Ik ben beginnen paardrijden op mijn 6 jaar. Onze
Bomma, Bompa en tante woonden in Schoten en bij hen in
de buurt was een paardenmanège. Ons mama was bang
van paarden. Ik weet dat ik als klein meisje op een dag vroeg
om eens te gaan zien naar die pony’s. Ik zat nog in een buggy. Mijn tante heeft toen aan de begeleidster gevraagd of ik
eens op een pony mocht gaan zitten. Toen het paard naar
ons toe kwam, sponrg ons mama uit angst bijna met buggy
en alles in een beek (lacht). Sindsdien heeft ze altijd geprobeerd om mij op de paarden te helpen, waardoor ik dus ben
beginnen paardrijden.”
“Vier maanden later is ook ons mama beginnen paardrijden.
Ons papa was er eerst een beetje tegen, maar ik heb ons
mama gezegd dat ze moet doen wat ze graag wil doen, wat
haar dan over de drempel heeft geholpen.”
“Daarna hebben wij een tijdje in ’s Gravenwezel paardgereden. Op een dag, toen ik net klaar was om te gaan paardrijden, vertelde de mevrouw van de manège dat ze net
gehoord had dat het paard waarop ik ging rijden verkocht
was en ze raadde ons aan om in Brecht te gaan rijden. We
hebben dan geïnformeerd of we er terechtkonden, eerst op

een kleine pony en dan naar de grotere.”
“Nu zit ik altijd op een kleine fjord, die eigenlijk te klein
is, maar het is een plezier om te rijden. Elke zondag ga ik
paardrijden. Het rijden gebeurt in groep. De les waarin ik
zit is van 15 tot 16 uur. Dat is de les voor de beginnelingen.
Door mijn beperking is het niet evident dat ik paardrij. Dat
zegt onze monitor Jens ook. Maar ik doe het graag.”
“Elk koppig paard geven ze aan mij omdat ik deze paarden
wel aan kan. Buiten rijden vind ik ook héél plezant, al kan er
nu en dan wel iets mislopen. Ik ben al vaak gevallen en heb
me al regelmatig pijn gedaan, maar ik blijf paardrijden. In
de manège vinden ze het mooiste aan mij dat ik steeds blijf
doorgaan. Al val ik 5 keer van een paard, ik geef nooit op!”
“De collega’s die ook willen paardrijden of die meer willen
weten over het paardrijden, mogen mij altijd aanspreken.
Dan kunnen we zelfs eens afspreken om samen naar de manege te gaan. Per les betaal je op de manège 15€.”
Tekst: Tom Van Deuren en An Coppens
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INTERVIEW

“Ik voel me
hier echt thuis”
Jorg Van Tornhout is een vertrouwd gezicht op onze Kinderboerderij Mikerf. Hij
werkt ondertussen al meer dan 15 jaar bij ons en staat gekend als een vrolijke
collega die graag grapjes maakt en er niet verlegen om is om de dag al zingend door
te brengen. Reden genoeg om Jorg eens in de kijker te zetten.

Jorg Van Tornhout werkt al meer dan 15 jaar Kinderboerderij Mikerf
Als we de collega’s op Mikerf vragen waar Jorg goed in is,
krijgen we te horen dat hij eigenlijk gewoon in alles goed
is op de boerderij. Van tapijten maken van echte wol tot het
hakken van hout: Jorg doet het gegarandeerd goed!
Dag Jorg! Vertel eens: hoe ben jij eigenlijk op Mikerf terechtgekomen?
Jorg: “Ik heb eerst bij Fabioladorp gewerkt, aan Den Bosuil
in Deurne. Daar deed ik binnenwerk. Maar eigenlijk ben ik
meer een natuurmens, dus miste ik er het buitenwerk. Zo
ben ik daarna op de kinderboerderij terechtgekomen.”
“Ik werk nu al 15 jaar op de kinderboerderij Mikerf en ik doe
het nog altijd even graag. ’s Morgens kom ik met de fiets,
zeven kilometer, naar de kinderboerderij gereden. Wanneer
ik hier op de boerderij aangekomen ben, kleed ik me om
en drink een koffietje terwijl ik wacht tot de taken verdeeld
worden.”
Welke taken voer jij uit op de boerderij?
Jorg: “Soms help ik mee met het maken van Smyrnatapijt
met de wol van het schaapscheerfeest. Maar het kan ook zijn
dat ik blad ga rijven of het gras moet afrijden. In de moestuin word ik ook wel eens ingezet. Af en toe wordt er mij ook
gevraagd om de konijnenhokken proper te maken. Het is
hier op de boerderij eigenlijk heel gevarieerd werken.”
Wat doe je het liefst?
Jorg: “In al die jaren zijn er op de boerderij veel mensen bij
gekomen en ook weg gegaan, maar ik blijf me hier echt
thuis voelen. Ik ben ook heel graag op de kinderboerderij
want ik ben graag buiten, in de natuur. Qua taken is er niet
echt iets dat ik liefst doe, ik doe eigenlijk alles graag.”
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INTERVIEW

