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Voorwoord
Oikonde op missie

Mensen die op missie zijn, zijn onderweg om een bepaald doel te 
verwezenlijken.

We hebben allemaal wel één of andere missie. Sommige mensen hebben heel 
grote missies en willen bijv. de wereld verbeteren. De meeste mensen hebben 
kleinere missies. Zorgen dat de kinderen goed groot worden kan een missie zijn, 
of zorgen dat de wilde katten in je straat niet verhongeren, heel hard 
trainen om snel te lopen,... iedereen heeft ergens wel één of meerdere missies. 
Ze zijn heel belangrijk voor ons en geven zin aan ons leven.

Niet alleen mensen, maar ook organisaties hebben een missie. Een organisa-
tie heeft altijd een doel, een reden waarom ze is opgericht en blijft bestaan. 
Oikonde bestaat al meer dan 40 jaar. Na zo lange tijd, was het goed om te 
kijken of de missie van het vroegere Oikonde nog wel altijd overeen kwam met 
de missie van het Oikonde van nu.

De medewerkers van Oikonde hebben er werk van gemaakt om de missie van 
Oikonde nieuwe woorden te geven.
Ze kwamen tot het volgend resultaat:

INHOUDSTAFEL

3 Voorwoord
Vrijwilligers in Oikonde
Vrije tijd?
Interview: Raad van bestuur
Ouderen project
De warmste week

Oikonde trooper

De hobby’s van Maurice

Ideeënbus

Openingsuren/sluitingsdagen

12

5

13

14

15

16

6
8

11

3



Binnen Oikonde bieden we jullie 
ondersteuning op verschillende 
gebieden zoals administratie, wonen 
& werk, gezondheid, vrije tijd, relaties, 
… Maar soms is deze ondersteuning 
nog niet voldoende. Naast deze hulp 
hebben mensen vaak nog nood aan een 
algemeen contact van mens tot mens: 
gezelschap, hulp bij 
huishoudelijke klussen,…

Vrijwilligers in 
Oikonde

Ken je mensen die in hun vrije tijd graag iets willen 
betekenen voor mensen met een beperking, ben 
je zelf geïnteresseerd of heb je een concreet 
voorstel? Laat het ons zeker weten! Je mag ons 
mailen michdemol@oikonde.org of je kan natuurlijk 
ook je begeleider aanspreken.

We proberen als begeleiders hiervoor zoveel als mogelijk de hulp van familie, 
vrienden & kennissen, soms ook buren in te schakelen. Maar af en toe 
merken we dat dit niet lukt, of niet voldoende blijkt te zijn. In dat geval gaan 
we op zoek naar vrijwilligers. Binnen Oikonde zijn er een 40-tal mensen die 
zich engageren om wat tijd vrij te maken om iets te doen voor mensen met een 
beperking. Dit kan vanalles zijn: samen een uitstapje maken, een wandelingetje, 
samen boodschappen doen,…

Op de website van Oikonde is een plaatsje voorzien waar te zien is voor welke 
taken we vrijwilligers zoeken.

Van 3 tot 11 maart was het WEEK VAN DE VRIJWILLIGER. Dit leek ons het 
ideale moment om onze vrijwilligers te bedanken. Al onze vrijwilligers kregen 
een kaartje toegestuurd met een bedankwoordje. Daarnaast werden ze ook 
uitgenodigd in Geranium. Katja, onze coördinator van team Mechelen, gaf hen 
een korte voorstelling over Oikonde. Ze stelde onze nieuwe projecten voor. 
Iedereen kreeg een hapje & een drankje. Een 11-tal vrijwilligers waren hier aan-
wezig. Spijtig maar waar, zijn er geen foto’s getrokken van dit gebeuren…

DIVERSITEIT VEELZIJDIG

DYNAMISCH ZELFSTANDIG

INCLUSIE

LAAGDREMPELIG

Oikonde is een dynamische organisatie waar we op een laagdrempelige 
en veelzijdige manier samen bouwen aan inclusie en zelfstandigheid. Respect, 

diversiteit en eigen krachten staan hierin centraal.

Dat is wat Oikonde wil zijn, waar Oikonde voor staat. Wij hopen dat ieder van 
jullie ook vindt dat dit de richting is waarin Oikonde verder moet werken!

