’t groen blaadje
HET MAGAZINE VOOR ARALEA MEDEWERKERS

De toegangsweg naar Mikerf werd
onder handen genomen door de collega’s
Aralea doet mee
aan de 10.000-stappenclash
Mon Maes vertelt over reilen en zeilen
achter de schermen van de nieuwbouw

OKTOBER 2017
EEN DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE VAN ARALEA

’t groen blaadje

#6

#7

O K TO B E R 2 0 1 7 - E E N D R I E M A A N D E L I J KS E U I TGAV E VA N A R A L E A

4 - VOORWOORD
6 - NIEUWS GROEN
7 - NIEUWS VERHARDINGEN
8 - NIEUWS KINDERBOERDERIJ MIKERF

#8

#9

#10

9 - NIEUWS KAMPEN OP DE BOERDERIJ
10 - NIEUWS DE KRINGWINKEL
11 - ACTUALITEIT EN AANKONDIGINGEN
12 - ARALEA IN BEWEGING

#14
#18

14 - INTERVIEW
16 - VEILIGHEID
18 - VORMING IN DE KIJKER
19 - JAARTHEMA VERTROUWEN
20 - PERSONEEL
21 - SPONSOR
22 - LEUKE WEETJES

#12

23 - FEEDBACK
24 - IN BEELD

Realisatie Aralea VZW
E-mail info@aralea.be
Eindredactie An Coppens
Opmaak Linguana, An Coppens & Ann Gevers
Teksten en foto’s: Aralea medewerkers Verantwoordelijke uitgever Peter Pittevils - Aralea VZW, Gemeentepark 6, 2930 Brasschaat, 03 651 35 42
‘t Groen Blaadje is een uitgave van Aralea VZW in samenwerking met hun medewerkers. Niets uit deze publicatie mag worden
overgenomen, gekopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

#23

#24
3

VOORWOORD

VOORWOORD

Respect

voor de duizendpoot
De tijd vlieg voorbij. Op het moment dat je dit voorwoord
leest, is het ‘s avonds opnieuw sneller donker en verschijnen
de eerste tekenen van de herfst in het straatbeeld.
Van de iets oudere collega’s op Groen hoor ik: “het is een
raar seizoen geweest: droog en warm in de lente, heel warm
begin juli en dan een kwakkelzomer met wat regen en een
beetje zon”. Het onkruid groeide als nooit tevoren.
We hebben een poging ondernomen om extra handen te
vinden ter ondersteuning van de ploegen. Deze zomer waren er (buiten de cafetaria) acht vakantiewerkers aan het
werk bij Aralea.
Op het einde van de zomer, meer bepaald op maandag 28
augustus, hing collega-monitor Dirk Raats zijn werkschoenen aan de haak. Op de achterzijde van dit personeelsblad
kunnen jullie enkele leuke foto’s terugvinden.
We kunnen wel een aantal verhalen over Dirk
vertellen: het verhaal van de stoere bink
op zijn moto, van de gast die aan de
prikklok staat te wachten, van “den
Dirk met ne zucht en nen blaas”,
van de bomenveller en van de
Eandisman... Ieder heeft zo
wel zijn verhaal over Dirk.
Hij was trots op zijn werk
en we zijn hem dan ook
dankbaar voor de vele
4

(28!) jaren trouwe dienst. Dirk, veel succes in Frankrijk!
Op de Kinderboerderij was het voorbije zomer erg druk.
De vakantiekampen waren stuk voor stuk weer knallers van
formaat. Ook de ouders die op donderdagavond hun kroost
kwamen afhalen, werden verwend in de cafetaria. Ook het
Oogstfeest was opnieuw een groot succes!
De collega’s van Verhardingen hebben hun eerste project
voor de gemeente Wuustwezel afgewerkt en we hopen dat
er hier nog meer werk kan uitkomen. Op de toegangsbaan
naar de kinderboerderij werden de grote middelen ingezet
voor de aanleg van een nieuwe kassei- en klinkerbaan. Eindelijk gedaan met die vervelende putten in de dolomiet. Dit
was letterlijk een GROTE klus. Op pagina 7 vertellen we je
graag iets meer over.
Over de stand van zaken van ons nieuwe
gebouw op de Ploegsebaan zal bestuurder dhr. Mon Maes jullie meer
vertellen op pagina 14.
Voor de collega’s op de administratie is de zomerperiode net de meest rustige moment van het
werkjaar. Dit maakte
dat ik als directeur tijd

had om eens een dag mee op stap te gaan met een ploeg
van Groen en ploeg van Verhardingen. Zo’n dag meewerken op de werf blijft een enorm boeiend gegeven. De eerste
minuten samen in de camionette is het altijd even spannend. Niet enkel voor de arbeiders, bij wie “de directeur” dan
in de camionette zit, maar ook voor mezelf. Dan krijg ik
vragen als: “Is het meneer de directeur of Peter? Is
het u of je? Kunnen we een scheve mop maken?
Mogen we naar een meisje fluiten?” Snel is
het ijs gebroken (kijken mag wel, fluiten
niet).
Zo’n dag meewerken op de werf verhoogt enkel maar het respect voor
onze collega’s:
De monitor moet als een duizendpoot
* zijn contracten kennen,
* de meest efficiënte route kennen om tot bij
zijn team of opdracht te geraken,
* een engelengeduld hebben met sommige burgers of
met sommige bestuurders op de baan,
* voor een degelijke voorbereiding zorgen zodat het nodige materiaal voor de werkdag in de camionette of op de
remork ligt.
...
en dan moet hij starten met
* de taakverdeling,
* afzetten en ophalen van mensen,

*
*
*
*

machines en afval vervoeren,
de nodige tijd steken in het opleiden van zijn mensen,
de veiligheid in het oog houden
en last but not least: er als monitor zijn voor de arbeiders
Die arbeiders verbazen me evenzeer! Ze kennen zelfstandig hun route, weten welk materiaal ze moeten
meenemen, houden rekening met de pauzes,
hebben oog voor details, blijven vriendelijk
tegen omstaanders en communiceren
efficiënt met hun monitor over de praktische afspraken.
Naast het waarderen van de polyvalentie
die onze collega’s tentoonspreiden, leer
je op zo’n dag ook het belang van opleidingen, maar ook van goede en degelijke
werkmaterialen.

Clement, Michel, Ludo, Dave, Jurgen, Nick, Johnny, Willy en
Ruben: dank je wel voor deze boeiende en leerzame dag.
En euh.... Gefloten heb ik niet, maar gekeken heb ik wel ;-)

“De dromen van vandaag zijn
het materiaal van de wereld van morgen”
(Peter Gabriel)
Peter Pittevils
Algemeen Directeur
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NIEUWS

NIEUWS

#1

#2

#1

#3

#4

#2
#3

Nieuws Groen
#1
De vijfde editie van The Day Before Tomorrow lokte op 20
juli meer dan 10.000 bezoekers naar het grasveld naast het
kasteel van Brasschaat. Het was een uiterst geslaagd feest
met een sterke line-up en veel ambiance!
Tja, en bij zo’n stevig feest hoort natuurlijk ook een grondige opkuis ;-) En voor die opkuis werden onze collega’s van
de afdeling Groen ingeschakeld. Ze zorgden ervoor dat het
grasveld in no time weer helemaal netjes was! Knap werk!
#2
Ziehier de allernieuwste aanwinst in ons wagenpark! Aralea
investeert in duurzame werkmaterialen, en zo ook in deze
wagen die 100% elektrisch rijdt.
6

Foto’s Ken Leemans, GVA, An Coppens

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

#3
Aralea heeft het groenonderhoud op de site Grasdries op
zich genomen. De Grasdries bevindt zich in de wijk Driehoek tussen de Miksebeekstraat en de Prins Van Oranjestraat in Brasschaat.
Het gaat om het groenonderhoud van het openbaar domein in de nieuwe verkaveling, de aanplantingen in de Prins
Van Oranjestraat met inbegrip van de parking op de hoek
van De Aard en de doorsteek naar de Oude Hoeveweg.
			

