Beste sympathisanten van Den Brand,
Vandaag, als ik dit schrijf, gingen de schoolpoorten weer voor 2 maanden dicht. Jong en oud
denken aan zon en zee of verre bestemmingen en maken grote plannen. Ook een aantal van
onze bewoners zitten te popelen om op vakantie te vertrekken. Met de familie, met een speciale organisatie of in september mee met de Reis van Den Brand. En sommigen blijven gewoon
bij ons en eten kersen op het terras.
Er was weer heel wat te bleven de afgelopen maanden. Activiteiten natuurlijk, maar ook kennismaken met heel wat nieuwe gezichten in het team.
De uitbreiding van middelen die ons midden 2018 werd toegezegd, is nu helemaal omgezet in
concrete, bijkomende ondersteuning van de groepen en het ondersteunend team. We zijn er
heel blij mee.
Onze grote bouwprojecten worden concreter.
In het project Huis Anna in Herentals, een deel van het oude rusthuis dat we gaan renoveren,
hopen we in het late najaar met de afbraak te beginnen. We zijn nu bezig met de stabiliteitsen energiestudies. Maar ook overleg met de banken en de subsidiërende overheid zou over
enkele weken tot een afgeronde financiering moeten leiden.
Ook in Mol is er goed nieuws. Op de locatie van Brand 6 (Spoorwegstraat) mogen we meer
grond in erfpacht nemen van de Gemeente Mol. Daardoor kunnen we hier mooie plannen maken
voor nieuwe gebouwen. Daarmee garanderen we de toekomst van Den Brand. Perspectief voor
dit project? 2023.
Maar het belangrijkste blijft het alledaagse bij Den Brand: de zorg en het hart voor onze
bewoners, de gasten van de dagbesteding en de mensen die we extern begeleiden. Ons team
verzet bergen!
Ik wens u, familie, medewerker of sympathisant, dat deze zomer ook uw batterijen weer zal
opladen. Want er wacht ons weer heel wat in het najaar!
Een fijne zomer!

Jo Stas
Algemeen directeur
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EVENEMENTEN
Brandavond (9/5/2019)
Jaarlijks organiseren we een info avond voor familieleden en andere betrokkenen van
bewoners en gebruikers. Tijdens deze avond keken we terug op nieuwigheden en veranderingen binnen Den Brand en kijken we vooruit naar de toekomst. Zo gaf onze
pedagogisch directeur, Aurora, uitleg over het bouwproject ‘Huis Anna’ in Herentals.
We kregen uitleg van Sus (BW Herentals), Wesley (BW Herentals) en Jos (Lierseweg)
over de gebruikersraad van Den Brand. Ze vonden het super spannend om voor deze
groep mensen te staan maar hebben het schitterend gedaan! Nadien kon iedereen
napraten bij een drankje.

Brandschoon (23/5/2019)
Het is elk jaar weer uitkijken naar ‘Brandschoon’, een tentoonstelling waar je de
kunstwerken van onze bewoners van Mol en Herentals kunt bewonderen. De schilderijen hebben ze gemaakt op de kunstacademie van Mol. In samenwerking met Sibelco,
’t Kristallijn en Rotary Club Mol worden de werken tentoongesteld en verkocht ten
voordele van Den Brand. Op 25 en 26 mei, 1, 2, 8 en 9 juni kon je de tentoonstelling
bezoeken in ’t Kristallijn. Tijdens de officiële opening op 23 mei werden al een paar
schilderijen verkocht!
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Personeelsfeest (14/6/2019)
Howdie cowboy! Dit jaar was Far West het thema van ons personeelsfeest. Iedereen
verscheen in zijn mooiste cowboy of indianen outfit. Tijdens een quiz werd de kennis
over het wilde westen getest. Enkele doe-opdrachten haalde de beste cowboy eruit.
Zo werd er paard gereden op een stokpaardje, besliste een duel wie sneller was dan
zijn schaduw en konden we zien wie het beste kon mikken. De winnaar van onze quiz
was niemand minder dan ons opperhoofd Jo Stas! We hebben ons ferm geamuseerd!
Yihaaaa!!!

UITSTAPPEN
Mol kermis (2/4/2019)
De jaarmarkt in Mol is één van de activiteiten waar onze bewoners van Mol enorm
naar uitkijken! De kermiskramen gaan speciaal voor ons vroeger open. We maken er
dan ook elk jaar een leuke daguitstap van. ’s Middags aten we in Brasserie Belle Vue.
Daarna was het tijd om alle attracties uit te testen. Vooral het lunapark was populair.
Iedereen kon één of veel prijzen mee naar huis nemen. De meesten kozen een sleutelhanger als prijs. Nadien zijn we nog iets gaan drinken.
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Sportdag (12/4/2019)
Als eindwerk organiseerden drie studenten van de sportrichting van Hogeschool Thomas More een sportdag. Volwassenen met en kinderen zonder beperking kwamen samen op de sportterreinen van Nike om een ganse dag te bewegen. Via een doorschuifsysteem ging iedereen het parcours met 7 verschillende sporten en spelletjes rond.
Het was die dag heel koud maar onze bewoners konden veel bewegen zodat ze warm
bleven. ’s Middags waren er frietjes. Iedereen kreeg bij het naar huis gaan een goodiebag. Dat is een zakje met allerlei leuke spulletjes. Bedankt aan de studenten om
deze dag gratis (!) te organiseren. We vonden het kei tof!