Waar kunnen we je tegenkomen in je vrije tijd?
Jorg: “Ik woon alleen in een nieuw woonproject. Iedereen
heeft er een eigen studio. Ik heb een broer die ik ook af en
toe bezoek.”
“In het weekend ga ik naar de tekenschool. In de tekenschool tekenen we echt allerlei dingen. Soms tekenen we
bijvoorbeeld huizen en trekken we daarvoor echt de straat
op om ter plaatse te gaan tekenen. Nu en dan aquarellen we
ook, dan gaan we aan de slag met waterverf.”
“Na de tekenschool ga ik af en toe mijn moeder bezoeken.
Ik ga ook heel graag kijken naar musicals. Zo ben ik naar de
musical Peter Pan gaan zien.”
“Wanneer ik ’s avonds thuis ben, kijk ik graag TV. Ik kijk graag
naar tv-series zoals Grey’s Anatomy. Volgend jaar ga ik op
mijn verjaardag samen met een neef naar Euro Disney, bij
Parijs. Ik ben echt fan van alles wat van Disney is. Ik kijk
graag naar Disneyfilms en wanneer ik muziek beluister is het
meestal wel iets van Disney.”
“Wat eten betreft doe je mij het meeste plezier met een
goeie lasagna. Hint hint voor het eindejaarsfeest (lacht).”
Dank je voor het interview, collega!
Foto’s en tekst: Tom Van Deuren en An Coppens
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VEILIGHEID

Feestenmet“DePropersteCamionettevan2016”

Ben jij dit jaar
de winnaar?

Zoals beloofd hebben we de geweldige winnaars van de ‘Properste Camionet 2016’ getrakteerd op
een leuk etentje in de cafetaria van de Kinderboerderij.
Onze collega’s, winnaars van de wedstrijd van 2016, werden
dit voorjaar in de watten gelegd met een overheerlijke spaghetti of een bord stoofvlees. Als dessertje kreeg iedereen
een ijsje bovenop. Dit alles in een ontspannen, leuke, gezellige en warme veranda op de Kinderboerderij. Je mag het
gerust een waar succes noemen!
Voor de afdeling Groen waren mee: Thierri Oudermans en
zijn ploeg namelijk: Martin Bryon, Vanessa Anthonissen,
Charles Schenkels, Roel De Saeger, Patrick Thierens en Dieter
Oostvogels, De Maesschalk Tim, Wouter Vangeel en Thierri
Vancoilli, Moorkens Stijn, Van Bergen Tom
Voor de afdeling Verhardingen gingen Peter Van Linden, Patrick Meyntjens, Mohammed Essarikhi en Arslan Sami mee!
16

Ook in 2018 gaan we verder met de controle van de
camionettes op orde en netheid. Er zullen opnieuw maandelijks koffiekoeken te winnen zijn, maar zoals dit jaar ook is
gebleken hoef je geen koffiekoeken te winnen om uiteindelijk met het etentje aan de haal te gaan!
Hoe properder de camionette en hoe beter je dit kan volhouden, hoe meer kans je maakt op een rustig en gezellig
etentje op de Kinderboerderij begin 2018.
Veel succes allemaal!
Tekst: Ilse Tuymans

VORMING

Opleidingen
We maken er werk van
Het afgelopen jaar werd er hard gewerkt aan het uitbouwen
van onze interne technische opleidingen op de afdeling
Groen. Samen met een team collega’s zijn we aan de slag
gegaan om uit te zoeken hoe we onze opleidingen sterker
kunnen maken.

nog toegankelijker kunnen maken voor onze medewerkers.

