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VOORWOORD
In deze editie een terugblik op de
voorbije 6 maanden.
In deze nieuwsbrief :
- vrijwilliger Dany in de kijker
- het engagement van VTS3
- acties zomer en najaar 2017
- studente/ vrijwilligster Merel

Voor de toekomst mag je al
noteren:
- overlegronde rond geestelijke
gezondheid
- werken rond gevoelens bij
kinderen en hun ouders
- week van de vrijwilliger: zij zijn
onze helden! (3 tot 11 maart)

VRIJWILLIGER AAN HET WOORD: DANY
Sedert de oprichting van Welzijnsschakel “De Springplank” in
2009, maak ik deel uit van de vrijwilligersploeg. Een fantastische,
enthousiaste ploeg mensen die dag in dag uit klaar staan voor de
organisatie van het praktische en inhoudelijke werk. Ikzelf ben
vrijwilliger in de ontmoetingsruimte. Hier krijgen onze bezoekers
koffie / thee met een koekje of een warme tas soep aangeboden.
Af en toe – bij speciale gelegenheden – smullen ze hier van
heerlijke pannenkoeken.
Wat spreekt mij aan en wat boeit mij ? Vooral het contact en de
‘ontmoeting’ met mensen in armoede en hun familie. Een
luisterend oor en zeer veel medeleven en empathie vind ik dan
ook zéér belangrijk. Met bezoekers die hun hart eens willen
luchten, heb ik een persoonlijk gesprek. Sommige bezoekers die
alleen of met hun gezin en familie een uitstap of vakantie plannen,
kunnen hiervoor ook bij mij terecht. Jaarlijks actie voeren voor de
voedselbank hoort ook mij mijn takenpakket (zie foto).
De levensverhalen van bezoekers
boeien mij en draag ik mee in mijn
hart. Kortom ik doe zeer
afwisselend en inhoudelijk
boeiend vrijwilligerswerk, dat me
zal blijven inspireren en energie
geven.

Voor de toekomst mag je al
noteren:
-…

Ik ben Merel Swinnen, 19 jaar, 2e jaar geneeskunde.
Vanuit de universiteit worden we aangemoedigd om
vrijwilligerswerk te doen. Ik heb gekozen voor de springplank en ik
moet toegeven dat het mij 200% meevalt. Het geeft mij een enorme
voldoening en ik geloof dat het voor mij zeker een leerrijke ervaring
is voor mijn verdere loopbaan maar ook mijn ontwikkeling als mens
zijn. Ik wil via deze weg graag ook een dikke pluim geven aan deze
prachtige organisatie en de vele, fijne medewerkers. Voor elk van
ons een 'kleine' bijdrage maar van grote betekenis voor vele
bezoekers. Niet enkel het broodnodige maar ook de warme
ontvangst, de gratis koffie en de toffe sfeer.

Lourdesreis van 16/7 tot 21/7
11 deelnemers
van Welzijnsschakels
n
Sint-niklaas namen deel aan de
bedevaart vanuit het bisdom Gent.
Voor ieder van ons een unieke
ervaring. We verbleven in la Cité Saint
Pierre - het Lourdes van de
minderbedeelden (Famille Chrétienne
2017) - een domein even buiten
Lourdes met talrijke paviljoenen en
een logeermogelijkheid voor 430
personen. Dagelijks namen we deel
aan de vieringen en activiteiten van
het uitgestippelde programma: de
Sacramentsprocessie
in
de
ondergrondse basiliek Sint Pius X, de
Kruisweg langs de Gave, we gingen
op de koffie bij de zieken, samen met
duizenden gelovigen met een kaarsje
in de hand zongen we het Ave Maria,
.... Niettegenstaande de diversiteit in
de groep, was er een zeer goede
verstandhouding en een diep respect
voor elkaar. Diepgaande gesprekken
waren voor iedereen van de groep een
ware verademing.

Daguitstap naar Boudewijnpark op 20/8

Een uitstap met 75 deelnemers naar een pretpark op een zonnige dag,
voor heel wat van onze gezinnen een topbelevenis deze zomer. De
zeeleeuwen wilden wel geen kunstjes opvoeren maar voor de rest niks
dan glunderende gezichten. De thuisblijvers genoten van de leuke
verhalen. Dank aan de vrijwilligers die deze dag mogelijk maakten.

'Samen veerkrachtig' het lied, het dossier en de film
Na 2 jaar werken rond onze geestelijke gezondheid brachten we ons
lied 'het is niet geld dat telt' op 17 oktober live samen met out-of-my-box.
Het lied vind je terug via de volgende link https://youtu.be/0Fd7tD6r320.
De film die we maakten ging in beperkte groep in première.
Vrijdag 22 december stelden we beide voor aan beleid en organisaties
die werken rond geestelijke gezondheid. Tezelfdertijd brengen we
knelpunten onder de aandacht en stellen een aantal aanbevelingen
voor. Beiden werden met aandacht en zorg door het beleid en
organisaties gehoord met de belofte er in de toekomst in de mate van
het mogelijke rekening mee te houden.

ORGANISATIE IN DE KIJKER: De VTS3 mannen
VTSkansenwerkers
CONTACTGEGEVENS
welzijnsschakel de springplank
kleine heimelinkstraat 17
9100 sint-niklaas
tel. 03 777 05 34
info@despringplank-sintniklaas.be
www.despringplank-sintniklaas.be
BE65 7330 5139 7296

Sinds september nam Maarten samen met zijn collega Liesbeth de
fakkel over binnen onze school VTS 3 als ETO verantwoordelijken.
ETO staat voor Extern Time Out. Leerlingen die het om diverse
redenen moeilijk hebben op school, worden voor minstens 10 dagen
even letterlijk en figuurlijk , in een andere omgeving gedropt.
Samen met voorganger Jitse ging ik daarom vorig jaar al eens kort
meedraaien in de werking van de Springplank. In september gingen we
opnieuw kennismaken, en nu wekelijks sinds begin oktober ben ik met
1 a 2 leerlingen aanwezig om voor een donderdagmiddagje deel uit te
maken van het team. Alle medewerkers zijn super vriendelijk, de
coördinatie van Eddy is perfect. Samen zorgen we voor de verwerking
van het karton, afwas van de voedselbakken, klaarzetten van het
magazijn, vegen …
De leerlingen krijgen vaak complimenten op hun werk en dit doet hen
zichtbaar deugd. Bijna elke week geven ze aan dat de tijd tijdens deze
jobkes in de Springplank vooruit is gevolgen.
Werken in de springplank is voor de leerlingen en ik hoop voor de
Springplank zelf een win win situatie. In die zin hoop ik dat de
Springplank niet alleen voor de bezoekers, maar ook voor de leerlingen
een opstapje kan zijn naar een nieuwe start.