Teksten: GVA, An Coppens

Foto’s Peter Pittevils, Danny Van Hooydonck, David Leyssens, Clement Lokoma, Het Nieuwsblad

Nieuws Verhardingen
#1
De voetpaden van de Theo Verellenlaan te Wuustwezel
worden rolstoeltoegankelijk gemaakt en worden ook
veiliger gemaakt voor wandelaars. Dat gebeurt door Aralea,
een vzw die personen met een beperking tewerkstelt.

#2
Wist je dat.... onze afdeling Verhardingen ondertussen
al ruim 5 jaar in onderaanneming voor Proximus werkt?
Onze collega’s staan in voor de definitieve herbestrating bij
werken die door Proximus uitgevoerd worden ten
Noorden van Antwerpen. Het gaat om heel gevarieerde
opdrachten, die in de smaak vallen bij de collega’s en waarbij ze
de kans krijgen om hun technische kennis en vaardigheden te
verfijnen.

#3
Hierboven zie je een mooi totaalproject van aanleg van
een tuin. Onze collega’s zorgden er eerst voor dat deze tuin
opgehoogd werd, daarna plaatsten ze het hekwerk,
legden de oprit aan en zorgden voor een mooie
gazon met grasmatten. De eigenaars van deze mooie tuin
waren zo gastvrij om onze collega’s tijdens de lunch te
trakteren op een kom heerlijke spaghetti. Zo tof!
#4
Onze
collega’s
van
de
afdeling
Verhardingen zorgden voor de heraanleg van het Mikhof
in Brasschaat. Intussen is Kinderboerderij Mikerf
opnieuw bereikbaar via de nieuw aangelegde weg!
Teksten: Het Nieuwsblad, An Coppens
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Nieuws Boerderij
De zomer is altijd een drukke periode op de boerderij.

verkoop van groenten, melkproducten en gelei, vers brood uit de

Het grootste gedeelte van het planten en zaaien van de

houtoven, enz….

groenten is achter de rug. Het oogsten is begonnen en de verkoop gaat
vlot. Ook in de cafétaria worden de groenten van de boerderij gebruikt.

Ondertussen bereiden we het volgende feest, St-Maarten, al voor.

De collega’s verwerken die voornamelijk in heerlijke soep.

Dit feest zal plaatsvinden op 11 november. Zet deze datum dus alvast in je agenda!!

Het grootste werk is dan om de moestuin onkruidvrij te houden. Al-

Kampen op de Boerderij

les wordt met de hand gewied. Machines en/of sproeistoffen worden

Vele

bezoek-

De zomer begon, de lokaaltjes werden volgepropt met spel-

voederen, de paardenstal uitmesten en ook de varkensstal moest

niet gebruikt. Dit is veel werk, maar het resultaat mag steeds gezien

je aan de boerderij en de cafétaria. Het ijs, de pannen-

materiaal, de animatoren stonden te springen om te beginnen

grondig gekuist worden (wat kan die Saartje stinken ;-) ). Daarna tijd

worden.

koeken en de soep …. zijn stuk voor stuk een succes.

en het weer voorspelde niets dan goed. Wij waren klaar voor de

voor een leuke, lange picknick in het bos. Dat hadden we verdiend!

Met het ijs zijn we ook regelmatig op verplaatsing gegaan. Zo stond

vier boerderijweken op Mikerf (telkens met andere kindjes en

Terug op de boerderij zaten we niet stil! We moesten nog de

Er staan ook nieuwe koeien in de wei! Een internationaal

onze ijswagen enkele keren op Perron Noord en op het buurtfeest

andere animatoren).

nodige

gezelschap: Een Zweedse, een Zwitserse en dan nog 2 van eigen

in Maria Ter Heide.

kweek. In oktober verwachten we nog een kalfje van de Zweedse

Op de boerderij zijn er ook veel bolletjes ijs verkocht in juli en

Maandag, rond half negen ’s ochtends, kwamen de eerste

stoelen klaarzetten.

koe Anna. Dan kan de melkproductie van alle koeien samen wel

augustus…. Rond de 12000 bollen = ongeveer 1200 liter ijs!!!

kindjes aan. Met blinkende oogjes, benieuwd naar het boerderijkamp.

En dan…. aten we gezellig samen onze zelfgemaakte frietjes, sla en

mensen

brachten

deze

zomer

een

voorbereidingen

doen

voor

het

kampvuur:

hout

sprokkelen, aardappelen versnijden tot frietjes, sla maken, tafels en

oplopen tot 70 liter per dag.

Om 9u waren we voltallig: 20 kinderen!
De bezoekers die snel een hoorntje ijs en een drankje wensen, kunnen

curryworsten bij het kampvuur. Met als Kers Op De Taart een dessertje: roomijs van onze koeien!

Het nieuwe paard Odessa is ondertussen al helemaal thuis op de

deze sinds kort kopen aan de nieuwe foodtruck en nuttigen op de

We maakten kennis met alle dieren en kwamen leuke

Met een goed gevuld buikje zongen we liedjes bij het kampvuur en

boerderij. Glory, het oude paard, vindt het fijn om gezelschap te

picknickweide.

dierenweetjes te weten. In de namiddag werden er wel 300 koekjes

konden we prachtige grote bellen blazen.

hebben. Odessa heeft in de zomer geoefend met de huifkar en

gebakken. Zo hadden we genoeg om er de rest van de week tijdens

vanaf september zal zij de ritjes met de schoolkinderen doen.

Sinds deze zomer staat er een koelkast in de verbruikszaal va de ca-

de pauze van te snoepen. Na al dat bakken was het tijd om uit te

Vrijdagochtend voederden we opnieuw de dieren en ruimden we

Stan, haar vorige baas, zal dit ook regelmatig mee komen doen.

fétaria met daarin de melkproducten en gelei van de boerderij.

razen in het bos.

alles van het kampvuur op. In de namiddag was er leuk bezoek!