Leen Quadflieg
Directeur

Er staan nogal wat moeilijke woorden 
in die missie. Wat betekenen die 
woorden precies?
Dynamisch:

Laagdrempelig:

Veelzijdig:

Er zit beweging in Oikonde, er is veel mogelijk.

Mensen die Oikonde nodig hebben, weten 
Oikonde gemakkelijk te vinden. Als je bij 
Oikonde bent, wordt er gewerkt op jouw 
maat en moet je niet afhaken omdat het alle-
maal te moeilijk is. Veel mensen kunnen 
terecht bij Oikonde.

Er gebeuren veel verschillende dingen in 
Oikonde

Inclusie:

Diversiteit:

Oikonde wil er mee aan werken dat 
iedereen mee kan doen aan alles wat er in de 
maatschappij gebeurt.

Iedereen is anders en daar hebben we respect 
voor.
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In het najaar van 2017 hebben we 
zowel in Mechelen als in Lier, samen 
met jullie nagedacht over het thema 
vrije tijd. In kleine groepjes hebben 
we samen enkele vragen beantwoord 
zoals onder andere:
Wat doen we op dit moment al in 
onze vrije tijd?

Wat zouden we nog graag extra doen 
in onze vrije tijd?

En waarom lukt het niet?

Op grote papieren hebben we al onze 
bemerkingen per groepje kunnen 
noteren. Achteraf hadden we een 
mooi overzicht van wat ieder groepje 
juist bedacht had. We hebben deze 
allemaal samen bekeken. Het werd 
ons vrij snel duidelijk dat jullie ei-
genlijk al heel wat doen in jullie vrije 
tijd... We hadden meteen een lijst van 
activiteiten die jullie op dit moment 
al doen. Zowel op gebied van sport, 
crea, uitstappen, organisaties waar 

mensen lid van zijn,… Dit was fijn om 
op te merken!

Wat ook hard opviel, was dat we 
het niet altijd te ver moeten zoeken. 
Integendeel, de meeste onder jullie 
benoemden zeer eenvoudige dingen 
zoals bv. een wandeling maken, een 
kaartspel, bowlen in groep, weekendje 
weg,…

Natuurlijk waren er enkele dromers 
onder jullie die graag een limousine 
zouden huren. Dat zijn natuurlijk 
zaken die ietsje moeilijker te 
organiseren zijn.

Over het algemeen echter, werd er in 
de verschillende groepjes dikwijls over 
dezelfde zaken gesproken. 
Wat voornamelijk naar voren kwam 
zijn activiteiten zoals leren fietsen, 
samen wandelen, wenskaarten maken, 
gezelschapsspelen, een quiz, een 
sportactiviteit in groep, een dagje naar 
zee, een uitstap met Oikonde,…

HOE BRENGEN WIJ ONZE 
VRIJE TIJD DOOR?

Waar we ook zeer goed op gelet 
hebben, was waarom het jullie spijtig 
genoeg niet altijd lukt om dergelijke 
activiteiten effectief te doen. Wat 
hier voornamelijk als antwoord werd 
gegeven was dat het niet leuk is om 
iets helemaal alleen te doen (en het 
niet altijd even simpel is om iemand 
te vinden met dezelfde interesses) en 
dat activiteiten vaak een prijskaartje 
hebben.

Kortom: jullie zijn op zoek naar 
betaalbare activiteiten die jullie samen 
in groep kunnen doen!

Binnen Oikonde zijn we hier met 
enkele collega’s mee aan de slag 
gegaan. We zoeken uit op welke 

manier Oikonde jullie kan helpen om 
bepaalde dingen toch af en toe te 
realiseren. Natuurlijk beslissen wij hier 
niet alleen over en moeten onze 
plannen nog goedgekeurd worden 
door directie en Raad van Bestuur.

We houden jullie verder op de hoogte!
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Oikonde is een vzw, een vereniging 
zonder winstoogmerk. De wet zegt 
dat iedere vzw een Raad van Bestuur 
moet hebben. De mensen die in de 
Raad van Bestuur zitten, hebben een 
belangrijke opdracht. Zij moeten er 
samen voor zorgen dat Oikonde goed 
wordt bestuurd. Maar wat betekent 
dat nu eigenlijk?

Dimitri had een gesprek met Wim 
en Erik , allebei lid van de Raad van 
Bestuur van Oikonde.