We hebben er voor gekozen om met een vast team van
monitoren, werkbegeleiders, arbeidszorgbegeleidster te
werken. Deze collega’s kregen via een opleiding ‘Train de
Trainer‘ tips en ideeën om onze opleidingen leerrijker en

Maak kennis met het Aralea opleidingsteam dat gaat lesgeven over de verschillende afdelingen heen: Michaël Scraeyen, Marc Koevoets, Jens Peeters, Diederik De Corte, Peter
Van Linden, Stephanie Schateman en Wim Tiebos

Naast het ontwikkelen van nieuwe opleidingen zullen ze
de bestaande opleiding indien nodig herwerken en ook instaan voor het geven van de opleidingen.

Tekst Eline Aertbeliën

Leren is doen, doen, doen.
Elke dag op de werkvloer. Je werkbegeleider blijft dan ook
het eerste aanspreekpunt voor vragen.
Samen bekijken jullie
voor welke interne technische opleidingen jij in
aanmerking kan komen.
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Dikke proficiat met je rijbewijs!
Deze collega’s behaalden onlangs hun rijbewijs BE of G
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VRIJWILLIGERS IN ACTIE

Vrijwilligers
op Aralea
wie zijn ze en wat doen ze?

Begin maart vond de Week van de Vrijwilliger plaats, een mooie gelegenheid om alle vrijwilligers
in onze organisatie “DANK JE WEL” te zeggen! Het is immers dankzij hun talent, engagement en
gedrevenheid dat Aralea haar missie kan verwezenlijken. Ze zijn zo talrijk dat het een onmogelijke
opdracht is om het verhaal van elk van hen hier in het blad te zetten. Dus hebben we 5 vrijwilligers
gekozen en hen rond een tafel gezet. Hier lees je hun verhaal!
Tekst: Tom Van Deuren en An Coppens
Diarra: “Hoi, ik ben Diarra. Ik ben in de zomervakanties animator op de boerderijkampen op kinderboerderij Mikerf.
Deze zomer zal mijn derde zomer als animator op de boerderij worden. Ik heb ondertussen al 4 kampen meegemaakt.
Op een boerderijkamp komen zo’n 20 kinderen helpen met
het boerderijwerk en wij, de animatoren, begeleiden hen
daarin. Maar er wordt niet alleen geklust. Er worden ook
spelletjes gespeeld tijdens de kampen.”
Diarra: “Ik ben op Mikerf terechtgekomen nadat ik in de
Brasschaatse Film een oproep zag staan voor animatoren
voor de boerderijkampen. Dat was drie jaar geleden. Ik heb
toen naar de boerderij gebeld, maar helaas waren toen alle
plaatsen al ingevuld. Een jaar later belden de collega’s op de
boerderij mij op met de vraag of ik nog interesse had in het

werk van animator en zo ben ik er dan bij gekomen.”
Diarra heeft als kind zelf ook twee keer deelgenomen aan
zo’n boerderijkamp.
Diarra: “Het leukste het kamp is de goede sfeer die er hangt.
Ook leuk is te zien hoe de kinderen openbloeien. In het begin zijn de meeste kinderen wat verlegen en terughoudend,
maar tegen het einde van het kamp zijn het echte mini-boerinnetjes en –boertjes.”
Diarra koos in het middelbaar onderwijs voor de richting
dierenzorg en nu volgt ze de hogere opleiding orthopedagogie. Naast animator zijn op de kampen van de boerderij,
engageert Diarra zich ook voor het trainen van een blinde
geleidehond. Naast al dat engagement houdt onze toffe animator er ook van om in haar vrije tijd te kunstrolschaatsen.