De bezoekers kunnen deze producten dus nu ook in de cafetaria

Afhankelijk

van

de

In juni werd de omgebouwde werfwagen, die we gaan gebruiken

kopen. Hierdoor steeg de productie van de yoghurt en platte kaas

Dinsdag werd er hard gewerkt op de boerderij: de geitenstal,

la

(met

hun

als winkel, afgeleverd op de boerderij. De leerlingen van het KTA

aanzienlijk en kunnen we de vraag naar gelei amper bijhouden.

kippenstal en moestuin werden onder handen genomen. In de

of

Annie

(sprookjespad)

namiddag maakten we heerlijke choco!

leuke namiddag te bezorgen!

hebben er 2 jaar aan gewerkt. Tijdens de zomer hebben de mensen

week

prachtige

kwamen

roofvogels),
op

bezoek

om

Ria
ons

aqui-

(natuurgids)
een

hele

van de boerderij de binnenkant een fris kleurtje gegeven. We leg-

Op het einde van de zomer was er ook een grote verandering bij

gen de laatste hand aan de inrichting en op het Oogstfeest werd hij

het personeel. Stephanie, die al zes jaar op de boerderij werkte, is

Toen alle dieren woensdagochtend eten hadden gekregen, zijn we

zullen we die enthousiaste, rondhossende kindjes missen op de

voor het eerst in gebruik genomen.

overgestapt naar de cafétaria. Marleen, die al 3 jaar als vrijwilligster

weer het bakhuis in getrokken om heerlijk brood te bakken. Met

boerderij.

op de boerderij werkt en ook de vervangingen deed bij ziekte, heeft

leuke versiering er op, kon iedereen ’s avonds zijn eigen broodje

haar plaats op de boerderij ingenomen.

makkelijk weer terug vinden.

Het oogstfeest vond dit jaar plaats op 17 september. Over heel de

En dan…. was het jammer genoeg tijd om afscheid te nemen. Wat

Gelukkig komen er volgende zomer wéér 4 topweken aan!

boerderij waren er verschillende activiteiten en demonstraties voor
jong en oud. Vertellingen, demonstratie Tin-gieten, boekbinden,

8

Tekst: Eva Baets

Donderdag moesten we opnieuw hard werken: Alle dieren

Tekst: Evelien Van Boven
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ACTUALITEIT EN AANKONDIGINGEN

NIEUWS

Zelforganisatie
hoe staat het daar nu mee?

Aralea wil in 2017 onderzoeken hoe medewerkers méér hun eigen werk kunnen organiseren. Wie
het werk uitvoert, weet meestal ook het best hoe het moet georganiseerd worden en wat de klant
wil. Daar word jij als medewerker blijer van en de klant meer tevreden. Zo kan je je talenten goed
inzetten en snel inspelen op onverwachte situaties. De uitwerking van deze zelforganisatie gebeurt
door een werkgroep van collega’s vanuit de verschillende afdelingen en teams. In elke editie van het
personeelsblad interviewen we iemand uit de werkgroep, om te polsen naar de stand van zaken.
Deze keer laten we Filip Bruwiere aan het woord.

Foto Raoul Vanruymbeke

Nieuws De Kringwinkel
Nieuwe collega

Alain Sanda maakte in juli de overstap van de afdeling Groen naar

overstap naar de afdeling Groen wilde maken, kwam er een plaats

de Kringwinkel Brasschaat.

vrij en kon Alain onmiddellijk Karel’ s plaats overnemen.

Tijdens het POP-gesprek kwam naar boven dat Alain heel graag

Alain is enorm gemotiveerd en hulpvaardig. Hij heeft al

in een ziekenhuis of een Kringwinkel wilde werken. Hij had reeds

verschillende taken uitgevoerd in de Kringwinkel: kleine

ervaring opgedaan in een Kringwinkel via een schoolstage.

montagewerkjes, meubels oppoetsen, grote en kleine huisraad

Alain deed vanaf 4 juli gedurende 14 dagen stage in de

dateren, speelgoed ordelijk zetten en prijzen, het magazijn

Kringwinkel Brasschaat om na te gaan of hij dit werk werkelijk graag

opruimen, onthaal en kledij ophangen.

deed en hiervoor effectief zijn tewerkstelling bij de afdeling Groen
wilde beëindigen.

Wij zijn allen zeer blij voor Alain dat hij zijn droom heeft kunnen

De stage viel ontzettend goed mee! Alain had er onmiddellijk zijn

verwezenlijken en wensen hem het allerbeste toe !

draai gevonden en voelde zich vanaf de eerste dag geïntegreerd
in de nieuwe groep collega’s. Vermits Karel Lievens opnieuw de

Tekst: Nathalie Dupon

Ditjes en datjes uit de Kringwinkel Brasschaat
Het schooljaar is opnieuw van start ge-

Op 16 september 2017 gingen we

Op 21 oktober 2017 is het Dag van de

gaan en dat geldt ook voor een paar

met de collega’s van de Kringwinkel

Kringwinkel hier in Brasschaat!

collega’s van Brasschaat. Prao en Abdou

Brasschaat op teamuitstap naar de

Elk jaar is er een thema. Dit jaar

gaan

Belgische Kust!

kozen we ervoor om de hand-

opnieuw

naar

de

Neder-

landse les. Collega Mathias volgt
binnenkort
elektriciteit.

een

basiscursus

tassen en het mooie kristal in de
kijker te zetten.
Kom zeker eens kijken!
Tekst: Raoul Vanruymbeke
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Filip vertelt dat de werkgroep tijdens de laatste bijeenkomst de maandelijke teamvergadering van de
afdeling Groen onder handen heeft genomen. Op
dit overleg waren tot op vandaag alle monitoren aanwezig. Dit maakte dat we al snel met 20 mensen rond
de tafel zaten, wat niet gemakkelijk vergadert.
Filip Bruwiere: “We kregen dan ook als huiswerk om
ervoor te zorgen dat de teamvergadering wat compacter en korter zou kunnen worden, wat zeker een
goeie zaak zou zijn. Dus hebben we het idee in het leven geroepen om vergaderingen op clusterniveau te
organiseren. We gaan nu - in een testfase - twee keer
per maand vergaderen met de monitoren uit de eigen
cluster (=deelteam).
De maandelijkse teamvergadering van Groen blijft wel
bestaan, maar we gaan nu maar één monitor per cluster afvaardigen voor deze teamvergadering.”
Wat met de monitoren die er toch zelf graag bij zijn
op de “grote” teamvergadering van de hele afdeling? Filip:”Iedereen is vrij om te komen en zijn/haar

puntje op de agenda te zetten, maar het is dus geen
must meer.”
Filip: “Dit is een testfase. In oktober gaan we deze
manier van werken evalueren. Waarschijnlijk gaan we
nog wel wel moeten bijsturen en ook de agenda’s van
teamvergadering en deelteamvergadering nog wat
moeten bijstellen.”
Welke impact heeft dit op de arbeiders?
Filip: “Het leeft wel. Een van de belangrijkste doelstellingen van deze zelforganisatie is om meer structuur
te brengen in onze werking, en die structuur komt er
nu al wel meer in. Door in groepjes samen te werken
met dezelfde mensen, op dezelfde locaties, en elkaar
te steunen. Op de afdeling Groen werd er vroeger
vaak geredeneert vanuit “mijn ploeg”, en je merkt nu
al dat collega’s meer zijn gaan redeneren vanuit “mijn
cluster”. Er wordt meer samengewerkt tussen de ploegen onderling binnen de eigen cluster en dat is zeker
al een positieve evolutie.”
Dank je wel Filip!			
Tekst: An Coppens

Het educatieve team op de boerderij stelt voor:

DebolderkarvanBertjeBig!

