Jaarverslag

2021
vzw Mariënstede

2

Voorwoord

Mariënstede …
kleurrijk plekje van warmte en ontmoeting
of één grote Mandala ...
Het woord mandala komt uit het Sanskriet en betekent magische ‘cirkel’. Dat staat symbool voor de
oneindigheid van het leven.
Oorspronkelijk komen mandala’s uit Tibet waar boeddhis sche monniken ze gebruikten bij het
mediteren. De prach ge cirkelvormige ﬁguren worden opgevuld met gekleurd zand.
Betekenis
Mandala’s geven inspira e en innerlijke verrijking.
Mandala’s maken je bewust van de verbinding met alles en iedereen om je heen. De buitenrand wordt
de circle of life genoemd. Dit vind je overal terug in het dagelijkse leven. Denk maar aan de zon, de
maan, de aarde.
De binnenkant is de ruimte waar je je veilig voelt. Waar de rust zit en waar je de ruimte en jd vindt om
innerlijke processen op gang te helpen.
De s p in het midden van de mandala staat symbool
voor de kracht die samenkomt. Daar waar alles begint
en waar alles mee in verbinding staat.
Levenswijsheid
In een jdperk waarin jd van essen eel belang is, en
waar we weinig geduld hebben, brengt het
consumen sme ons alles wat we maar zouden willen
met één druk op de knop. We geven veel geld uit om
maar dingen te hebben. Zelf iets maken is daarmee
ouderwets en ondergewaardeerd, terwijl het
ongelooﬂijk bevrijdend is om dingen te maken, niet
alleen voor jezelf of anderen, maar om überhaupt te
leren hoe je iets maakt. Het gaat om de reis, zo je wil.
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Mandala & Mariënstede
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Ahzooo,
de eenvoudige digitale ‘missing link’

Ahzooo is een webapplica e, gemaakt in samenwerking
met Bert Lietaert, die ervoor zorgt dat allerhande
registra es rechtstreeks in de loonverwerking en de
gebruikersfactura e kunnen geïmporteerd worden.

deelverantwoordelijk voor een correcte
loonverwerking en gebruikersfactura e.
De webapplica e Ahzooo is zo ontwikkeld dat het voor
ieder centrum op maat kan gemaakt worden. Omdat
veel centra dezelfde frustra es hebben rond
verwerking van registra es gaan we in 2022 Ahzooo bij
geïnteresseerde organisa es voorstellen. Wie weet kan
Ahzooo ook bij veel andere organisa es de eenvoudige
‘missing link’ zijn tussen de werkvloer en de factura e…

Voor de invoering van Ahzooo werden in Mariënstede
nog heel veel registra es zoals dienstverplaatsingen,
maal jden reserveren, atelierregistra es,
maal jdregistra es, … op papier gedaan. Alle so*ware
was aanwezig om de informa e te verwerken, maar we
misten nog, een voor iedereen toegankelijk, digitaal
instrument tussen de werkvloer en de
verwerkingsso*ware. Met de ontwikkeling van Ahzooo
kunnen de vele noodzakelijke registra es op gelijk welk
moment en plaats digitaal ingevoerd worden. Er komt
dus geen pen en papier meer aan te pas.

Voordelen van Ahzooo:



Bij de maandelijkse loonverwerking en de
gebruikersfactura e worden alle registra es in 1 keer in
de desbetreﬀende so*ware geïmporteerd. Ieder
personeelslid van Mariënstede is op deze manier
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Op maat in te stellen
Toegankelijk voor iedereen
Registreren wanneer en waar je wil
Iedereen deelverantwoordelijk voor een correcte
loonverwerking en gebruikersfactura e
Tijd die vrijkomt voor gebruikers

Mariënstede in cijfers

Gebruikers

Doelgroepen

Woonondersteuning

Mentaal 60%

Residen eel

46

Bruggensteun

28

PVF

17

RTH

7

Motorisch 12%

13

Varia

4

Au sme 25%

28

NAH 3%

3

Dagondersteuning
Atelierwerking

45

66

PVF

40

RTH

5

Varia

0

Totaal

LM 41%

45

MM 8%

9

EM 11%

12

110

Geslacht

In totaal ondersteunden we op 31/12/2020 in Mariënstede 110 gebruikers,
daarvan werden 9 gebruikers zowel ondersteund in de atelierwerking als in
Bruggensteun.