Diarra Cissolo
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VRIJWILLIGERS IN ACTIE

Dirk De Ridder
Dirk: “Hey, ik ben Dirk. Eigenlijk moet ik aan mijn vrouw
(Lieve Swerts – educatief medewerkster op Kinderboerderij
Mikerf ) vragen hoe lang zij hier al werkt, dan weet ik ook
hoe lang ik zelf al vrijwilliger ben op Mikerf. Dat is blijkbaar
al 19 jaar!”
Vanaf het moment dat Lieve aan de slag ging op Mikerf, is
Dirk mee komen helpen op de grote feesten.
Dirk: “Het is leuk dat ik altijd met verschillende taken kan
meehelpen op de feesten. Dat gaat van helpen bij het opzetten van de tentjes ’s morgens over het verkopen van groenten op het oogstfeest tot het slaan op de trom op het feest
van St-Maarten. Ook het scheren van de schapen op het
schaapscheerfeest is leuk om te doen! Vroeger kwam boer
Sander de schapen scheren en mocht ik helpen. Nu komt
er een professionele schaapscheerder, wat eigenlijk wel een
verbetering is voor zowel mens als dier.”

steam hulp nodig heeft, dan help ik een dag mee. Als kind
mocht ik regelmatig een nonkel van mij, die bakker was in
Antwerpen, helpen in de bakkerij.”
Dirk: “Toen Evelien (Van Boven, educatief medewerkster op
Mikerf ) thuis was in ouderschapsverlof heb ik ook enkele
weken rondleidingen georganiseerd voor scholen. Dat zou
ik mezelf niet elke dag zien doen, maar het was wel leuk om
te doen. Eigenlijk het enige wat ik nog niet gedaan heb is in
de cafetaria geholpen (lacht).”
Dirk is gepensioneerd. Hij werkte tot 3 jaar geleden vast in
het onderwijs. Op dit moment voert hij nog opdrachten uit
als interim. Het is immers niet eenvoudig om in het onderwijs goede vervangers te vinden bij afwezigheid van een
leerkracht. In zijn vrije tijd klust Dirk graag in huis en hij zingt
samen met vrouw Lieve in een koor.

Ook bij de bakkers heeft Dirk al wel eens ingesprongen
Dirk: “Dat gebeurt eigenlijk eerder zelden. Als het bakker-
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VRIJWILLIGERS
FOLIO
IN ACTIE

Bross - Luk Verplancke
Bross: “Ik ben Bross en ik ben al +- 17 jaar vrijwilliger op
kinderboerderij Mikerf. Ik ben één van de vaste leden uit
het bakkersteam op de boerderij en zorg dus 1 zondag in
de maand mee voor vers brood uit de houtoven. Ik ben op
Mikerf terechtgekomen nadat ik een oproep voor vrijwillige
bakkers had gelezen in de Brasschaatse Film. Ik ben de stoker van de oven en zorg ervoor dat ze warm genoeg is om
brood te bakken. “Vuurke stook spelen” doe ik graag en dat
komt hier goed van pas (lacht) !
Bross is afkomstig uit West-Vlaanderen. Hij woont ondertussen al meer dan 40 jaar in Brasschaat en heeft altijd gewerkt
als opvoeder.
Bross: “Toen ik nog opvoeder was, gingen we wel eens met
de kinderen op kamp naar een boerderijtje met een authentieke oven. Daar heb ik dan geleerd hoe je met zo’n echte
houtoven moet werken en dat vond ik echt leuk. Dus toen ik
die oproep van Mikerf voor bakkers las, was ik meteen verkocht.”
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Bross helpt niet enkel op de bakkerszondagen, hij komt ook
bakken met de kinderen op de boerderijkampen en helpt
ook mee op de grote feesten op de boerderij.
Bross: “Op het feest van St-Maarten ben ik de bedelaar
(lacht) en ik help op de kampen, naast het brood bakken,
ook mee met frietjes bakken als feestelijke afsluiter van het
kamp !”
Bross is gepensioneerd, maar zijn vrijwilligerswerk doet hij al
van voor zijn pensioen.
Bross: “Ik vind dat als je je ergens voor inschrijft, je je ook
ten volle moet engageren. De mensen moeten weten dat ze
op je kunnen rekenen. Op Mikerf werken is altijd een beetje
thuiskomen. Dan leef ik echt op! Aan al wie nog twijfelt of
vrijwilligerswerk iets voor hem of haar zou zijn, zou ik zeggen: zoek zeker iets wat je graag doet ! Het plezier dat je er
zelf aan beleeft straalt door naar de organisatie en je medewerkers. En zo is iedereen blij en tevree ”