Vanaf oktober bieden we op Mikerf een nieuwe
activiteit aan voor de scholen. De kleuterjuffen en
-meesters kunnen elke woensdag de bolderkar
reserveren voor een voormiddagje spel en plezier.
Ze is nog niet helemaal klaar, maar wij zijn er zeker
van dat het een topper gaat worden.
De rode draad is een boekje over een biggetje dat
vies is van de modder. Hij zou graag iemand anders worden en komt zo bij alle boerderijdieren.
Bertje Big van Peter Brouwers is een keileuk boekje met prachtige tekeningen waar kinderen dol op
zijn. En dat is precies wat we nodig hadden.
Een bolderkar, zo eentje voor aan het strand, vullen we met allerlei leuke doedingen.
* Een puzzel van een koe
* Knuffelvarkentjes om mee te gooien
* Houten hoefijzertjes om op te stapelen
* Kegels met balkjes om over te springen

* Kippenvoer
* Geitenborstels
* Plukken wol om een schaap mee te maken
* Het boekje van Bertje Big
* Vergroting van de tekeningen met de opdracht per dier
In de kippenweide komen enkele evenwichtsbalken en in de varkensstal de moddermand.

Maar we zijn er nog niet. Er wordt nog heel
hard aan gewerkt. De auteur van het boekje
en de uitgeverij Clavis zijn alvast heel enthousiast… en wij natuurlijk ook!!!
Hoe zal onze kar gaan heten? Er rollen wat namen
over en weer maar de leukste zit er nog niet tussen.
Evelien en Lieve
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ARALEA IN BEWEGING

ARALEA IN BEWEGING

Kom uit die zetel!

Deze rubriek is helemaal gewijd aan sport en gezond leven
Ludo Maes liep al 10 marathons!
Ludo Maes is in 2010 gestart met lopen. Een vriend van hem, die al
vele marathons had gelopen, hielp hem met trainen.
Ludo kocht goede loopschoenen en liep zijn eerste 5 km op Linkeroever. Hij besliste toen om het volgende jaar meer te gaan lopen.
“Lopen zit in je hoofd”, haalt Ludo aan. “Als je het moeilijk hebt, moet
je zeggen: ik zal er geraken!” Een belangrijke tip van Ludo is dat je jezelf
nooit mag laten meetrekken door een massa lopers tijdens een wedstrijd. Dit is één van de moeilijkste dingen, vindt Ludo. Ludo heeft dit
geleerd. Hij loopt nu op zijn eigen tempo en tracht steeds dezelfde
snelheid aan te houden. “Zie dat je niet te snel loopt en weet op voorhand waar je nog naartoe moet. Verdeel het. Loop steeds op hetzelfde
tempo. Wanneer je in groep loopt, even moet plassen, mag je niet te
snel naar het groepje lopen om hen in te halen, want dat bekoop je
jezelf daarna. Ik heb hierdoor ooit een black-out gehad. Loop rustig
naar het groepje toe en niet als een wilde gek. De laatste kilometers
van een wedstrijd staat er een massa volk dat je aanmoedigt. Je bent
helemaal op, maar toch blijf je hierdoor lopen omdat je er wil geraken.”
Ludo haalt aan dat goede, aangepaste loopschoenen zeer belangrijk zijn. Bij goedkope loopschoenen loop je je voeten stuk. Er zijn heel
wat sportzaken waar je een looptest op een band kan doen, zodat je
aangepaste schoenen op maat kan kopen.
Trail-loop
Ludo doet veel trail-lopen voor goede doelen. “Een trail lopen is veel
zwaarder dan een gewone loop. Hier moet je regelmatig even stoppen en drinken, even wandelen en opnieuw doorlopen. Bij een trail
moet je meer je plan trekken dan bij andere loopwedstrijden. Bij de
ten miles of een halve marathon staat er regelmatig een tentje waar
je iets kan drinken. Dit is bij een trail-loop minder. Bij een eco-trail, natuurloop, in het bos moet je zelf je drinkzak en eigen beker meebrengen. Je kan dan wel bijtanken. In het bos staat dan een tafel met fruit,
rozijnen, suikerklontjes e.a. Je hebt ook trail-schoenen nodig om in
bos en modder te lopen. Deze zolen zijn anders gemaakt zodat je niet
uitschuift over takken en modder. De schoenen houden je meer in balans. “
10 Marathons!
Ludo heeft reeds 10 Marathons gelopen !!! Dit jaar loopt hij zijn 11de
Marathon in Gent. “Volgend jaar wil ik misschien 2 marathons lopen”,
haalt Ludo aan. De voorbereiding voor een Marathon is erg zwaar.
Je dient 4 maanden te trainen. Ludo komt ondertussen met 3 maanden
toe. “Je moet met interval lopen (aantal minuten traag, dan sneller, ..).
De intervallen worden steeds langer tijdens de trainingen bij een marathon (28 minuten snel lopen is de langste tijd met interval).Bij een halve
marathon moet je rustig lopen, anders ga je kwetsuren krijgen.
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Winnen wij straks
de 10.000-stappenclash?
Binnen Aralea vinden we gezondheid en beweging
belangrijk, dus...... doen we natuurlijk ook mee aan de
10 000 stappenclash! De deelname van Aralea aan deze
10.000-stappenclash is een initiatief van het Comite. Als
Aralea-collega’s zijn we de hele dag in beweging dus is deze
uitdaging ons “op de buik geschreven”! ;-)
Het doel? Samen met de collega’s in vier weken naar de titel
van de ”Meest fitte werkplek in Vlaanderen” stappen.
Wat? Minstens 10.000 stappen zetten per dag: dat is de
uitdaging! Aralea zorgt voor stappentellers voor alle Araleacollega’s die deelnemen.

Wandelen
Ludo wandelt ook veel. In september gaat hij naar Echternach. Daar zal hij gedurende zes dagen trail-wandelingen doen in de bergen. Hij is ondertussen 60 jaar en tracht
lang mogelijk te lopen. “Wanneer je boven de 70 jaar bent,
moet je uitzien voor je hart. Je moet dan kleinere afstanden
lopen, anders kan je wel eens een hartinfarct krijgen”.
Ludo, echt knap wat je doet! Ik hoop dat je nog vele jaren
kan genieten van het hardlopen! Veel succes met de volgende Marathon!
Tekst: Nathalie Dupon

Wanneer? Van 2 tot 29 oktober.
Wie? Wie durft de uitdaging aan? Alle collega’s van Aralea
kunnen meedoen! Inschrijven doe je via je monitor/
werkbegeleider vóór 2 oktober.
Hoe? De monitor zal telkens aan het einde van de werkdag,
om 16u30, het aantal stappen van je stappenteller
opschrijven. Dit is dus steeds het aantal stappen van dag A
om 16u30 tot dag B om 16u30. Ook in het weekend hou je
je stappenteller aan. De stappen die je in het weekend zet,
worden op maandag genoteerd. Collega Tom Van Deuren is
de peter van het project. Hij zal het aantal stappen van alle
collega’s verzamelen (via de monitoren).
Ah, niet onbelangrijk: het comité zal een verrassing voorzien
voor de winnaar. Kwestie van iedereen gemotiveerd te
houden ;-)
Tekst: An Coppens

