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te zien hoeveel
plezier onze
cliënten hadden!
- Lies, Feestcomité

We zijn terug vetrokken!
Voorwoord door Jo Stas, algemeen directeur

Beste bekenden van Den Brand,

We are back! (Van eigenlijk nooit weggeweest)
Anderhalf jaar leefden onze cliënten en medewerkers, wij allemaal, onder de vervreemdende stolp
van COVID-19. Stap voor stap kruipen we daar onderuit en “hernemen” we wat we gewoon waren. Dat
geldt zeker ook voor Den Brand.
In mijn vorige voorwoord schreef ik “...versoepelen. Tot de dag komt dat we eindelijk terug kunnen
feesten”. Als u dit leest hebben we – zoals aangekondigd via RTV - onze grote Blij-Weerzien-Party al
achter de rug en zijn er alweer heel wat leuke activiteiten in de groepen gepasseerd.
Ondanks alle beperkingen hebben we ook niet stilgezeten de afgelopen maanden: ons bouwproject
Huis Anna in Herentals is volop in uitvoering, een van onze bestuurders organiseerde ten voordele
van Den Brand 'Open Tuindagen' met

professionele kunstenaars, het Moederdagontbijt was een

fantastisch succes, er moest na een hevig onweer weer water weggepompt worden in de
logistiek/atelier Mol, de tuin In het Dagcentrum van Lier kreeg een groen gazonnetje,…
Maar ook in de leefgroepen en dagbestedingen ging men weer volop aan de slag. Zo was er
“Vensterverzen” in Herentals. Dat zegt exact waar het over ging. Gedichten van onze cliënten werden
op de vensters van Den Brand en huizen in de buurt getoond, wandelaars konden daar even bij
mijmeren. Of u kon de winkelwandeltentoonstelling met kunstwerken van onze artiesten volgen.

We zijn dus weer bijna op kruissnelheid.
Want we willen elke dag opnieuw blijven ijveren voor een warme thuis voor al onze cliënten.
Allemaal een goede “herstart” gewenst!

Jo Stas
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Het zomert in Den Brand
Tekst geschreven door Nathalie P, cliënt Brand 1
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Zilvermeer, een rondwandeling aan het water.

Oh, wat een regen in Bobbejaanland maar
toch veel plezier gehad.

Mooie gedichten in de buurt van sas 4 in Dessel.

Er op uit naar Ten Hove: lekkere wafels eten
en bloemversiering afgeven en leuk dat Henny er was.

R

Rusthuis witte meren: bezoek aan Guy.
Dat was lang geleden dat we hem zagen.

V

Vele mooie foto’s bij de tentoonstelling in Mol centrum.

A

Aandachtig kijken naar de film over
de konijntjes in de cinema. Veel gelachen!

K

Kruidentuin en de abdij bezoeken in Postel.

A

Aan de 15 kapelletjes in Mol - Achterbos
rusten na een wandeling in de natuur.

N

Nergens mooier dan de bossen van de Galbergen.

T

Tuincentra: droogbloemen en plantjes kopen.

I

Iedereen, de helpers van de opentuindagen,
bedanken met een receptie in onze tuin.

E

Eindelijk nog eens een fuif met DJ Wimpy.

Huis Anna krijgt vorm
Begin dit jaar zijn de verbouwingswerken aan Huis Anna in
Herentals van start gegaan. Al snel stonden er nieuwe muren op de
vroegere funderingen. Het is leuk om te zien hoe dit gebouw vorm
krijgt! In mei werden de muren van de eerste verdieping
opgetrokken. Nu kan je met veel verbeelding zien wat het
uiteindelijk zal worden als het klaar is.
Intern zijn we volop bezig met de voorbereidingen van deze
verhuis. Voor de cliënten die hun nieuwe thuis zullen vinden in Huis
Anna en voor hun families wordt een infomoment georganiseerd in
het najaar.

Ik kan niet
wachten tot
het zover is!
- Ludwig, cliënt

Kunst en sport voor het goede doel
Regelmatig mogen we een gulle gift in ontvangst nemen van mensen of verenigingen die zich
onbaatzuchtig inzetten voor onze vzw. Ook deze zomer mochten we onze dankbaarheid uiten aan
zulke lieve mensen.
Hugo Viaene (bestuurslid van Den Brand) organiseerde in juni, samen met enkele vrienden en
kennissen, OPEN TUINDAGEN . Hij zette zijn prachtige tuin open voor het publiek en sprak enkele
kunstenaars aan om hun werken op zijn perfect gemaaide gazon te plaatsen. Een deel van de
kunstverkoop en de toegangsgelden werden overhandigd aan Den Brand. Het bracht de waanzinnige
som van €15.560 op! Dit gaat integraal naar ons bouwfonds.
Ook het Jogging & Marathon Team (JMT) Mol dacht aan Den
Brand toen ze een goed doel kozen voor hun NATUURLOOP . Op
22 augustus liepen een kleine 250 mensen de Molse bossen door
met als resultaat een knappe €500 ten voordele van Den Brand!

Bedankt!