VRIJWILLIGERS IN FOLIO
ACTIE

Marleen Adriaenssens
Marleen: “Hallo, ik ben Marleen en ik ben
sinds een tweetal jaar vrijwilliger in
het arbeidszorgcentrum op Mikerf.
Voordat ik hier terechtkwam,
heb ik in bij mijn ouders in de
schoenenzaak gewerkt. Ik
heb ook 6 jaar op een manege gewerkt. Daar ben
ik door rugproblemen
noodgedwongen mee
gestopt.”
Door die rugproblemen
kon Marleen niet meer
fulltime werken, maar
stilzitten was ook niets
voor haar en zo is ze dan
op Mikerf terechtgekomen.
Marleen: “Mijn ouders werkten al als vrijwillige bakkers op
de boerderij, en zo kende ik Eva
Baets. Een jaar of 2 geleden heb ik
dan aan Eva gevraagd of ze niemand
zochten om met de doelgroepmedewer-

kers en dieren te werken. Op de manege
had ik al gewerkt met een meisje dat
zwaar autisme had en dat lag me
wel.”
Je vindt Marleen op onze
boerderij op dinsdagen en
woensdagen. En wanneer
er iemand ziek valt, dan
springt Marleen ook op
andere dagen in.
Marleen: “Ik ben hier ook
heel graag op Mikerf. Het
is leuk om met de dieren
te werken en het klikt ook
goed met de collega’s.”
“Ons papa is onlangs gestorven en we zijn na zijn
overlijden bij ons mama gaan
wonen. Iemand moest echter
ook zijn moestuin overnemen,
dus is het wel handig dat ik hier
heel wat van Kurt leer en kan vragen
wanneer ik iets moet snoeien of zaaien bijvoorbeeld.”

Wies Peeters
Wies: “Hey, ik ben Wies en ik ben sinds 6 jaar lid van de
Raad van Bestuur van Aralea. Dat doe ik heel graag. Aralea werkt met een heel duidelijke, bewuste visie en met
veel respect voor de mensen. Dat ik daar een steentje
aan kan bijdragen, geeft me veel voldoening.”
Wies is gemeenteraadslid en OCMW-raadslid in de gemeente Kalmthout.
Wies: “Ik heb Aralea leren kennen toen ik pas in dienst
was als PWA-beambte te Kalmthout. (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap). We hebben toen met enkele
lokale partners een overleggroep georganiseerd om te
bekijken hoe we de sociale economie konden uitbreiden
in de gemeente. Dat was mijn eerste kennismaking met
Aralea en de klik was er meteen. Ik merk bij de directeur
en personeel en binnen de Raad van Bestuur heel veel
appreciatie voor de werknemers. Aralea zoekt naar winterwerk, wat niet eenvoudig is, zoekt naar aangepast
werk voor mensen die omwille van fysieke problemen
het buitenwerk niet (meer) kunnen uitvoeren. Ook het
feit dat we als organisatie niet blijven stilstaan, dat we
verder zoeken naar nieuwe opportuniteiten, vind ik fantastisch.”
Wies komt uit een gezin van 6 kinderen en is zelf mama
van 5 volwassen zonen en grootmoeder van 6 kleinkinderen. Ze is sociaal geëngageerd, niet enkel op Aralea,
maar ook binnen de eigen wijk en vroeger ook op de
school en de chiro van de kinderen.
Wies: “Wij fietsen graag, houden van familiebezoeken,

gaan graag op weekend en vullen verder onze vrije tijd in
met voetbal en sociale activiteiten. We genieten er van om
evenementen mee te organiseren. Voor mij is vrijwilligerswerk enorm belangrijk. Ik leer er zelf heel veel van en heb er
veel voldoening bij. Ik wil het iedereen aanraden!”
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FOLIO
PERSONEEL
GEBOORTES
• In december werd collega Lenny
Vereecke (Groen) papa
• In februari werd collega Michael
Pantens (Groen) papa
Dikke proficiat!

#1

#5

#3

#2

#6

#7

#4

#8

OVERLIJDENS
• Op 30 januari nam collega Malik
Majid Hussain (Groen) afscheid
van zijn schoonmoeder
• Op 16 februari nam colega Carry
Rockele (Groen) afscheid van zijn
pleegvader
Innige deelneming!
BINNENKORT OP PENSIOEN!

