Beste sympathisant van Den Brand,
Als ik dit schrijf zitten we bij Den Brand nog in hogere sferen.
Want enkele dagen terug hebben twee van onze bewoners, Patrick en Boudewijn, een gouden en een bronzen medaille behaald op de World Games Special Olympics in Abou Dhabi!!!
Ze keren vandaag, vrijdag 22 maart, terug en er wordt van alles geregeld om hun maandag
te vieren.
Ondertussen stond het bij Den Brand de afgelopen maanden niet stil natuurlijk!
In Mol verhuisden rond nieuwjaar een aantal bewoners van de Doornboomstraat naar het
gloednieuwe hoekpand op de hoek Doornboomstraat-Hangarstraat een paar honderd meter
verder. Daar gaan ze nog zelfstandiger wonen, in een eigen studio ipv in een gezamenlijk
huis, maar nog steeds met dezelfde begeleiding.
Ons bouwproject St.-Anna in Herentals kreeg een bouwvergunning, zodat we wellicht in het
najaar van 2019 echt kunnen beginnen (ver)bouwen . We komen hier in een volgend “Brandalarm” uitgebreider op terug.
We kregen ook door een gedeeltelijke rechtzetting van het verleden extra personeel toegewezen van het VAPH. Die mensen zijn ondertussen allemaal aan de slag, waardoor we de
teams meer ademruimte konden geven. En dat is nodig. Vandaag al en nog meer in de toekomst zien we een toenemende zorgbehoefte bij onze bewoners. Bewoners die jong bij ons
kwamen wonen, zijn ondertussen veel ouder geworden. Dat betekent meer medische, psychische en sociale zorg, soms ten koste van de “we-doen- iets-leuk”-dagen.
Het blijft ook altijd fantastisch als verenigingen, organisaties of bedrijven aan ons denken.
We zijn superblij met elke gift die we krijgen. Via de Warmste Week of rechtstreeks in
onze handen: het feit dat men aan ons dénkt is zeker zo belangrijk als het bedrag dat we
mogen ontvangen.
Als het zonnetje van vandaag een voorteken is, wordt het een aangename lente. Ook in Den
Brand hopen we op groei en bloei van oude en nieuwe projecten.
We houden u op de hoogte!
Jo Stas
Algemeen Directeur
vzw Den Brand
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OLYMPISCHE WINNAARS
Den Brand heeft er 2 wereldsterren bij! Boudewijn (bewoner Brand 1) en Patrick
(bewoner Brand 3) zijn sinds kort trotse eigenaars van een olympische medaille!!
Na maanden voorbereiding vertrokken G-atleten Boudewijn en Patrick naar Abu Dhabi
voor de Special Olympics World Games. Van 14 t.e.m. 21 maart gaven ze het beste
van zichzelf, Boudewijn tijdens tafeltennis en Patrick tijdens het fietsen. RTV
maakte een reportage bij de Geelse TafelTennisClub (TTC) tijdens de voorbereiding
op de spelen. https://www.rtv.be/artikels/geelse-tafeltennisclub-naar-special-olympics-abu-dhabia65312?fbclid=IwAR1ySHLc6iBl9rl3GSsBn3VLPSKAZF6xDezzNeaXWgpqRHyqB65XHIEoWkQ

Boudewijn kwam naar huis met een bronzen medaille en Patrick bemachtigde zelfs
een gouden medaille! We zijn heel fier op hen en het ganse Belgische team!
Ook de Gemeente Mol heeft hen in de bloemetjes gezet. Ze werden ontvangen in de
mooiste zaal van ’t Getouw door de Burgmeester en de schepenen. TV Mol was erbij
en maakte deze reportage. https://tvmol.be/media/drie-olympische-medailles-voor-mol
De uitslagen van al hun wedstrijden, kan je vinden op deze sites.
https://www.abudhabi2019.org/athlete/boudewijn-armand-vanderydt-702897
https://www.abudhabi2019.org/athlete/patrick-timmers-702845

Goed gedaan mannen! We zijn trots op jullie !
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EVENEMENTEN
Cinema in Den Brand (19/01/2019)
De Schoolstraat en de Lierseweg bouwden op zaterdag 19 januari de kelder van de
Schoolstraat om tot een echte filmzaal! Ze maakten samen popcorn en bakten eigen
nacho’s om tijdens de pauze op te eten. Na het maken van al dit lekkers konden de
deelnemers over de rode loper naar de “Cinema” wandelen. Tijdens de pauze konden
ze hun zelfgemaakte snacks opeten.