Boerenkermis 15/5/2019
Of we mee willen feesten op Boeren kermis? NATUURLIJK!! Enkele bewoners trokken met een gepaste outfit naar de Rozenberg school in Mol. Daar konden ze dansen,
oude volksspelletjes spelen en nog veel meer. Je ziet het aan de foto’s, ze hebben
zich goed geamuseerd!

Reizen van verschillende projecten
In mei en juni gaan de meeste bewoners op reis met het project. Voor foto’s en om
te horen hoe plezant het geweest is, kan je contact opnemen met de projecten.
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KLUSJES
Het atelier van Mol zet zich een aantal keer per jaar in
om zwerfvuil te verzamelen. In de straten rond het atelier (Brand 6) gaan ze op zoek naar alles wat niet in de
natuur hoort. Zo dragen wij ons steentje bij om de Gemeente Mol proper te houden!

Sinds kort doen onze bewoners aan houtbewerking. Samen met onze klusjesman
Eddy maakten ze deze mooie decoratie.

Een nieuwe deur voor het atelier in Mol.
Het klinkt misschien niet zo ‘WAUW’
maar als je kijkt naar de foto’s, zie je
dat het geen gewone een deur is! Je
wordt verwelkomd door enkele vrolijke
gebruikers. Op de foto zie je de trotse
gezichten van Patrick en Tibo (logistiek).
Zij zorgden ervoor dat alles netjes
recht en proper tegen de deur werd geplakt.

Het atelier van Mol heeft in juni 6000 (jaja, je leest het goed: zesduizend!) canvassen
klaargemaakt voor Mon Mol Martre. Ze kleefden op elke canvas velcro en een sticker.
De gemeente Mol wil deze 6000 canvassen laten beschilderen door inwoners van Mol
en zo één groot kunstwerk maken. Het atelier van Mol en Brand 1 halen alvast de verf
uit de kast om een paar doeken te beschilderen. Je kan ze gaan zoeken tussen de
duizenden anderen canvassen op Mon Mol Martre op 3 en 4 augustus 2019.
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LEUKE ANEKDOTES
Het dagcentrum in Lier gaat al een tijdje in de naburige straten rond om glas op te
halen. Sinds april doet ook het atelier van Mol een glastour elke eerste maandag van
de maand. Ze vroegen aan de buren om hun glas aan de straatkant te zetten. Toevallig
viel de eerste keer net op 1 april. De bolderkar van onze bewoners was
niet echt gevuld want sommige buren dachten dat het een 1 april grap
was! De begeleiders zijn achteraf tegen een paar buren gaan zeggen dat
het géén grap is. In mei was de bolderkar dan wel goed gevuld.

PERSONEELSBERICHTEN
Op 1 april mochten we Ann verwelkomen op de boekhouding. Zij kwam het team van 2
(Hanne en Sandra) versterken. Helaas blijft het team met 2 personen. Hanne heeft
beslist om ons te verlaten. We wensen haar veel succes met alle plannen!
Van Linus in het dagcentrum van Lier nemen we ook afscheid. Ook hem wensen we het
allerbeste!

BEWONERS
Nieuwe gebruikers en bewoners
We verwelkom graag enkele nieuwe gezichten in onze projecten.
Kristof vond zijn nieuwe thuis in de studio’s van Beschermd Wonen
Mol. Nicole heeft een leuke dagbesteding gevonden in het atelier
van Mol. Steven bereidt zijn verhuis naar Brand 6 voor en Kim denkt
al goed na over hoe ze haar kamer op Brand 3 gaat inrichten.
Welkom op Den Brand!!

Gebruikersraad
In november 2018 werden er verkiezingen georganiseerd voor de samenstelling van een nieuwe gebruikersraad en dit voor de periode
2018- 2022. Op 6 december ‘18 vond de officiële overdracht plaats.
Tijdens deze vergadering waren zowel de oude als de nieuw verkozen
leden aanwezig.
Op 14 maart 2019 vond de allereerste gebruikersraad met de nieuwe leden plaats en
in principe zou toen een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter verkozen moeten geweest zijn. Dit ging niet, omdat er twee gebruikers verontschuldigd waren.
Tijdens de onlangs georganiseerde gebruikersraad van 13 juni was iedereen wel aanwezig en werd er een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter verkozen. Onze nieuwe
voorzitter is Jos (Lierseweg) en de nieuwe ondervoorzitter is Wesley (BW Herentals).