#9

#1 0

#1 1

#1 2

Nieuwe
medewerkers

#1 Benny De Vroedt is op 3 januari
gestart als arbeider op de afdeling
Groen in de ploeg van Stefan Van
Geel

#2 Ian Van Gils is op 3 januari gestart
als arbeider in de ploeg van Luc
Dalemans
#3 Nour Bajaat is op 23 januari
gestart als arbeider op de afdeling
Groen in de ploeg van Paul Van
Looveren

#7 Abdelilah Saji is op 1 maart

gestart als arbeider bij Team Centrum
op de afdeling Groen
#8 Gerald De Backer is op 6 maart
gestart bij Team Zuid op de afdeling
Groen
#9 Ken Leemans is op 6 maart
gestart als monitor bij Team Zuid op
de afdeling Groen
#10 Marcin Pastuczka is op 13 maart

#4 Daniel Da Fonseca Teixeira is op
1 februari gestart als arbeider in de
ploeg van Peter De Herdt
#5 Mike Pierlot is op 6 februari
gestart als arbeider op de afdeling
Groen in de ploeg van Luc Dalemans
#6 Gary Chivers is op 13 februari
gestart als monitor op de afdeling
Groen
22
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In het voorjaar van 2017 gaat
collega Robert Mertens (Groen) op
pensioen! Robert viert dit jaar
bovendien 35 jaar Aralea!
Dikke proficiat Robert!

gestart als arbeider bij Team Centrum
op de afdeling Groen
#11 Luca Cristaldi is op 20 maart
gestart als arbeider bij Team Noord
op de afdeling Groen
#12 Sandra Heirman is op 20 maart
gestart als arbeidster bij Onderhoud
op de afdeling Groen

JARIGEN IN DE KIJKER
• Gunther Meyvis (Groen) wordt 40
jaar op 08/04
• Ludo Maes (Groen) wordt 60
jaar op 13/04
• Jessy Gabriels (Groen) wordt 30
jaar op 17/04
• Willem-Jan Plasman (Groen)
wordt 25 jaar op 20/04
• Dirk Van Bergen (Verhardingen)
wordt 45 jaar op 20/04
• Leslie Van Roy (Groen) wordt 25
jaar op 27/04
• Dave Braeckmans (Groen) wordt
25 jaar op 07/05
• Robert Mertens (Groen) wordt 65
jaar op 09/05
• Eddy Aerts (Groen) wordt 50 jaar
op 28/05

SPONSOR

Wasserij
St.
Lucie
Al bijna 30 jaar onze vaste partner
De sponsor van deze editie van ‘t Groen
Blaadje is Wasserij St. Lucie. Jawel, de
wasserij die ervoor zorgt dat jij je werkbroek
vakkundig gewassen terug krijgt. Chauffeur
René Pinger komt elke dinsdag langs op
onze drie afdelingen om alle bedrijfskledij
en bedrijfslinnen op te halen.
Wasserij St. Lucie zorgt ervoor dat onze bedrijfskleding
wekelijks gewassen en onderhouden wordt. De wasserij staat ook in voor het reinigen van bedrijfslinnen (bv
doeken, handdoeken, enz...) voor de keuken op Groen
en Verhardingen en voor de Kinderboerderij. Ook voor
de huur van onze matten en rolhanddoeken kunnen
we bij hen terecht. Dhr. Marc Van Looveren van Wasserij
St. Lucie vertelt: “Ik ben het even gaan opzoeken en we
werken ondertussen al 28 jaar samen met Aralea! Ons
eerste contact was met de vorige directeur, Paul Stuyck.
We zijn blij dat we onze steun kunnen bieden aan Aralea en dat we voor de veiligheid en properheid van jullie
bedrijfskledij en -linnen kunnen zorgen.”
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LEUKE WEETJES

Ontwierp jij al een
wapenschild voor jouw team?

Lekkerrrrrr warm!