Nieuwjaarsreceptie personeel (31/1/2019)
Op een koude en gladde donderdagavond in januari trakteerde
Den Brand alle personeelsleden op een hapje en een drankje in
feestzaal Den Eyck in Kasterlee. Onze directeur Jo Stas vertelde
in zijn speech waaraan we het komende jaar gaan bouwen. Zo
kwam het bouwproject Sint-Anna in Herentals aan bod maar keken we ook tevreden terug op de verhuis van Brand 5a naar het
spiksplinternieuwe gebouw in de Doornboomstraat in Mol.
Nadien kon iedereen genieten van een glaasje en lekkere hapjes.
Het was een fijne avond waar alle medewerkers met elkaar konden babbelen.

Italiaans festijn (3/3/2019)
Het Italiaans Festijn van Den Brand… Ondertussen een gekend evenement in Mol en
omstreken. We mochten dan ook weer zo’n kleine 500 mensen laten genieten van een
heerlijk pastabuffet in de zaal van de Rozenbergschool. Dankzij de vele helpende
handen was het een succes! Dat bewijzen ook de mooie commentaren op onze facebookpagina. Via deze weg willen we alle bezoekers en helpers nog eens bedanken!
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Carnavalsfuif (6/3/2019)
Naar goede jaarlijkse gewoonte wordt er tijdens de krokusvakantie carnaval gevierd op
Den Brand! Ook dit jaar konden de bewoners en
het personeel zich van hun mooiste, gekste of
creatiefste kant laten zien op onze carnavalsfuif. Eerst werden alle magen gevuld met pistoles en sandwiches zodat we daarna klaar waren
om de dansbenen los te gooien. Niemand minder
dan onze huis-DJ Kristof (DC Lier) zorgde voor
leuke feestmuziek. Op het einde werden er
prijzen uitgedeeld. Omdat iedereen zich
prachtig had verkleed, kreeg elke groep een
prijzenmand met allerlei lekkers.
We kijken al uit naar volgend jaar!!

Vlindermoment
Vorig jaar organiseerde Den Brand een eerste vlindermoment. Na een mooie eerste
editie, werd al snel beslist om ook in het najaar opnieuw samen te komen. Omdat we
merken dat het deugd doet om te praten over dat verdriet, organiseren we op maandag 27 mei het derde vlindermoment. Tijdens deze samenkomst, worden de mensen
die we verloren hebben, herdacht. Het is een warm en gezellig moment waar we door
muziek te luisteren, tekstjes of gedichten voor te lezen en gewoon gezellig samen te
zijn, het verdriet een plaats willen geven.
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UITSTAPPEN
Nieuwjaarsfeest bewoners (14/01/2019)
Met z’n allen trokken we naar De Kaasboerin om het nieuwe jaar gezellig in te zetten. De bewoners en begeleiders konden smullen van een heerlijk diner.

Bal Special – Genk (01/02/2019)
Ondertussen weten jullie al dat we in Den Brand niet vies zijn van een feestje  Bal
Special is zo’n feest dat we niet graag missen. Enkele bewoners reden met de bus
naar Genk om hun armspieren te trainen en mee te zwaaien met alle schlagerliedjes
die de artiesten op het podium zongen. Wat een plezante avond!

Bal Special - Mol (13/03/2019)
Ook in Mol was er een Bal Special. Dit jaar was het een disco feestje! Brand 3,
Brand 6 en het atelier Mol trokken hun feestkleren aan en amuseerden zich rot! Dat
kan je wel zien aan de foto’s.
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KLUSJES
De logistieke dienst heeft er enkele zware verhuisklussen opzitten! Enkele bewoners
van beschermd wonen Mol verhuisden in december naar hun nieuw appartement in de
Hangarstraat. Ook de eerste afbraakwerken in de gebouwen van het vroegere rusthuis Sint-Anna in Herentals zijn begonnen. Op de eerste foto zie je Tom (logistiek)
terrastegels uitbreken. Op ‘den bureau’ van Den Brand in het Verlipark in Mol, hebben
we een extra ruimte in gebruik genomen. Dit wordt het nieuwe kantoor van onze directeur Jo Stas en er is ook een grote vergaderruimte. De logistieke dienst zette
alle tafels, stoelen en kasten op z’n plaats. Een verhuis kan stoffig zijn dus alles werd
proper gemaakt.