Doe jij ook mee
met de Warmathon?
Zoals de meesten onder jullie wel weten, deden we
vorig jaar mee aan de Warmathon. Dit was een enorm
succes en we besloten ook dit jaar mee te doen aan dit
evenement voor het goede doel.
Wie wil er graag in december mee lopen of wandelen?
Aralea betaalt het inschrijvingsgeld en zorgt voor vervoer.
Samen lopen of wandelen we Aralea warm! Zet alvast
je naam op de deelnemersaffiche in de refter ;-)
Tekst: Nathalie Dupon
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“Ookinhetdossier
vandenieuwbouwstaat
demedewerkercentraal”

Foto An Coppens

Mon Maes, de man achter de schermen van ons nieuwe gebouw
Hij zetelt nu ongeveer een jaar in de Raad van Bestuur, maar achter de schermen
is hij bijzonder actief met alles wat betreft het nieuwe gebouw van Aralea aan de
Ploegsebaan. Als voormalig bouwkundig ingenieur is hij de expert ter zake binnen
onze organisatie. Tijd om hem eens uit te nodigen om zijn verhaal te vertellen!
Tekst: Tom Van Deuren en An Coppens

Hoe bent u bij Aralea terechtgekomen?
Mon: “De voorzitter, Wim Van Der Steen, ken ik al jaren. Hij
sprak me aan omdat hij iemand zocht die thuis was in de
materie van de bouw, naar aanleiding van de nieuwbouw.
Ik heb als bouwkundig ingenieur gewerkt, en na mijn pensioen zocht ik wel iets dat me boeide en waarbij ik mijn tijd
zinvol kan besteden. As Brasschatenaar heb ik Aralea altijd
al een warm hart toegedragen. Ik vind dat Aralea heel zinvol
werk doet. Dus heb ik ongeveer een jaar geleden besloten
om in de Raad van Bestuur te stappen en me te verdiepen in
het dossier van de nieuwbouw.”
Wat is uw rol in de Werkgroep Bouw?
Mon: “De werkgroep is samengesteld uit de directeur Peter, de voorzitter Wim, technisch coördinator Marc Koevoets,
en mezelf. Het is de bedoeling dat ik als ingenieur de werkgroep ondersteun. We komen nu om de 14 dagen samen,
maar vanaf het moment dat het dossier gelanceerd wordt,
met een bestek enzovoort, zullen we wekelijks rond de tafel
zitten. Dat is intensief, maar het zal ook nodig zijn.
Binnen het project van de bouw nemen we onze beslissingen steeds vanuit het drieluik comfort voor de medewerkers, milieu, prijs! Eerst en vooral staan we erbij stil dat het
gebouw comfortabel moet zijn voor alle mensen, dan wordt
er door de keuze van de technieken aandacht besteed aan
het milieu en ten derde wordt er gekeken naar de prijs. In
die volgorde. Het comfort van de mensen staat voorop. Het
nieuwe gebouw komt er dankzij de harde en goede inzet
van de medewerkers van Aralea en wil hen hiermee ondersteunen “
Hoe het zit met de timing van de bouw?
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Mon: “De bouwvergunning is aangevraagd. Dat wil zeggen dat de architect de plannen getekend heeft en dat we
wachten op de vergunning. In tussentijd worden er opties
genomen voor de bouwtechnieken. Wanneer dat allemaal
duidelijk is, kan de architect een bestek opmaken. Wanneer
je dat allemaal hebt, kan je starten met de bouw.
Ik schat dat het bouwen zelf een klein jaar in beslag zal nemen: vanaf de eerste spadesteek tot de oplevering van het
gebouw. We hopen na de winter te kunnen starten. Dan zou
het gebouw tegen het einde van 2018 klaar moeten zijn.”
De collega’s stellen zich heel wat vragen bij de veranderingen die een nieuw gebouw met zich meebrengt. Die vragen gaan van “Gaan we geen last
hebben van de geur of de vliegen van het containerpark?” over “Kan ik mijn werkkleren drogen?”
tot “Kan ik mijn elektrische fiets opladen?”
Mon: “Die geurhinder in het gebouw is perfect beheersbaar
met de juiste technieken om de lucht te zuiveren. En de vliegen, die zitten vooral aan de composthopen en niet zozeer
in de rest van het containerpark. Dus daar hoef je niet bang
voor te zijn. De geurhinder buiten zal beperkt blijven tot bepaalde dagen.
Dat de collega’s hun werkkledij kunnen drogen vinden we
een belangrijk onderdeel! Er is niets zo onaangenaam als ‘s
morgens in een nat werkpak stappen. Dus daar moet een
degelijke installatie komen om die kledij te drogen. “
En de biomassacentrale?
Mon: “We hebben besloten om het idee van de biomassacentrale te laten varen. We hebben enkele centrales bezocht
in binnen- en buitenland en de conclusie was dat dit niet ge-

schikt is voor een klein gebouw zoals het onze. We hebben
te weinig ruimte hiervoor. Dat idee hebben we dus laten
varen.
In plaats daarvan gaan we werken met warmtepompen.”
Wat boeit u het meest in de Raad van Bestuur van
Aralea?
Mon: “De betrokkenheid! Lid zijn van de Raad van Bestuur
van Aralea is meer dan enkel de organisatie beheren. Het
is ook een beetje werken. Ik heb een groot deel van mijn
loopbaan samengewerkt met aannemers en nu mag ik dat
binnen Aralea verderzetten. En zo heeft iedereen binnen de
Raad van Bestuur zo zijn vakgebied. We zijn complementair
aan elkaar. Elk met onze eigen expertise dragen we bij tot
de organisatie.
Ook het engagement van de Raad van Bestuur naar de medewerkers toe spreekt mij enorm aan. De Raad van Bestuur
is bezorgd om het welzijn van elke werknemer. Die bezorgdheid heeft me aangenaam verrast. De medewerker staat
centraal bij de raad van bestuur en dat is correct. Bij een regulier bedrijf zou de Raad van Bestuur nooit veel aandacht
besteden aan de problemen van individuele werknemers
en die bespreken op een overleg. Daar zouden ze dit overlaten aan de personeelsdienst. Dat engagement en die hoge
graad van betrokkenheid, dat is wat mij zo boeit binnen Aralea!”

Mon Maes in vijf woorden
(of iets meer)... ;-)
Mon: “Het grootste deel van mijn carrière
heb ik bij IGEAN gewerkt, IGEAN is een intercommunale voor streekontwikkeling, die
onder meer doet aan afvalverwerking. Daar
was ik op een gegeven moment hoofd van
het studiebureau. We hebben toen heel de
afvalproblematiek in de regio aangepakt.
Nadien ben ik overgestapt naar EANDIS,
waar ik hoofd van de aankoopdienst was en
een 50-koppig team leidde. Ik heb tot mijn
63ste gewerkt. Sinds 4 jaar ben ik op pensioen. Sindsdien vind ik het leuk om regelmatig te gaan schaken en biljart te spelen, en
spendeer ik dus ook heel wat tijd aan het
bouwdossier van Aralea.”
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Griepspuit

wiljejelatenvaccinerentegendegriep?
DatkangratisviaAralea!
Binnenkort is het zover. Tot 13/09/2017 hebben alle werknemers van Aralea
kunnen doorgeven wie wel en wie geen griepspuit wil!
Ben je lang ziek geweest en net terug of nog niet terug? Dan zijn we er van uit gegaan dat je huisarts dit opvolgt. Als je toch nog een griepspuit wil en ze niet bij ons
hebt kunnen bestellen, vraag dan raad bij je huisarts of via je begeleiding.