Vorige winter was het koud, heel koud! Zo koud dat de
collega’s op de afdeling Groen tijdens de pauze besloten
om elkaar goed op te warmen door met z’n 16 in de camionette van Peter De Herdt te kruipen :-)
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Hou jij ervan om iets leuks te organiseren voor de
collega’s? Heb jij toffe ideeën en weet je waarmee
je je collega’s een plezier kan doen? Heb je daarboven ook nog eens een beetje organisatietalent?
Dan ben jij de collega die we zoeken voor ons
feestcomite!
Vanuit elke afdeling zoeken we 1 bediende en 1
arbeider om de afdeling te vertegenwoordigen in
het feestcomite voor de organisatie van de daguitstap.
Jouw taak bestaat erin om ideeën vanuit je afdeling te verzamelen en – rekening houdend met
het budget – een geweldig leuke dag te organiseren voor de hele organisatie.
Hoe kan ik mij kandidaat stellen voor een plekje
in het comite? Wees creatief en maak een leuke
motivatiebrief op of steek een enthousiast motivatiefilmpje in elkaar. Vertel ons daarin waarom jij de geknipte persoon bent voor het feestcomité! Bezorg dit ten laatste op vrijdag 21 april aan
An Coppens via mail naar an.coppens@aralea.be
of via whatsapp op het nummer 0494/176692.

FEEDBACK
FOLIO

Positieve feedback
Op de boerderij kregen we deze reacties op de schoolbezoeken :
. TOP-dag. Ondanks de zeer enthousiaste (lees drukke) groep
hebben de leerlingen heel wat bijgeleerd. En fier dat ze waren op hun nestkastje;-)
. Brood bakken was zoals gewoonlijk weer superleuk en heel
leerrijk. Kleuters en juffen hebben ervan genoten. Huifkar is
ook een topper. Wij komen zeker en vast terug volgend jaar.
. Het was super. Jammer van het slechte weer. De kinderen
waren heel aandachtig en de begeleiding werkte echt op
hun niveau (deed zelfs moeite om ons gebarensysteem mee
te gebruiken).
. Wij vonden het super!! Zéér goede begeleiding, superinteressant!! Dikke pluim voor de mensen van Mikerf!!
We kregen dit mailtje vanuit Hoevenen voor het werk
van onze afdeling groen :
Beste Michaël, wij willen u danken voor het werk en inzet
van het team van Wim, die de afgesproken offerte Hogeweg
105 hebben uitgevoerd. Wij zijn zeer tevreden over het resultaat! Tevreden opdrachtgevers, Luc & Cynthia Dierck.
We kregen dit mailtje van een terugkerende, tevreden
klant. Het is bestemd voor de collega’s van onze afdeling
verhardingen :
Geachte mevr. Ernst, onderstaande mail heb ik een paar dagen geleden gestuurd naar Serge Andelhof. Jullie hebben
al verschillende werken voor ons uitgevoerd tot onze tevredenheid. Onlangs is er bij ons een boom omvergevallen
waarbij we schade aan een pilaar hebben. Graag hadden we
de reparatie hiervan door jullie laten uitvoeren. Met vriendelijke groeten, Fam. Van den Assem - Degeling
We kregen dit mailtje van Dirk Leyssens, boswachter bij
Agentschap voor Natuur en Bos. Het is bestemd voor de
collega’s van de afdeling groen :
Dag Peter, Michaël, gelieve mijn waardering over te brengen
aan alle betrokken werknemers en monitoren van Aralea
voor het jaarlijkse winteronderhoud in de drie parken. Alles wat vooropgesteld en besproken werd, werd uitgevoerd.
Onze parken liggen er weer netjes bij, klaar voor onze bezoekers. Fijn om zo te mogen samenwerken. Professionele
aanpak, sterke sociale dimensie met als resultaat mooie