Opkuis nieuw appartement Brand 5

Eerste afbraakwerken Sint-Anna

Dimi poetst de stoelen

LEUKE ANEKDOTES
Verloren maandag (07/01/2019)
Op de eerste maandag na Driekoningen wordt er in de Kempen traditioneel appelbollen
en worstenbroden à volenté gegeten. Ook in Den Brand kregen alle bewoners en personeelsleden dit lekkers op hun bord. Een weetje: er werden 52 worstenbroden en 42
appelbollen gegeten.

Sneeuwpret
Het is misschien moeilijk om te geloven maar
als je goed kijkt, zie je dat deze hartjes bestaan uit bandensporen! Een chauffeur van
de Minder Mobiele Centrale heeft zijn
beste rijkunsten boven gehaald om dit
kunstwerk voor de deur van Brand 6 te maken. Van talent gesproken!
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Ook in het atelier van Herentals hebben ze sneeuwplezier beleefd. Sommigen zijn in de wolken als ze in de sneeuw kunnen
spelen! Zo ontstond er een mooi sneeuwgevecht. Anderen hebben graag een extra houvast zodat ze wat zekerder zijn, met
die gladde ondergrond.
Het was lang geleden dat het gesneeuwd had, iedereen was in
volle verwachting tot het eerste vlokje uit de hemel viel. En
wanneer het eindelijk zover was, konden we niet anders, dan
denken aan Martinus. Hij had het nogal over de daken geschreeuwd, want wanneer hij naar de sneeuw keek, was hij helemaal in de wolken!

Iedereen beroemd
Onze eigenste Kristof van Brand 3 kon je elke dag, jaja: elke dag!, bewonderen op
TV. Het programma ‘Iedereen beroemd’ gaat elk jaar op zoek naar de Homo Universalis. Ze starten met een groep van 100 mensen en elke dag valt er iemand af. Diegene
die als laatste de opdracht volbrengt, moet naar huis. Kristof vertelt dat ze in het
echt niet elke dag een proef moesten doen maar dat de opnames op 3 – 4 dagen gebeurde. In de loods waar het gefilmd werd, was het heel koud maar wel heel plezant!
Hij wilde niet vertellen als hoeveelste hij is afgevallen. Je kan alle filmpjes herbekijken via https://www.een.be/tag/homo-universalis.

PERSONEELSBERICHTEN
In het dagcentrum van Lier is Linus gestart. Hij is in de plaats van Joke gekomen die
het team van het atelier in Mol versterkt. We namen ook afscheid van Hanne, de
vervanging van Liselot (ortho). Het was spijtig om Hanne te zien vertrekken maar
natuurlijk waren we heel blij dat Liselot terug kwam! Brand 3 heeft er ook een nieuw
gezicht bij: welkom Lieze! Zij zal de afwezigheid van Sofie Roefs opvangen.
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WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
Van 25 februari tot 3 maart ’19 werden vrijwilligers over heel Vlaanderen in de bloemetjes gezet. Ook de vrijwilligers van Den Brand
kregen een klein geschenkje om hen te bedanken voor hun inzet. Het
atelier van Herentals maakte mooie kaartjes. Daarbij werd een
Lego-blokjes-sleutelhanger bijgestoken met de tekst ‘Bedankt!’.
Via deze weg nogmaals 1000x bedankt voor wat jullie doen voor onze bewoners!
An (bewoner Brand 6) stond met deze stoere foto tijdens
de week van de vrijwilliger op de facebookpagina van de
dienst samenlevingsopbouw Mol.
Onze eerste foto in de tattoo-actie komt van WZC Witte Meren.
Vrijwilliger An vertegenwoordigt de 107 vrijwilligers van WZC Witte Meren. Ergo Jill vertelt: 'Wij geloven dat vrijwilligers een enorme meerwaarde zijn voor ons en onze bewoners. Ze zijn als het ware het cement
van onze werking. De bewoners krijgen een extra helpende hand of luisterend oor en onze professionele krachten krijgen ondersteuning bij hun
diverse taken. Het is prachtig om te zien hoe iedereen zijn best doet om
goed te zijn voor anderen.' (tekst facebook)