Man

61

55%

Vrouw

49

45%

Totaal

110

Opname en vertrek
Opname

Vertrek

Woonondersteuning
Residen eel

3

Bruggensteun

6

3
PVF

3

RTH

4

PVF

1

3

RTH

2

Varia

0

Varia

1

PVF

4

PVF

1

RTH

0

RTH

3

Varia

0

Varia

0

Dagondersteuning
Atelierwerking

4

8

4

Lee ijd
Afdeling

Jongste

Oudste

21

74

Gemiddeld

Woonondersteuning
residen eel

Bruggensteun

49,74

25

65

41,43

22

65

36,24

-

-

-

Huizen

51,31

Kasteel

47,7

Dagondersteuning
Atelierwerking
Noodsitua e

Woonondersteuning residen eel

Woonondersteuning Residentieel

< 30

4

30-39

3

20

40-49

16

15

50-59

15

10

60-69

4

> 70

4

16

5

4

15

4

3

4

0

Totaal

46

Woonondersteuning Bruggensteun

Woonondersteuning Bruggensteun
< 30

9

30-39

5

40-49

5

50-59

6

60-69

3

>70

0

20

15

10

9
5

5

6

5

3
0

0

Totaal

28

Dagondersteuning
< 30

18

30-39

12

20

40-49

7

15

50-59

4

10

60-69

4

Dagondersteuning
18
12
7
4

5

0
0

>70

0
Totaal

4

45
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Medewerkers
Aantal personeelsleden op 31/12/2020 (volgens de sociale balans)
2019

2020

2021

Vol jds

23

20

23

Deel jds

48

47

50

Totaal

71

67

73

Vol jds equivalent

54,90

52,6

54,03

Gemiddelde lee*ijd

44,92

44,48

44,53

Vrijwilligers
Ac viteit

Uren/jaar
2019

2020

2021

Weekend-koken

642

372

519

Klusjes

1325

378

550

Uitstappen

396

87

128

Vervoer

1803

1001

1455

Wordt niet meer
als vrijwilligerswerk
beschouwd

-

-

1885

662

1255

44

6

0

Allerlei (o.a. post, feesten, ﬁlm, foto, …)

1097

726

647

Totaal

7192

3232

4554

VLOD– of VSPW-cursisten

Atelierhulp (o.a. winkel, sport, huiJar, …)
Koor en s ltegroepje

Deze getallen zijn gebaseerd op de tabellen van Lien en Hilde.
Wat niet opgenomen is:
 Het niet-geregistreerde vrijwilligerswerk binnen Bruggensteun.
 De imkers
 Vrijwilligersuren voor opstart nieuwe zuivel
 De spontane bezoekjes van verscheidene vrijwilligers aan bewoners.
 De uren dat vrijwilligers er gewoon zijn voor bewoners
 De uren die men vergeet te noteren
 De inzet van de werkbegeleiders voor begeleid werk
 Noord-Zuidraad : zetelen voor Mariënstede : Heidi Six
 Milieuraad : zetelen voor Mariënstede : Eric Cosijns
 Ac es voor de ‘Warmste Week’
 Vrijwilligerswerk van personeel
 ...
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#redchallengevtm

#redchallengevtm

#redchallengevtm

#redchallengevtm

#redchallengevtm

#redchallengevtm
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#redchallengevtm
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Ons prachtig domein

Jarenlang werd onze weide onderhouden door paarden
en enkele schapen. Toen 1 van de paarden overleed,
ging het andere paard terug naar de eigenaars. Voor
veel onder ons was dit een groot verdriet. Maar de
mogelijkheid om terug paarden te houden was er
helaas niet.
Weken vlogen voorbij, het gras groeide door, en veel
denkuren gingen voorbij. Zelf heb ik tamme schapen
thuis, die gaven mij de inspira e om door te gaan met
dieren in Mariënstede. Ook voelde ik veel gemis naar
dieren van onze gebruikers.
Ik volgde een opleiding om boerderijdieren te
integreren in de zorgsector. Na die opleiding ging ik aan
de slag. Mijn grootste doel is om de dieren met onze
mensen te verbinden met al hun zintuigen en dit op
verschillende manieren.
De liefde die je krijgt van de dieren is onbeschrijﬂijk. Je
kan tegen hen alles vertellen en je kan helemaal jezelf
zijn. Dit wilden we ook doorgeven aan onze gebruikers.