domeinen die ecologisch en recreatief steeds op een hoger
niveau getild worden. Mvg Dirk Leyssens
We kregen dit mailtje vanuit wijk Driehoek te Brasschaat
voor de collega’s van de afdeling groen :
Beste, dankjewel voor jullie antwoorden over en opvolging
van het onderhoud in het Hoogbos. De mensen van Aralea komen nu regelmatig het onderhoud doen. De groene
zones vooraan en achteraan worden goed onderhouden
en daar zijn wij zeer blij mee. Ook de Miksebeek werd deze
week bladvrij gemaakt. Dankjulliewel!!! Met vriendelijke
groeten Kristien Van Looveren
We kregen dit mailtje vanuit de gemeente Zoersel. Het is
bestemd voor de collega’s van de afdeling verhardingen
ivm het plaatsen van boordstenen op de begraafplaats
van Halle (Zoersel) :
Beste Eva, wij zijn zeker content met het gepresteerde werk
waarvoor dank, ook reeds aan Danny verteld. Bedankt. Met
vriendelijke groeten, Renaat Van Dyck – gemeente Zoersel
Reacties op een nieuw creatief project door de collega’s
van de afdeling groen, namelijk de aanleg van een natuurlijk pad in speeltuin ‘De Aard’ te Brasschaat :
Burgemeester Koen Verberck :
Hopelijk blijft dit iets moois, de buurtbewoners dragen hier
heel veel zorg voor. We hebben zelfs een peter die over deze
speeltuin en werking zal waken. Hopelijk kunnen we deze
samenwerking in de toekomst verder zetten om nog meer
realisaties te verwezenlijken.
Schepen van Jeugd Niels de Kort :
We proberen de speelpleinen in onze gemeente zo natuurlijk mogelijk aan te leggen. De mensen van Aralea hebben
prima werk geleverd.
Facebook-reacties :
. Het ziet er heel knap uit!
. Goed bezig!
. Leuk initiatief voor kinderen.
. Heel leuk! Ook die omheining met takken geweven.
. Knap gedaan mannen van Aralea.
….
Tekst: Nele Jaspers
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JAARTHEMA EERLIJKHEID
FOLIO

#2

#1

Eerlijk het jaar door
Een groep collega’s lanceert een jaar lang
acties rond de waarde ‘eerlijkheid’

De werkgroep eerlijkheid heeft zich de voorbije maanden
gefocust op 2 specifieke acties:
#1 EERLIJKHEID IN HET OMGAAN MET ONZE
WERKMATERIALEN
Voor de afdeling Groen en Verhardingen: vermindering van
het wegnemen van elkaars materiaal zonder dit te vragen.
#2 RODDELEN IS NIET EERLIJK
Voor de afdeling Mikerf en Cafétaria:
vermindering van roddel op de werkvloer.
Dit alles met de doelstelling een positieve werksfeer te bereiken.
HOE DOEN WE DIT?
We deelden ons op in verschillende subgroepjes om aan de slag te gaan:
•
Alle arbeidskledij zal voortaan gemarkeerd
worden, zodat het zichtbaar is van wie de kledij is.
•
Alle lockers van de kleedkastjes werden nagekeken
op hun goede werking, zodat iedereen zijn spullen zelf
kan opbergen.

•

•

De leuke “Muppets” die velen onder jullie op facebook zien verschijnen, werden ook in de refter getoond
’s ochtends, zodat ook de mensen die niet op facebook
zitten of over internet beschikken ze konden zien.
Alle leden van de werkgroep deelden in februari
5 pluimen uit aan verschillende collega’s : deze bevorderen een positieve werksfeer ! Ook in de daarop
volgende maanden zetten we deze actie verder.
•
Uitwerking van een vorming rond communicatie/feedback: durven spreken, met
de bedoeling roddel op de werkvloer te
verminderen.
•
Nagaan hoe we een systeem
kunnen ontwikkelen om onze materialen te labelen: op deze manier weet
iedereen van wie welk materiaal is.
• Verdere uitwerking van het onthaaltraject: basisregels rond het gebruik van
materialen, uitlenen.
• Opmaak van affiches rond deze acties.

Dit is een hele boterham. Bij deze geef ik dan ook alle leden
van de werkgroep eerlijkheid een DIKKE PLUIM voor hun
inzet om dit de afgelopen maanden gedragen te krijgen in
heel onze organisatie ! 		
Tekst: Nathalie Dupon
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Nieuwjaarsdrink
In beeld

Op maandag 16 januari brachten we alle collega’s van
de verschillende afdelingen samen een toast uit op het
nieuwe jaar. Met 110 collega’s schoven we aan voor een
lekker frietje en een snack. De drink werd ons aangeboden door het Comité en de Raad van Bestuur en Directie, omdat we in het jaar 2016 met z’n allen onder de
grens van 22 arbeidsongevallen bleven.
Foto’s An Coppens
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