Een dikke proficiat aan Jos en Wesley!
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Cursus 3D schilderen
Enkele bewoners van Mol volgden een cursus 3D schilderen. Soms zeggen beelden
meer dan woorden. Je kan zien aan de geconcentreerde en blije gezichten dat ze
ervan genoten hebben. Het resultaat is prachtig!
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GEBOUWEN EN HUIZEN
Begin juni verhuisden de bewoners van Beschermd Wonen Herentals van de Veldstraat naar een huis op de Lierseweg. Ze zitten nu lekker dichtbij onze leefgroep op
de Lierseweg. Als de suiker op is, weten ze waar naartoe gaan!
Het huis op de Postelarenweg in Mol, vroeger bekend als Brand 2, is verkocht. Het
huis stond al een tijdje leeg.
De verbouwingen van een deel van het vroegere rusthuis Sint-Anna in Herentals zijn
we aan het voorbereiden. Om er een echt Den Brand-project van te maken, doopten
we het om tot ‘Huis Anna’. Zo willen we duidelijk maken dat het één van ONZE huizen
wordt, zonder de geschiedenis van het gebouw te verliezen. Als alles loopt zoals gepland, starten we in het voorjaar van 2020 met de werken.

SPONSORING
We zijn altijd heel blij en dankbaar als we (onverwacht) gesponsord worden. We zetten deze bedrijven dan ook graag in de kijker:

Een onverwachte sponsoring kwam van het Wascenter op de Turnhoutsebaan in Mol.
Eén van de begeleiders van Brand 6 ging er langs om de donsdekens van de bewoners
te laten reinigen. De zaakvoerder stelde zelf voor om een deel van de rekening op
zich te nemen!

De organisatie van de Zigeunerfjeste heeft
laten weten dat ze ons opnieuw willen sponsoren. Op 19, 20 en 21 juli kan je op een weide in
de Diepestraat in Mol gezellig vertoeven.
Er is van alles te beleven voor jong en oud. Zo
kan je binnenkijken in een 70-tal woonwagens,
je maag vullen met een stukje varken aan’t spit
of gewoon genieten van de muzikale sfeer. ’s
Avonds verlichten honderden kaarsjes het
terrein.
Een deel van de opbrengst van het weekend,
schenken ze aan Den Brand.
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Hou alvast 18 en 19 oktober 2019 vrij in je
agenda! De organisatie van Peir oanfest heeft
Den Brand uitgekozen als goed doel voor hun
jaarlijkse benefiet. Tijdens deze 2 dagen kan
je in Mol-Achterbos terecht voor een festival met tal van Rock en Metal bands. De
affiche kan je vinden op hun facebookpagina.
Het kantoor in Mol van ‘Het Poetspaleis’ heeft ons als
goed doel uitgekozen! Jaarlijks organiseren zij een actie
en dit jaar zijn wij de gelukkige! Ze verkopen lekkere wafels via hun huishoudhulpen.
Tomson Recycling haalt sinds kort de lege toners en inktpatronen op van onze printers. Voor elk leeg patroon ontvangen
we een kleine vergoeding.
De service clubs van Mol zijn ook trouwe sponsors. Zo mochten we dit voorjaar weer
een aantal mooie cheques in ontvangst nemen.
Jij, ja jij als sympathisant van Den Brand, kan ons ook steunen zonder 1 euro te betalen. Door je online aankopen via Trooper te doen, geef je een deel van het uitgegeven bedrag aan Den Brand. Zo zamelde we al € 48 door helemaal niks te doen. Hoe
simpel kan het zijn  Vergeet dus zeker niet naar www.trooper.be/vzwdenbrand te
surfen voor je een online aankoop doet!

De kerstperiode is nog lang niet aangebroken maar wij zijn al geregistreerd als goed
doel bij Music For Life 2019! Van 18 tot en met 24 december is het De Warmste
Week. Vanaf 18 september kan je je actie registreren via https://dewarmsteweek.stubru.be/. Vorig jaar konden we rekenen op veel warme acties. We hopen dit
jaar opnieuw jullie warmte te voelen!
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Via onze jaarlijkse Moederdag actie op 15 augustus kan je onze bewoners sponsoren.
Bestel je ontbijtbox of bloemenboeket voor 7augustus 2019 en verras mama. De opbrengst gaat naar de reis van onze bewoners naar Duitsland. Het bestelformulier vind
je bij dit Brandalarm of op onze website www.denbrand.be.

Bedankt aan alle sympathisanten, organisaties en bedrijven!!
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KALENDER
 Donderdag 18 juli ’19: BBQ voor personeel en bewoners
van Den Brand
 Donderdag 15 augustus ’19: Moederdagontbijt
 Vrijdag 6 september ’19: Brandolympics voor bewoners
en gebruikers van Den Brand
 Zaterdag 30 november ’19: Mosselfeest (Herentals)
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CONTACT
Wens je wat meer informatie over een bepaald onderwerp of wil je je inschrijven op
onze nieuwsbrief, twijfel dan niet en neem contact met ons op:
Den Brand vzw
Emiel Becquaertlaan 2 B.2.12
2400 Mol
Tel: 014 34 70 40
e-mail: info@denbrand.be
www.denbrand.be
denbrand.vzw

12