Zo maken wij verrijking voor de dieren: vb. een sla
slinger voor de kippen, verrassingsdoosjes maken,…
We snoezelen ook tussen de schapen.

Intussen hebben we een kudde Ardense voskopschapen
die onze grote weide onderhouden en hebben we een
grote kippenren waar er dagelijks verse eitjes gelegd
worden.

Beleving tussen mens en dier is prach g. We hebben
een heel mooi domein met voldoende ruimte om onze
mini-zorgboerderij op te starten. In de toekomst komen
er alvast nog meerdere diersoorten in Mariënstede
zoals grote konijnen, een ezel, …

Samen doen we met ons nieuw dierenatelier
ac viteiten met onze dieren. Zo creëren we een band.
Op de verschillende dierenfoto’s kan je voorbeelden
zien van onze ac viteiten.

Manon Delville, begeleidster tuin & dieren
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Spice

Een paar jaar geleden kreeg ik, Els, begeleidster in het
Dagcentrum de vraag of ik onze hond Figo eens kon
meebrengen naar de SMAK. Ja, dat wil ik wel. Hij is een
rus ge, oudere Golden Retriever. Zo gezegd, zo gedaan.
Hij kwam mee op vrijdagmorgen naar de SMAK en stal
vele harten. Hij werd gestreeld, gekamd, bracht rust,
apporteerde eitjes en ballen, … Het kietelde bij mij. Ik
wou hier meer mee doen. Ik zocht veel dingen op over
honden in de welzijnssector. Zo kreeg ik nog meer de
beves ging dat dieren, honden veel kunnen betekenen.

Het is enorm verrijkend voor mij om te zien welk een
mooie wisselwerking, ontmoe ng er is tussen Spice en
de gebruikers. Van wandelhond tot luisterhond,
aaihond, knuﬀelhond, speelhond… Prach g!!!

Figo was een wijze hond en we dachten dat hij een
pupje veel wijsheid kon bijbrengen. Zo kwam Spice in
ons leven, terug een Golden Retriever. Het lukte niet
mee voor Figo om mee te komen naar Mariënstede. Hij
s erf vorig jaar. Maar hij toomde Spice regelma g in.

Op vrijdagmorgen vertrek ik nu meestal met een
enthousiaste hond, hondensnoepjes, poepzakjes en 2
leibanden rich ng Daisel. Een mooier begin van de
laatste werkdag van de week kan ik mij niet wensen.
Els Dheygere, begeleidster Dagcentrum

Via vrienden kwam ik in contact met Katrien van vzw
Patrasche in Oostakker. Ze organiseren een cursus: Je
hond voorbereiden op een hulpverleningsseTng. Dit
vond ik heel interessant, de staf van Mariënstede ook.
Zo zocht ik contact op met Katrien en volgde een
kennismakingsgesprek. Amai spannend.
Op donderdag 15 september zijn we gestart. Een
groepje van 6 honden en baasjes. Er is ongeveer
maandelijks een voormiddag les. We krijgen heel wat
huiswerk: naast een rolwagen lopen, verschillende
commando’s opvolgen, het verzorgen van een hond.
Spice en ik zijn in die lessen een team geworden. Juf
Katrien had vlug de trucjes van ‘Prins Spice’ door …
Enkele maanden geleden kregen we de zegen om
samen naar Mariënstede te gaan.
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Met verlangen naar een nieuwe SMAK

Met verlangen naar… een nieuw SMAK atelier
In het smak atelier worden semi-industriële en
dienstverlenende opdrachten uitgevoerd voor
bedrijven, organisa es, gemeentebesturen, scholen,…
in de buurt. Daarnaast voeren we ook een aantal
interne dienstverlenende opdrachten uit.
Het SMAK atelier gaat terug naar de start van
Mariënstede in 1985. De oude kapel was de grootste
ruimte van het kasteel en werd ingericht als hout,
Floralux atelier en de radiostudio die de mooiste
plaatjes draaide voor iedereen die aan het werk was.
De TL-armaturen van de oude melkerij te Moorslede
verlichWen het verouderde decor met haar fresco’s.
Gedurende de vele jaren kreeg het atelier verschillende
inhouden. Zo maakten we er ook handgeschept papier
en kende de mediatheek/drukkerij er zijn ontstaan.
Mei 2022 zal ons een verhuis brengen naar een
gloednieuw interieur, waar het SMAK atelier zijn
wedergeboorte zal kennen. Straf wat kan gerealiseerd
worden op zo’n korte termijn!