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou
kan verwittigen in een noodsituatie. Nog nooit van gehoord?
Hieronder lees je alles wat je moet weten over dit systeem.

Tot nu toe ontving je meestal informatie over een
noodsituatie via (sociale) media, de hulpdiensten bij de
noodsituatie of via het sirenenetwerk. Dankzij BE-Alert
kan je binnenkort ook rechtstreeks informatie krijgen
via SMS, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of via e-mail.
Een burgemeester, gouverneur of minister kan een BE-Alertbericht rond laten sturen naar iedereen waarop de noodsituatie van toepassing is en dit naar iedereen tegelijk. Zo
kunnen alle mensen op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen zoals ‘ramen en deuren sluiten,…’
Deze informatie is rechtstreeks gekoppeld aan uw
woonplaats/verblijfplaats die je opgeeft bij inschrijving op BE-Alert. Zo blijf je, ook al ben je niet thuis, op
de hoogte van noodsituaties in de buurt van je huis.
Als je wil, kan je ook een tweede locatie opgeven zodat
je ook over die locatie op de hoogte gehouden wordt.
Het aantal locaties is onbeperkt.

Dankzij een unieke technologie zijn overheden in België
ook in staat om iedereen te verwittigen (per GSM) die zich
in een gevarenzone bevindt. Ben je dus aan het shoppen in
Antwerpen en doet er zich een brand voor op de Rooseveltplaats, dan zal je via jouw telefoon op de hoogte gebracht
worden als je te dicht in de buurt komt van de brand. Hiermee kan men iedereen heel vlot en rustig evacueren uit een
zone en uit een gevarenzone houden.
Wil je je graag inschrijven op Be-Alert om op de hoogte te
blijven van noodsituaties rondom je opgegeven locaties, ga
dan naar http://be-alert.be/nl/schrijf-je en volg de verschillende stappen op deze website.
Nog meer info (welke gemeenten nemen hieraan deel,…)
kan je vinden op http://be-alert.be/nl
Tekst: Ilse Tuymans

Zij die wel een griepspuit hebben gevraagd, kom ze ophalen op de data die
uitgehangen worden. Blijft de spuit bij ons liggen, dan zal de kost van de spuit
(14,50€) aan jou aangerekend worden!
De juiste data worden via de prikborden gecommuniceerd, dus hou deze
goed in het oog!

Arbeidsongevallen
opgevolgddoorComitéPreventie
enBeschermingophetwerk
Het is al lang geleden dat het aantal arbeidsongevallen nog eens werd uitgehangen op de prikborden, maar
deze zijn sedert begin september terug te zien. Het aantal
arbeidsongevallen werd, weliswaar achter de schermen, wel
nauwlettend opgevolgd door het Comité Preventie en Bescherming op het Werk.
Eind juni zijn we echter tot het spijtige besluit moeten
komen dat we net 11 arbeidsongevallen hadden.
In de overeenkomsten staat dat we een ijsje zouden eten
als we ‘onder de 11 arbeidsongevallen’ blijven en dat
was dus net niet het geval.
MAAR, voor de beloning op het einde van het jaar kunnen
we nog altijd samenwerken! De overeenkomst daar is dat
we onder de 22 arbeidsongevallen moeten blijven willen we
met zijn allen opnieuw frietjes eten op kosten van Aralea.
Succes!!
Tekst: Ilse Tuymans
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VORMING

CASE

Opleidingen,

Minimaal 16% korting op de aankoop van een
OXFORD fiets via CASE
Een FIETS met korting via CASE, hoe werkt het?
Stap 1:
Ga naar de website van CASE: www.case.vlaanderen.

die organiseren we zelf!

Nu de vakantie achter de rug is, vliegen we er op vlak van vorming & opleiding ook terug in. We
spraken met Diederik De Corte, één van de monitoren uit de werkgroep die aan de slag gaat met het
herwerken van onze interne vormingen.
Tekst en foto: Eline Aertbeliën
In onze missie stelt Aralea “We
bieden onze medewerkers een
leertraject aan in een veilige, stabiele en vertrouwde
omgeving, waarbij er dagelijks
wordt gewerkt om capaciteiten en
beperkingen in balans te krijgen.
Wat betekent dit concreet op de
werkvloer voor jou?
Diederik: “Een nauwkeurige opvolging en begeleiding na afloop van de opleiding is van essentieel belang in
onze sector. De desbetreffende monitor, die zijn arbeiders het
beste kent, moet mee beslissen wie voor welke opleiding het
meest geschikt is. Ik denk dat het dus ook belangrijk is dat de
monitor op de hoogte is van de inhoud van de opleiding.
Meer professionaliteit van onze arbeiders brengt meer
duidelijkheid, verantwoordelijkheid, structuur en veiligheid
op de werkvloer. We hebben daarom ook bewust meer tijd
ingepland om echt een degelijke opleiding te kunnen geven.
Ik wil er nog aan toevoegen dat de leerstof een “levende”
materie is. Dwz. dat, in overleg, deze altijd kan aangepast
en/of bijgevuld worden.”

Wat is de grootste uitdaging van de werkgroep die
bezig is met de herwerking van de interne technische
vormingen?
Diederik: “Ik denk dat de grootste uitdaging nog moet komen
... namelijk het in praktijk brengen van de leerstof en de hele
planning daaromtrent.”
En wat was je motivatie om deel te nemen aan deze
werkgroep?
Diederik: “Ik kom zelf uit de reguliere groensector, waar ik meer dan
25 jaar ervaring heb opgedaan.
Daar stond ik ook in voor de
interne opleidingen, wat ik
ook altijd zeer graag heb
gedaan... Vanaf mijn eerste
werkdag merkte ik al dat
er hier op Aralea best wel
een grote nood was aan
degelijke opleidingen en ik
beschouw dit dan ook als een
persoonlijke roeping die ik met
beide handen graag wil aanpakken.”

Wat staat er nog op de agenda voor het najaar ?
Interne vormingen
- elektrische machines gecombineerd met haagscharen
- zomersnoei
- Plantenkennis
- Kettingzagen
- Opleiding ikv erkenning bosexploitatie: bijzonder fauna en flora (deel 2)
- Basisopleiding voor monitoren & werkbegeleiders
- Workshops: Liever positief OF feedback geven en ontvangen OF ruzies oplossen
- Coachen van medewerkers

Stap 2:
Klik rechts op de oranje knop ‘Vraag een account aan’

Aralea is sinds kort aangesloten bij CASE,
de aankoopcentrale voor de sector sociale
economie.

Stap 3:
Vul je gegevens in en klik op ‘Verstuur’. Enige tijd later
ontvang je een e-mail met je login.

Missie en doelstelling
Door de aankopen binnen onze sector te bundelen kan
CASE voor onze bedrijven gunstige aankoopvoorwaarden
afdwingen en kunnen we dus besparen.

Stap 4:
Met deze login en je zelfgekozen paswoord kan je inloggen op www.case.vlaanderen. Daar klik je in de webshop
vervolgens op ‘Vervoer en brandstoffen’ > ‘Fietsen’ > ‘Oxford
en Zannata’ om de fietsen te bekijken en te bestellen.