SPONSORING
Kerstmarkt Europese School Mol
In de wintereditie van ons Brandalarm kon je lezen dat de leerlingen van de Europese
School in Mol een kerstmarkt organiseerden in december. De opbrengst zouden ze
schenken aan Den Brand. Onze directeur Jo Stas werd samen met enkele mensen van
het atelier Mol uitgenodigd op de school om de opbrengst in ontvangst te nemen. Ze
zamelden maar liefst €2.500 in !! Een superdikke merci aan alle leerlingen, leerkrachten en ouders van deze warme school!
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Opening muziekkelder met dank aan Kemin
Met dank aan Kemin uit Herentals (en natuurlijk onze klusdienst) stelde Den Brand
op woensdag 27 februari ’19 met trots de nieuwe muziekkelder voor. Dit is een ruimte
waar “Den Brand Band” kan oefenen en nieuwe liedjes kan bedenken. Natuurlijk kan
het ook voor andere dingen gebruikt worden. Bij een plechtige opening hoort natuurlijk het doorknippen van een rood lint. Dit gebeurde door de directeurs van Kemin.
We willen hen via deze weg nog eens van harte bedanken voor hun schenking! Onze
gasten gaan er zeker en vast van genieten!

Ook jij kan ons steunen zonder iets te doen!
Vanaf nu kan iedereen online shoppen én ons steunen! Huh? Online shoppen en steunen? Hoe kan dat? Maak kennis met Trooper. Een website voor al je online shopping
die ervoor zorgt dat je ONZE VERENIGING gratis steunt met je online aankopen,
zonder één euro meer te betalen.
Hoe werkt Trooper ?
1. Je gaat naar onze pagina op Trooper (www.trooper.be/vzwdenbrand).
2. Je kiest je shop en klikt op de banner. De link weet dat jij ons wil steunen.
3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te betalen.
4. De shop betaalt een percentje aan onze club. Gemiddeld krijgen wij € 5 per aankoop
van €100.
Enkele webshops die ons steunen via Trooper zijn: A.S. Adventure, Travelbird, Cool
Blue, Fun, Collishop, JBC, Hema, Bart Smit, Torfs, booking.com, … . voor de volledige
lijst surft je naar trooper.be.
Belangrijk: Trooper werkt goed, maar alleen als wij er ons als leden écht achter smijten en de nodige mond-aan-mondreclame voeren bij onze familie, vrienden en ook
Facebook, Whatsapp, SMS... inschakelen. Trooper moet leven binnen onze vzw!
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PASEN
Het atelier van Mol is al helemaal in de Paas-stemming! Ze kon je op het Italiaans
festijn hun handgemaakte paasdecoratie bewonderen.

Ze gingen met enkele gebruikers het 3de leerjaar van de school Mozawiek helpen en
vulden maar liefst 1200 zakjes met paaseitjes! Heel leuk en het waren allemaal snelle
werkers!

Wil jij ook onze mooie handgemaakte paasdecoratie in huis halen?
Contacteer ons via info@denbrand.be of 014 34 70 40
Of spring gewoon binnen in ons atelier!
Atelier Herentals
Schoolstraat 50, Herentals
Open maandag-donderdag
van 9u tot 16u

Atelier Mol
Spoorwegstraat 27, Mol
Open maandag-vrijdag
van 9u tot 16u

Vrolijk Pasen!
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KALENDER
We zien jullie graag op één van onze evenementen!
 Donderdag 9 mei ’19: Brandavond (infomoment voor ouders)







Maandag 27 mei ’19: Vlindermoment
Vrijdag 14 juni ’19: Personeelsfeest
Donderdag 18 juli ’19: BBQ voor personeel en bewoners van Den Brand
Donderdag 15 augustus ’19: Moederdagontbijt
Zaterdag 30 november ’19: Mosselfeest (Herentals)

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
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