In Mariënstede werd reeds veel gebouwd en verbouwd,
maar de oude kapel toonde nog steeds zijn restanten
uit de vorige eeuw. Tijd om wat nostalgie achter ons te
laten en duurzaam te investeren in isola e en
accommoda e.

Net zoals in de maatschappelijk veranderende
wooninfrastructuur, is de oude kapel verbouwd in een
koppelbouw waarin ook het bakkerijatelier een nieuw
onderkomen zal krijgen.

Zo stond in juni 2021 een verhuis op het programma
van het SMAK atelier naar het boothuis (een klein, maar
gezellig lokaal gelegen aan de ingang van het Rosarium
schuin achter de Basiliek). Tijdelijk onderkomen kent
z’n beperkingen, maar gee* tegelijk zuurstof aan
nieuwe kansen. De toegangsweg via de achterkant van
het kasteel verloopt over een beschermd stukje
kasseien. Tom Boonen gewijs trotseren we dagelijks het
pad met de rolwagens en wanen we ons in de passage
van het bos van Wallers jdens Paris-Roubaix.

Met verlangen kijken we uit naar deze gloednieuwe
loca e, waarin we met comfort onze gebruikers van
het dagcentrum kunnen gaan kunnen ondersteunen
jdens de vele opdrachten die we uitvoeren voor onze
klanten.
Enkele voorbeelden van deze opdrachten: verpakken
van producten, klaarmaken van verzendingen, sorteren
van haar voor Think Pink, kleine montage- en
booropdrachten, maken van goodie bags, koﬃe malen,
papier versnipperen…

De ruimte gaf de nood aan het selecteren van de
essen e aan stockage en bracht ons tegelijk veel licht,
ver zicht en spontane ontmoe ngen met bezoekers van
het park.

Dieter Demeyere, begeleider SMAK
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‘t Kloosterhuis

Een nieuwe droom zit eraan te komen!
Van de Zusters van Ingelmunster kregen we de kans het
bij-kloosterhuis in Dadizele aan te kopen. Wij zijn hen
hier heel dankbaar voor.
De tradi e van de Zusters van Maria willen we op onze
eigen jdse manier verder zeWen.
“Leven in gemeenschap, met voorkeur voor mensen die
het op allerhande vlakken moeilijk hebben.
Onze religieuze gemeenschap wil in deze jd een ‘teken’
zijn van wat de Kerk wil zijn: een kern van hoop voor
deze wereld.”
Het kloosterhuis zal vervellen tot een klein duurzaam
woonproject waar kwetsbare en niet-kwetsbare
mensen zullen samenwonen en zorg dragen voor
elkaar. Op het gelijkvloers komt er een s lle
ontmoe ngsplek met “de muze” als de rode draad.
Kwetsbare mensen, eenzamen, ouderen, kinderen, …
zullen er samen een plek creëren van ontmoe ng en
warmte.
De plannen zijn getekend en de verbouwingswerken
starten in 2022.
Met de aankoop van dit klooster willen we een
levendige, kleurrijke versie zijn van wat het religieuze
gedachtengoed anno 2021 in zich hee*.
We willen hierin een voorbeeld zijn om anderen te
inspireren.
De aankoop en vooral de grote verbouwingswerken zijn
voor ons een serieuze uitdaging.
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Werken in Den Ouden Advokaat

we voorkennis voor alle prak sche zaken te
organiseren. Deze keer was de bubbelwerking
opengesteld en konden ook de bewoners van de
woondiensten kasteel en huizen deelnemen aan de
ac viteit. Men genoot om in groep deze eenvoudige
opdracht met repe eve handelingen uit te voeren. In
totaal hebben we 10548 geschenkdozen gemaakt.