Wie kan aankopen?
CASE richt zich in de eerste plaats naar ondernemingen die
behoren tot de sector sociale economie in Vlaanderen.
En de personeelsleden van de aangesloten bedrijven?
Ook aan hen is gedacht!
Bepaalde producten kunnen eveneens door het personeel
aangekocht worden, voor eigen gebruik en rekening (ook
voor inwonende gezinsleden). Het personeelslid moet zich
wel vooraf registreren bij CASE (www.case.vlaanderen).
CASE heeft voor een 2-tal producten ook extra kortingen
kunnen bekomen voor het personeel dat binnen onze
sector is tewerkgesteld.

Stap 5:
Plaats je bestelling en betaal je fiets online of per
overschrijving aan CASE. Je krijgt automatisch een factuur
op jouw naam toegestuurd. Tijdens het betaalproces kan
je ook kiezen bij welke Oxford dealer je de fiets wilt laten
leveren.
Stap 6:
Van zodra je fiets klaar is, krijg je een bericht van de dealer
die je hebt gekozen. Daar kan je je CASE-fiets gaan afhalen
en ...
Klaar is KEES!

Als je in de komende maanden voor jezelf (of je inwonende
gezinsleden) een aankoop hebt gepland van een nieuwe
fiets of auto, dan kan je dankzij CASE genieten van extra
kortingen.

AUTO met extra korting bovenop de korting die je
krijgt bij je OPEL dealer.
Hoe deze korting bekomen?
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:

Registreer je via www.opelpartner.be
Log in met de unieke CASE inlogcode: PA0236
Maak vervolgens je persoonlijke account aan
Kies je model en configuratie
Print het ‘persoonlijke formulier’ af en geef dit af bij
je Opel dealer.

Collega Koen Mussche krijgt een opleiding maaien met de kleine tractor met opvang van Patrick
Fioole in Wuustwezel. Foto Marc Broeckhuysen .
Tekst: Ann Gevers
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GEBOORTES
• In juni werd collega Shpejtim Beraj (Groen)
#1

#2

#3

#4

papa
• Op 30 augustus werd collega Latif Ali Al
Rammahi (Verhardingen) papa van een
dochter
Dikke proficiat!

#5

#6

#7

#8

HUWELIJK
• Op 26 augustus stapte collega Harco Borgs
(Groen) in het huwelijksbootje
Dikke proficiat!

#9

#1 0

#1 1

Nieuwe
medewerkers
#1 Sara Jacqmain is op 12 juni
gestart op kinderboerderij Mikerf
#2 Paul D’Haens is op 18 juli gestart
op kinderboerderij Mikerf
#3 Kristof Walbers is op 27 juli
gestart als monitor op de afdeling
Groen
#4 Dezso Szelei Molnar is op 1
augustus gestart als arbeider bij
Team Centrum op de afdeling Groen
#5 Latif Ali Al Rammahi is op 1
augustus gestart met een biostage
op de afdeling Verhardingen
#6 Naser Khan Afzal is op 16
augustus gestart met een biostage
op de afdeling Groen
20
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OVERLIJDENS
• Op 15 juli nam collega Lieve Swerts (Mikerf )
afscheid van haar moeder

Een nieuw logo: hoe begin je daar in godsnaam
aan? Wel, door eerst en vooral een goed
communicatiebureau onder de arm te
nemen! En zo klopte Aralea aan bij
Linguana, een communicatiebureau uit Zoersel en tevens sponsor van deze editie van ‘t Groen
Blaadje!
Communicatieverantwoordelijke
An Coppens vertelt: “Het was zeker
en vast niet de eerste keer dat we
samenwerkten met Linguana, maar de
lancering van ons nieuwe logo was wel
de start voor een nauwere samenwerking
met het bedrijf. Begin er maar eens aan: een
nieuw logo uittekenen dat bij de organisatie past...

Er komt heel wat bij kijken! Zelf hebben we die
expertise niet in huis. Dus waren we dan
ook maar wat blij dat Steven Diels en Annick Taets er hun schouders onder zetten en ons verrasten met enkele zeer
mooie ontwerpen, waartusen onze
collega’s uiteindelijk hét nieuwe logo
konden kiezen (zie foto).”
Daarna ging het razendsnel! Aralea
kreeg een volledig nieuwe huisstijl,
een nieuwe website, een nieuw intranet,
en ook het personeelsblad werd in een heel
nieuw (en professioneler ogend) jasje gestoken...
En sinds deze zomer heeft Aralea ook haar eigen - op
maat ontworpen - Aralea-app!

• Op 20 augustus nam collega Tim Heylen
(Groen) afscheid van zijn vader
• Op 31 augustus nam collega Eddy
D’Huyvetter (Groen) afscheid van zijn
moeder
Innige deelneming!

#7 Kevin Leclercq is op 21 augustus
gestart als monitor op de afdeling
Groen
#8 Sander Guetens is op 1
september een BIO-stage gestart op
de afdeling Groen
#9 Jonas Peleman is op 1 september
gestart als arbeider op de afdeling
Verhardingen
#10 David Hermans is op 5
september gestart op kinderboerderij
Mikerf

JARIGEN IN DE KIJKER
• Bjorn Mintjens (Mikerf ) wordt 40 jaar op
07/10
• Erik Van Offel (Groen) wordt 45 jaar op
20/10
• Kurt Aesseloos (Verhardingen) wordt 55 jaar
op 18/10
• Willy Van Den Rijn (Groen) wordt 55 jaar op
17/11
• Ludwig Caremans (Groen) wordt 45 jaar op
18/11
• Cindy Criel (Verhardingen) wordt 35 jaar op

#11 Pascal Toeka is op 1 september
gestart als arbeider op de afdeling
Verhardingen

04/12
• Marcel Griffijn (Groen) wordt 40 jaar op
25/12
• Khan Afzal Naser (Groen) wordt 40 jaar op
31/12
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LEUKE WEETJES
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Van waar komt deze
neushoorn?

Huiselijk gevoel op
Aralea?

Jef met zijn
badsloefkes

Kunstenaar onder ons?

Michel Demolder

De camionettes van Aralea: op het eerste gezicht zien ze er zo
goed als allemaal hetzelfde uit. Echter, wie wat dichter gaat
kijken ziet dat elke camionette de eigenheid van zijn ploeg
draagt. Pluche beestjes, foto’s, stickers, 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 volgende: wij publiceren een foto van
zo’n hebbeding 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.
KEN JIJ DEZE NEUSHOORN? KOMT HIJ UIT JOUW
CAMIONETTE? KOM ONS DAN HET VERHAAL HIERACHTER
VERTELLEN! WE ZIJN ALLEMAAL BENIEUWD!