Heren, welkom. Bedankt om voor 
ons tijd te maken. Kunnen jullie eerst 
even vertellen wie jullie zijn?

W: Ik ben Wim Mertens en al sinds 
1985 in de Raad van Bestuur.

E: Ik ben Erik van Dyck. Ik ben ook 
al een oudgediende in de Raad van 

Bestuur. Ik ben al van 
1984 lid.

Wat is jullie functie in de Raad van 
Bestuur? Wat houdt die functie 
precies in?

E: Ik ben secretaris. Secretaris zijn 
houdt voornamelijk in dat ik samen 
met de voorzitter de verslagen van de 
Raad van Bestuur moet goedkeuren. 
Voor de rest is het een functie die je 
kan vergelijken met de andere leden 
van de Raad van Bestuur.

W: En ik ben voorzitter. Als voorzitter 
bereid ik de vergaderingen mee voor 
en leid ik ook de vergadering.

Wat doet de Raad van Bestuur nu 
concreet?

W: De Raad van Bestuur heeft de 
eindverantwoordelijkheid over 
Oikonde. Dat gaat over 
personeelsbeleid, 
financieel beleid en ook 
over de gebouwen. 
De Raad van Bestuur 
bespreekt met de 

directie wat er op 
die vlakken zou 
moeten 
gebeuren.

E: De Raad van Bestuur wordt ook 
gecontroleerd. Het is de Algemene 
Vergadering van Oikonde die één 
keer per jaar moet goedkeuren wat 
de Raad van Bestuur heeft gedaan en 
samen met de directie en de 
coördinatoren heeft beslist.

Ik neem aan dat jullie binnen de Raad 
van Bestuur soms moeilijke 
beslissingen moeten nemen. Kan je 
daar voorbeelden van geven?

W: We moeten financiële beslissingen 
nemen want we moeten zien dat de 
financiën van de vzw gezond blijven. 
Soms moet er ook beslist worden over 
het ontslag van mensen. Gelukkig 
moeten we dat niet te veel doen. Ook 
het aanwerven van mensen is een 
belangrijke beslissing. In het 
selectiecomité dat aanwervingen 
doet, zit ook altijd iemand van de 
Raad van Bestuur.

Is het jullie vaste job om in de Raad 
van Bestuur te zitten, of is dat 
vrijwillig?

E: Wij zijn vrijwilligers. We worden 
niet betaald en krijgen geen 
vergoeding. Wij willen ook geen 
vergoeding. Wij willen Oikonde zo 
goed mogelijk dienen. Dat is onze 
voornaamste doelstelling.

Jullie zitten al 33 en 34 jaar in de 
Raad van Bestuur. Dat is al heel lang. 
Hebben jullie in die tijd veel zien 
veranderen in Oikonde?

W: We hebben een hele evolutie 
gezien binnen Oikonde. Oikonde is 

lang geleden opgericht om daklozen 
op te vangen. Dat kostte heel veel 
geld. Er waren te weinig subsidies. 
Daarom heeft Oikonde later de dienst 
Pleegzorg opgericht. Die kregen wat 
meer subsidies en zo kon de vzw 
voortleven. Maar na verloop van tijd 
is er dan een opsplitsing gebeurd. De 
daklozenwerking is naar een andere 
vzw gegaan. Enkele jaren geleden is 
ook Pleegzorg opgegaan in een 
andere vzw. We hebben dus al heel 
wat zien veranderen.

E: We zagen dat in de daklozenzorg 
heel wat mensen terecht kwamen die 
een beperking hadden. En zo zijn we 
gestart met de opvang en begeleiding 
van personen met een beperking.

Jullie doen dit vrijwillig. Hebben jullie 
daarnaast dan ook een vaste job?

W: Ik werk als verpleger-coördinator 
in het CLB in Mechelen (Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding).

E: Ik ben al enkele jaren op pensioen 
maar ik heb voordien altijd gewerkt op 
de VDAB. Het is eigenlijk via de VDAB 
dat ik contact had met Oikonde, met 
mensen die in Oikonde werkten. En zo 
ben ik in de Raad van Bestuur terecht 
gekomen.

Vallen die jobs te combineren of is 
dat moeilijk?