De meeste mensen kennen deze likeur op basis van
eieren. Vroeger werd ‘den ouden advokaat’ gemaakt in
Sint-Niklaas, momenteel zijn ze geves gd in een
gloednieuw gebouw op de industriezone te Ledegem.
In de zomer van 2020 maakten we kennis met Franky,
Rika en Sylvie. Ze kwamen aan de overzijde van de
Meensesteenweg bij Mariënstede aankloppen met de
vraag om geschenkdozen samen te stellen en te
verpakken voor Aldi. Voor het hygiënecer ﬁcaat ISFfood van ‘den ouden advokaat’ diende het werk te
gebeuren in het bedrijf te Ledegem.

We laten jullie even meegenieten.

Omdat we toen in volle corona jd zaten, werd enkel
bubbel dagcentrum ingezet om ter plaatse te werken.
Gedurende 3 maanden gingen we vrijwel elke dag
werken met 7 gebruikers, 1 begeleider en 1 vrijwilliger.
We werkten telkens van 10u tot 12u en van 13u tot
15u. ’s Middags kwam Fien Kwisien telkens een warme
maal jd brengen. In de namiddag konden we bij de
koﬃe steeds genieten van vers roomijs, gedraaid door
Francky zelf.
In totaal werden 11232 geschenkdozen gemaakt.
In de zomer van 2021 werden we opnieuw gevraagd
voor dezelfde bestelling voor Aldi. Ondertussen hadden

Jenne en Nathalie vullen de werkbakken met kleine potjes
avokaat met likeur en grote ﬂessen advokaat

Alain, vrijwilliger in Mariënstede
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Ivan plooit de grote dozen

Stefaan vult het inzeWray met 2potjes en een glaasje

Manu vult de dozen met een ﬂes en een inzeWray

Jenne legt de gevulde dozen op de sealmachine

Brian plaatst 6 dozen in een bruine vouwdoos

Bart stapelt de dozen op een grote palet
21

Nieuwe ambachtelijke producten

Ambachtelijk roomijs iop zijn Italiaans….
Stracciatella

Ridder Jan apero-kaasjes
22

in de kijker

Holle chocoladeﬁguren voor
Pasen en Sinterklaas

De bakkerij verrast met nieuwigheden:
ovenkoeken, chocoladekoeken, klaaskoeken, ...

Advokaat op eigen inspiratie
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Begeleid Werk
Hoe warmmenselijke ontmoetingen tot een uniek ‘begeleid werk’ verhaal kunnen leiden

Inleiding:
Omdat toeval niet bestaat en omdat we geloven dat er
dagelijks kansen geboden worden en het er enkel op
aankomt om ze op te merken, getuigt dit verhaal:
Elias Bekaert uit Roeselare, gebruiker van het
dagcentrum, werkt nu wekelijks op
donderdagvoormiddag in de vishandel-traiteur
Neptunus in Roeselare bij Bart en Sylvie. Ik was al een
jdje op zoek naar een plaats voor Elias in Roeselare in
de horeca. Elias hee* namelijk heel wat talenten in dit
soort werk en hij mocht best nog wat meer uitgedaagd
worden. Hoe dit unieke verhaal begon, hoor je eerst
van Dieter, begeleider ateliers, en daarna van Bart die
samen met Sylvie zorgt voor de vele vislekkernijen in
Neptunus.
Hilde
Het verhaal van Bart en Sylvie:
Het verhaal van Dieter:

Na mijn opleiding als slager-traiteur wilde ik nog
ergotherapie studeren. Dit omdat ik in mijn jeugdjaren
dikwijls als monitor op kamp ging met mensen met een
mentale beperking. Vandaar mijn interesse om daarin
verder te studeren. Maar intussen leerde ik mijn vrouw
kennen. En die had een opleiding als kok gehad.
Zodoende dat ik na een jaar mijn studies opgaf om toch
verder te doen in de voeding.