EXPOSITIE OP 24 - 25 JUNI 2017
ANTVERPIAGEBOUW TE BRASSCHAAT

Op 10 augustus 2017 vond het netwerkmoment Scoop Sociaal ’t Blokje plaats in de sportschuur te Loenhout.
Tijdens dit infomoment waren 10 reguliere ondernemers, 5 sociale econmie-bedrijven, VDAB, Talentenwerf, De Ploeg vzw,
stad Antwerpen aanwezig om informatie op te doen over “samenwerken met sociale economie in kader van een
bouwopdracht” . De spits werd afgebeten door Schepen Sus Vissers die de visie van de gemeente Wuustwezel over sociaal
aankopen én maatschappelijk verantwoord ondernemen deelde. VDAB, De Ploeg vzw en Talentenwerf gaven een
toelichting over opleidings- en ondersteuningstrajecten op de werkvloer. Nadien stelden de sociale economiebedrijven, waaronder ook Aralea, hun aanbod voor. Bedrijven vonden elkaar en de kaartjes werden uitgewisseld. De lunch van voedingsatelier De Stroming werd zéér gesmaakt.
Dit infomoment kaderde in de proeftuin “Scoop Sociaal: Focus op sociaal aankopen bij lokale besturen.” Het opzetten van
een marktdialoog was
de eerste stap tot het
vormen van partnerschappen.
Tekst en foto’s: SELAB

22

Positieve feedback
We kregen dit mailtje vanuit de gemeente Kapellen,
het is bestemd voor de collega’s van de afdeling Groen
(team Noord) :
Beste Michaël, laat ik beginnen met de complimenten over
te maken van onze schepen Frederic van Haaren die me
gisteren belde om te zeggen dat het onderhoud langs de
gewestweg N11 zo goed is gedaan en dat alles er piekfijn
uitzag! Dus dank jullie wel!!! Sofie Vincke (deskundige groen
Kapellen)
We kregen dit complimentje via mail, het is bestemd
voor de collega’s van de Mikerf :
Dag Peter, ben onlangs van jullie heerlijk ijs gaan eten;)
Trouwens mooi gedaan met de verbouwing, veel meer
daglicht. Vriendelijke groeten, Bart Campo (algemeen
directeur Cig De Stobbe)
We kregen dit mailtje van de hoofddeskundige van de
openbare bibliotheek Brasschaat :
Beste Michaël, hartelijk bedankt voor je mailtje. Vorige
week werden de boeken door jullie zeer netjes geleverd en
opgehaald, waarvoor dank. Tot volgende week dinsdag. Met
vriendelijke groeten, Leen Baggerman
We kregen dit mailtje van Eandis Kempen over
het werk uitgevoerd rondom een schakelpost te
Zandhoven,het is bedoeld voordecollega’svandeafdeling
Verhardingen:
Geachte, de klinkerwerken zijn zeer goed uitgevoerd. Met
vriendelijke groeten, Luc Claessens
We kregen dit mailtje van een tevreden klant, het is
bestemd voor de collega’s van de afdeling Verhardingen
(ploeg Danny) :
Dag Serge, dag Danny en ploeg, Ik wil via deze mail
onze tevredenheid melden over de samenwerking met
Danny en zijn ploeg en over het goede resultaat. Er zijn
diverse
buren
die
ook
hun
oprit
willen
vernieuwen
en
jullie
contactgegevens hebben we met plezier
doorgegeven want zij vonden het werk
goed. Vriendelijke groeten, Jozef De
Meyer
Dit
mailtje
kregen
we
van
Kris
Van
Tichelen,
ergotherapeute en coördinator
OV2 van Berkenbeek :
Dag
Nathalie,
eerst
en
vooral
bedankt
voor
het
infomoment en rondleiding in de
Kringwinkel vorige week. Ouders vonden het
zeker interessant en hebben zo een duidelijker beeld
van wat Aralea allemaal doet. Merci! Met vriendelijke
groeten, Kris Van Tichelen

Deze mail kregen we van een tevreden klant, het is
bestemd voor de collega’s van de afdeling Verhardingen
(ploeg Saïd Andiche, Abdel Aziz en Ansumana Kromah) :
Goede middag Mr. Pittevils, heb door jullie een
terras en een tuinpad laten aanleggen. Ben hierover super
tevreden en zeker over jullie team Said en Aziz. Niet alleen toffe
mensen maar ook goede vakmensen. Zal zeker jullie werk aan
iedereen aanprijzen, gewoon TOP. Mvg Marcel Gevers
Op de kinderboerderij kregen ze deze reacties van
ouders op de boerderijkampen :
- Finne genoot samen met haar toverbosvriendinnen van
een fantastische week op de boerderij! Wat een supertoffe week! Van broodbakken tot stallen uitmesten! Ze
genoot ervan! Ook een dikke merci aan de leuke leiding!
Finne & familie
- Charlotte vond het kamp GE-WEL-DIG! Alles wat ze leuk
vindt, kwam uitgebreid aan bod: dier-bak-tuin plezier :-).
Jammer dat het maar een weekje duurde, ze zou hier wel
een hele vakantie kunnen vertoeven. Ook de begeleiders
vond ze TOP. Kortom het was een MEGA TOFFE week. Merci
- Wat een enthousiasme elke avond! En zo veel afwisseling!
Koken, in de tuin werken, de stallen uitmesten, de dieren
kammen,… Vooral het koken en het bosspel met de kaartjes
vond ons zoontje de max. Jammer dat het kampje maar 5
dagen is :-( Dikke merci voor deze organisatie.
- Matteo vond het kamp REUZE leuk! Hij gaat het morgen
super jammer vinden dat het gedaan is. Hij zal dit kamp niet
snel vergeten. De recepten van brood, choco en koekjes wil
hij (en wij) wel :-) Bedankt voor de super goede organisatie!
- Niels vond het een SUPER-TOF boerderijkamp! Hij vond
het leuk om de kuikens in een ander hokje te zetten. Hij
voelde zich een echte boer!! Ook de koekjes waren zeer
lekker. Hij was ook heel fier op de
zelfgemaakte
choco
en
brood.
Heerlijk. Dank voor de begeleiding en de
kans die hij kreeg voor deze ervaring!
Jammer dat het bijna voorbij is…
Een welverdiende pluim voor :
Collega Bart van de Kringwinkel
die een nieuwe collega Alain een
kleine opleiding heeft gegeven,
terwijl hij zelf nog maar een jaar voor de
Kringwinkel van Brasschaat werkt. Goed
gedaan Bart!
Meneer Hugo uit de Lepelstraat 57 te
Stabroek is erg blij met het werk gedaan door Aralea
Verhardingen / Ploeg Proximus! - Foto: Clement Lokoma
Tekst: Nele Jaspers
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FOLIO

Fun na ‘t werk
In beeld

Enkele sfeerbeelden van een gezellige Fun na ‘t Werk op Kinderboerderij Mikerf. Op deze afterworkdrink (29 juni) met de collega’s
konden we met z’n allen proeven van de heerlijke Mikerf Gin, de
hoevegin die bereid wordt met kruiden uit de tuin van onze boerderij! Het was opnieuw een bijzonder gezellig samenzijn!
Een dikke merci aan iedereen die een handje toestak!!!
Foto’s An Coppens

Afscheid
Dirk Raats

In beeld

28 augustus was de allerlaatste werkdag voor collega-monitor Dirk
Raats op onze afdeling Groen. 28 jaar lang was Dirk een vaste waarde op Aralea Maatwerkbedrijf!
Geniet van je pensioen, Dirk! We gaan je ongetwijfeld missen en
wensen je het allerbeste toe! Het ga je goed!
Foto’s An Coppens
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