Vrijwilligers gezocht
In het Dagcentrum van Lier voorzien wij activiteiten voor volwassenen met een verstandelijke
beperking. De activiteiten kunnen zowel in groep als individueel doorgaan. Wij zijn volop op zoek
naar vrijwilligers die deze activiteiten willen ondersteunen!
Een vrijwilliger kan bijvoorbeeld mee gaan wandelen met de groep, samen met een cliënt in de
tuin werken, ondersteunen tijdens een uitstap, enzovoort. Heb je zelf een talent, een hobby of iets
leuks dat je wil delen met onze cliënten in Lier? Ook deze voorstellen zijn heel welkom!

Handige Harry's en Hariettes gezocht om onze logistieke dienst te ondersteunen!
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Of ben je gewoon
handig in alles?

Goesting om de
muren een nieuw
kleurtje te geven?

Om onze logistieke medewerkers te ondersteunen zijn we op zoek naar handige vrijwilligers. Wil je
éénmalig komen of op regelmatige basis een bijdrage leveren als klusjesman? Elke hulp is welkom!

Wil je je inzetten voor Den Brand of vrijblijvend informeren?
Contract dan onze Sociale Dienst.
014/34 70 45 of socialedienst@denbrand.be

Welkom!
In onze Dagbestedingen mochten we in september enkele nieuwe
cliënten verwelkomen.

Lise V. en Mohamad K. nemen deel aan de activiteiten in Lier.
Kavish K. en Cloë D. zijn gestart in het Atelier van Mol.
Ook in Herentals zullen binnenkort enkele nieuwe gezichten te zien zijn.
De kennismakingen zijn nog volop aan de gang.

Vaarwel
Op 8 juli 2021 overleed Jozef V. G. na een lange strijd.
Jozef woonde sinds 1997 in Den Brand. Vanuit Mol verhuisde
hij al snel naar de Schoutenlaan en nadien de Bolwerkstraat
in Herentals. Na zijn carrière bij ZKW, tekende hij wekelijks
een aantal dagen present in het Atelier.
Omwille van zijn gezondheid, werd hij eind
opgenomen in de leefgroep van de Schoolstraat.

2020

Evenementennieuws
Moederdagontbijt - zondag 15 augustus 2021
Wat was dat weer een succes! Een vaste waarde bij Den Brand is ons Moederdagontbijt. We zijn heel dankbaar
dat we weer op zoveel steun konden rekenen. We hopen dat het u heeft gesmaakt!

720

verkochte
ontbijtboxen

157

verkochte
boeketten

204

bestellingen aan
huis geleverd

26

vrijwillige
helpende handen

Black & White Bubbel Party - vrijdag 3 september 2021
Het eerste grote feest binnen Den Brand na corona, EINDELIJK! Met de versoepelingen die in juni en juli
werden doorgevoerd, konden we eindelijk beginnen plannen. Dit feest zat al lang in de schuif en in de
hoofden van onze directie en het feestcomité. Wat waren we blij dat het zo ver was!
De aankondigen van dit feest was al een feestje op zich. Het feestcomité trok met een 'feestbus' langs alle
projecten om ijsjes uit te delen. De grote verrassing kwam pas 's avonds via een reportage op RTV.
Herbekijk het hier: https://www.rtv.be/artikels/geheimzinnige-verrassing-voor-bewoners-van-den-brand-a100383

Het feest zelf was zoals gehoopt KEI PLEZANT! Dankzij de lekkere frietjes hadden we genoeg energie om erin
te vliegen. Er was een coverband die de pannen van het dak speelden,. Bijna iedereen stond op de dansvloer.
In de fotohoek zijn toffe foto's gemaakt. Iedereen had het enorm naar zijn zin. Dat kan je hieronder wel zien!

Zet dit al in je agenda!
Mosselfeest - zaterdag 27 november 2021
Jawel, je leest het goed. Ons mosselfeest kan dit jaar terug doorgaan! Kom eind
november naar De Vesten in Herentals en geniet samen met je familie opnieuw van
deze gezellige bijeenkomst. Naast mosselen kan je ook videe, stoofvlees en koude
schotel bestellen. Inschrijven is niet nodig. Hou onze facebookpagina en website in de
gaten. Daar verschijnt binnenkort alle informatie!
Zaterdag 27 november 2021 - van 11u30 tot 14u en van 16u tot 18u30 - Herentals

Kerstmarkt Atelier Mol - zondag 28 november 2021
Ons Atelier van Mol organiseert dit jaar opnieuw een eigen kerstmarktje in hun lokalen
aan Brand 6. De cliënten en begeleiders zijn op dit moment al volop bezig met het
maken van unieke, handgemaakte en milieubewuste decoratie en hebbedingetjes.
Iedereen is welkom!
Zondag 28 november 2021 - van 11u tot 16u - Spoorwegstraat 27, Mol

(G)een Warmste Week?!
Studio Brussel en VRT hebben jarenlang De Warmste Week ondersteunt door een
oproep te doen aan de ganse bevolking om hun goed doel te steunen. Dit jaar
gooien ze het over een andere boeg en is de oproep gericht naar jongeren.
Uiteraard ook nodig om deze doelgroep de nodige ondersteuning te geven. Voor
onze sector heeft dit natuurlijk wel gevolgen.
Vergeet ons dus zeker niet tijdens de laatste weken van december! We zullen zelf opnieuw enkele acties
lanceren via onze facebookpagina en website. Wil jij zelf iets organiseren in het kader van een Warme Week?
Laat het ons dan zeker weten!
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