In de zomer van 2021 toerden we met de mobilhome
rond in Noord-Italië. Van de Stelvio naar de
Dolomieten, Friuli, Vene e, Verona en het Gardameer.
Op deze laatste loca e stonden we op een schiWerende
camping naast Belgen en maakten kennis met Bart,
Sylvie en hun 2 kinderen.
De gesprekking brachten ons ook bij mijn werkplek
Mariënstede en ik stelde vast dat Bart heel geboeid
luisterde toen ik hem vertelde dat er mensen van
Mariënstede ook op verscheidene plaatsen in de buurt
van Mariënstede of van hun woonplek werken. Deze
zeer sympathieke mensen uit Tielt vertelden dat ze de
sociale sector genegen zijn en dat ze samen een droom
hebben om iemand met een beperking te
ondersteunen bij eenvoudige taken in het atelier van de
viswinkel. Een mooie kans voor een nieuw begeleid
werk traject binnen Mariënstede… Toen we terug
waren, nam ik contact met Hilde die het ‘begeleid werk’
behar gt. Intussen is de droom van Bart en Sylvie
werkelijkheid geworden.

Zomer 2003:
Het werd steeds moeilijker om mijn werk te
combineren met het op kamp gaan als monitor. Tot
plots de vraag kwam om toch nog een laatste keer mee
te gaan op kamp. Dit keer als hoofdmonitor. Zonder
denken heb ik toegezegd. Klein detail: we vertrokken
op 28 juli 2003 en ik had mijn trouwdatum van 26 juli
2003 over het hoofd gezien. Geen nood: Sylvie mocht
mee en dan konden we er zogezegd ons huwelijksreis
van maken. Wat super goed meegevallen was.
Daarna schoof het idee om te werken met mensen met
een beperking naar de achtergrond.
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En zo geschiedde,(Door de coronapandemie iets later
dan vooropgesteld) Elias komt sinds enkele weken bij
ons werken op donderdagvoormiddag.

Zomer 2021:
Wij zijn op vakan e in Italië op een camping. En plots
hebben we nieuwe buren. De kinderen waren euforisch
want het waren Belgen en dan nog wel WestVlamingen. We geraken aan de praat, eerst gaat het
een beetje over koetjes en kal[es en dan over het werk.
Wij vertellen over onze vishandel-traiteur en Dieter
vertelt over zijn werk in Mariënstede. En zo komt mijn
droom weer boven: iemand met een beperking een
kans geven in de maatschappij. Dieter legt jullie
werking uit maar hij hee* onmiddellijk Elias in
gedachten om eventueel te komen helpen bij ons.

Hij helpt ons bij het maken van hapjes, salades,… Als
een volleerde chef snijdt hij de groentjes. Hij is een
door ons graag geziene gast maar ook onze
leveranciers kunnen hem al niet meer wegdenken uit
onze keuken.
De ouders van Elias zijn ook goede klanten bij ons en
dus vertrouwd met de werkplek van Elias en dat was
ook mooi mee genomen. De puzzelstukjes vielen
allemaal zo mooi in mekaar.
Vele groetjes Bart en Sylvie

Maart 2022
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Circus Ronaldo

Eerst in april 2020, daarna in oktober van datzelfde jaar
en uiteindelijk begin september 2021 mochten we hen
eindelijke ontvangen. Danny en Pepijn Ronaldo met
hun voorstelling ‘Sono Io?’.
We genoten met volle teugen van een meeslepende en
ontroerende zoektocht. Want het staat geschreven in
de geschiedenis van de mensheid: “Tussen een vader
en een zoon ligt de diepe ravijn van hun gelijkenis”.
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Vrijwilligen in Mariënstede

Een 6-tal jaar geleden kreeg ik via mijn toenmalige
werkgever de mogelijkheid om een organisa e die ik
een warm hart toedraag ﬁnancieel te steunen.
Op het moment dat ik tussen 2 jobs zat, werd ik
uitgenodigd naar de opening van Château SupereWe.
De hartelijkheid, openheid en de gezellige, warme sfeer
vielen me direct op.
Ik zag dat personeel en vrijwilligers zich met hart en ziel
inzeWen om de bewoners een aangename en nuTge
jdsbesteding te geven, dit gaf me ‘goes ng’ om deel
uit te maken van deze grote familie.

Hé, Hallo, Goedemorgen hoor ik mezelf zeggen, eens
per week, want sociaal ben ik niet.