W: Dat valt wel te combineren. Wij 
vergaderen met de Raad van Bestuur 
ongeveer 1 keer om de 2 maanden. 
Soms, als het nodig is, wordt een extra 
vergadering ingelegd.
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Wim en Erik zijn de voorzitter en de secretaris van de Raad van Bestuur van 
Oikonde. Er zijn ook nog 3 andere leden van de Raad van Bestuur: 
Veerle, Nathalie en Jos.

VEERLE JOSNATHALIE

OUDEREN PROJECT 
IN OIKONDE

In de vorige OIKO – NIEUWS stelden we 2 nieuwe projecten van Oikonde 
voor nl.
· het nieuwe dag activiteiten centrum “Zet de geraniums buiten”
· therapie in Oikonde

En, we blijven vernieuwen!!! We hebben namelijk nog een nieuw project: 
ouderen!!!

De ondersteuning die we aan jullie bieden in de thuissituatie willen we nu ook 
graag uitbreiden naar ouder wordende mensen die meer hulp nodig hebben. 
Ook voor deze mensen willen we er voor proberen te zorgen dat ze thuis 
kunnen blijven wonen. Samen met de persoon en zijn omgeving bekijken we 
welke zorgnoden er zijn en bouwen we mee aan een ondersteunend netwerk 
om het thuis wonen zo comfortabel mogelijk te maken.

Op welke manier proberen we dat te doen?

We zoeken mee naar extra hulp (familie/poetshulp, 
klusjesman, aangepast vervoer, …).

Advies over hulpmiddelen.

...

Vragen over opvolging gezondheid.

Vragen omtrent activiteiten in de buurt.

Hulp bij papieren.

Ondersteuning bij ziekenhuisopnames

Aanpassingen aan de woning.

OUDEREN PROJECT 
IN OIKONDE

Deze hulp is spijtig genoeg niet gratis. Je betaalt 60 euro per maand, zowel 
wanneer je kiest voor een kort traject van 6 maanden (= 7 uur contacten) als 
voor een langdurig traject van een jaar (= 15 uur contacten).

E: Sinds dat ik op pensioen ben, heb ik 
in mijn familie andere taken 
bijgekregen: zorgen voor de opvang 
van mijn kleinkinderen bijvoorbeeld. 
Ik moest mij vandaag haasten om hier 
op tijd te geraken.

Nog een laatste vraag: Hoe ziet de 
toekomst van Oikonde eruit?

W: Met heel de nieuwe manier van 
financiering was het een beetje 
afwachten hoe het zou lopen. Op 
dit moment zit dat redelijk goed. We 
hebben een enthousiaste ploeg van 
begeleiders die ook nieuwe projecten 
starten. Ik zie het rooskleurig in.

Toch nog een vraag die in Oikonde 
veel gesteld wordt: Vroeger was 
er een feestnamiddag, een nieuw-
jaarsreceptie. Dat is weggevallen. 
Is het mogelijk dat zoiets in de 
toekomst terug mogelijk wordt?

E: We willen als organisatie zo dicht 
mogelijk aansluiten bij de 

verwachtingen van de mensen die 
door ons begeleid worden. We zullen 
dat dus moeten bekijken.

We weten nu al iets meer van wat de 
Raad van Bestuur is. Mag ik jullie
beiden bedanken voor de tijd die 
jullie voor ons hebben vrijgemaakt en 
voor deze leuke babbel. Ik wens jullie 
veel succes in de toekomst.

W: Graag gedaan! Wij vinden jullie 
krantje trouwens een leuk initiatief en 
wilden daar graag aan meewerken.

E: We willen ook nog zeggen dat we 
als Raad van Bestuur goed 
ondersteund worden door de directie, 
de coördinatoren en de andere 
medewerkers van Oikonde. We 
kunnen eigenlijk op onze beide oren 
slapen en moeten ons niet al te veel 
zorgen maken.

Interviewer: Dimitri
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Koop jij ook wel eens kleren, 
schoenen, boeken, reizen... op het 
internet? Dan hebben we heel goed 
nieuws voor jou en ook voor ons. 
Voortaan kan je door online aankopen 
te doen, de kas van Oikonde spijzen 
zonder dat het jou een eurocent extra 
kost !

‘Hoe kan dat?’ zal je denken! Oikonde 
heeft een Trooper-pagina 
(https://www.trooper.be/oikonde) .