Daarom besloot ik 4.5 jaar geleden mijn kleine steentje
bij te dragen in Château SupereWe. Het is er heel
afwisselend: een gebruiker helpen met de slimme
kassa, koﬃe zeWen, kaas snijden, een geschenkmand
maken, prijswerk, …

De rust komt me tegemoet.
We ziWen opnieuw elke week samen, prach ge mensen, warm, uniek.
Waardering daarvoor doe ik het ook, bijna nergens
meer te vinden, hier dus wel .

Je hebt contact met zowel mensen met een beperking,
personeel als klanten. Hier hebben mensen nog jd
voor een babbel en het laat me ook telkens weer inzien
om meer van de kleine dingen in het leven te genieten.

En ja … ik teken de wenskaartjes voor de winkel, maar
dit is het minst belangrijke.

Kathia WaWeyne

Lidwine
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dwingen ons om hier vele tandjes bij te steken. Het
bestuursorgaan en de algemene vergadering dragen
hier ook een verpleWerende verantwoordelijkheid.
Mariënstede kan gerust op de hel* van zijn
energieverbruik terugvallen zonder comfortverlies. Het
sleutelwoord daarbij is energie-eﬃciën e. Om ieder
hoekje gluurt wel ergens een sluimerende
energievreter/monster. Voortaan zijn de energievreters
aangeschoten wild en worden ze verbannen uit het
energiezuinig paradijs (=verre droom). Maar het is een
werk van lange adem en zonder de zegen van het
bestuur en de par cipa e van het personeel lukt het
nooit.
Ook in het K3-recyclage atelier kon ik bijdrages leveren
tot het ontwikkelen van eenvoudige sturingen voor de
verschillende aanpassingen zodat de diverse tools veilig
bedienbaar zijn door het diverse Mst-volkje.

Willy (Zon) Lievens, vrijwilliger ‘avant la leWre’
Waarom Vrij-Willi-ger in Mariënstede?
Als je naam verborgen zit in het woord vrij-Willi-ger, tja
dan heb je wel een vrijwilligersprobleem als je niet zou
ingaan op de ‘hidden message’.

En dan krijg je als vrijwilliger tussendoor een koﬃe
aangeboden door ‘Lady Li’. Nergens op het noordelijk
horeca halfrond kan je dit meemaken. Li brengt de
koﬃe en komt naast je staan en zegt: “Drink nu maar je
koﬃe.” Ik neem een slokje en dan zegt ze: “Is het
lekker?”. Dan zeg ik: “Heel, heel lekker.” Vervolgens
zegt ze: “Dan is het goed.” Gevolgd door: “Wanneer is
het jouw verjaardag.” En zo zijn er nog heel veel
situa es die een mens een warme glimlach ontlokken…

Ik was er al heel vroeg bij als vrijwilliger ‘avant la leWre’
voor de prak sche uitwerking van het tuinatelier, de
Carabane, de eerste winkel, de herdenkingsruimte en
de diverse bouwprojecten.
Ik zag des jds niet zo meteen een gepaste opdracht in
het nochtans rijke Mst-vrijwilligersaanbod die ‘matchte’
met mijn ‘fantasy skills’. Dan maar zelf een nieuwe
vrijwilligersopdracht tevoorschijn getoverd:
ﬁlmvrijwilliger. Zo kon ik naar hartenlust ﬁlmpjes
maken over het reilen en zeilen in de vele ateliers in
Mariënstede en er landde zowaar een boself in
Mariënstede. De bewoners (gebruikers) zijn er gek op
en in het verlengde daarvan kon ik mijn schouders
onder het project ‘Ciné Cyriel’ zeWen. Er wordt
ondertussen gre g gebruik gemaakt van het
cinemazaaltje die antwoord biedt op de hedendaagse
jongeren beeldcultuur. Karien zorgt als een goede
huismoeder voor dit cinéhuisje en brie* me regelma g
over de gezondheid van onze projector-installa e. Door
de Coronapandemie echetr werden heel wat cinéini a even voorlopig ‘on hold’ geplaatst. Vanuit
Mariënstede kreeg ik de volle steun voor dit beeldend
project.

Zo, dat was het zo een beetje…
Willy Zon Lievens, trotse vrij-willi-ger in Mariënstede

Ook sta ik S jn graag bij als e-sherlock of energie
speurneus. De uit de pan swingende energieprijzen
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