Als je een aankoop via het internet wil 
doen, ga je niet naar de pagina van de 
webshop maar ga je naar de Trooper-
pagina van Oikonde. Op die Trooper-
pagina zie je heel veel 
webshops staan. Als je op het logo 
van de webshop van je keuze klikt en 
dan je aankoop doet, krijgt Oikonde 
gemiddeld 5 % van het bedrag van 
je aankoop als gift van de webshop. 

Zelf betaal je hetzelfde bedrag dan je 
zou betalen als je rechtstreeks via de 
webshop koopt. Het klinkt bijna te 
mooi om waar te zijn, maar toch is het 
zo! Zeg het dus voort aan iedereen die 
wel eens online aankopen doet!

Er zijn al heel veel webshops die mee 
doen: Cool blue bijvoorbeeld, 
Booking.com, JBC, Hema... veel te 
veel om hier op te noemen. Je moet 
maar eens gaan kijken. Enkele grote 
webshops staan er nog niet bij. Za-
lando en bol.com bijvoorbeeld maar 
we verwachten dat ook zij in de 
toekomst zullen gaan mee doen. 
Iedere week komen er trouwens 
winkels bij. Regelmatig gaan kijken is 
dus de boodschap.

Heel erg bedankt om mee te troopen 
voor Oikonde!

347 euro ontving Oikonde van de Music for Life Actie in 2017 !

Van waar kwam dit geld?

· Van het kerstmarktje dat we organiseerden in ‘We zetten de Geraniums
  buiten’
· Van enkele jongeren die voor ons wafeltjes bakten en verkochten
· Van enkele mensen die voor Oikonde een plaatje aanvroegen

Van harte dank hiervoor!

Kunnen we in 2018 beter doen? We denken het wel! Heb je zelf een leuk idee 
voor een music for life actie? Zit je in een vereniging die voor Oikonde een 
music for life actie wil doen? Laat het ons weten!

12 13



Vorig jaar werd er door één van de cliënten in Lier 
2 ideënbussen gemaakt, eentje om in Lier te zetten, 
eentje voor Mechelen. Ze zien er heel erg leuk uit!

In iedere Oiko Nieuws zit voortaan een blaadje 
waarop jullie een idee voor Oikonde kunnen 
neerschrijven. Het was zeer fijn om te zien dat er in 
totaal toch al een 7-tal briefjes in onze ideënbussen 
werden gestopt. De meeste ideëen gingen over op 
uitstap gaan, bv. een muziekevenement, Zoo 
Antwerpen, Planckendael, dagje naar zee, een 
bezoek aan een museum, nieuwjaarsreceptie door 
Oikonde, samen bowlen, naar een pretpark,… Maar 
dit dan vooral samen met andere cliënten & 
begeleiders. We bekijken wat we er verder kunnen 
mee doen.

Het is duidelijk dat een aantal onder jullie dus toch al 
de weg gevonden hebben om ideëen door te geven. 
Daar zijn we heel blij mee. De ideeënbus blijft be-
staan. We kijken uit naar de volgende 
ideeënbriefjes.

D E  B I J Z O N D E R E  H O B B Y ’ S 
V A N  M A U R I C E

Ik ben Maurice Van Espen. Ik ben blind sinds mijn 
8 jaar. Destijds ging ik naar een school voor 
blinden. Daar leerde ik o.a. mandenvlechten. 
Er was een atelier waar we stoelen dienden te 
herstellen met riet. Later werkte ik enkele jaren 
in een atelier waar dit mandenvlechten ook werd 
toegepast tot dit door omstandigheden niet meer 
kon.

Enkele jaren geleden kreeg ik terug zin om te 
gaan mandenvlechten. We vonden een atelier in 
Nijlen, de Ullewane. An Vrancken leerde me heel 
wat nieuwe technieken. Het geeft me 
ontspanning, je maakt een mooi product en 
ondertussen leer je andere mensen kennen. We 
komen meestal maandelijks samen. We werken 
voornamelijk met ‘wissen’. Dit zijn de takken van 
de wilg.

Verder ga ik om de 14 dagen naar De Volle Zon 
bij Miek, dit is een klei-atelier. Dit doe ik nu sinds 
enkele jaren. Het is eveneens erg ontspannend, je 
wordt er uitgedaagd om zelf ideeën uit te werken. 
Het groepsgebeuren vind ik eveneens erg tof.

Het masker dat Maurice 
heeft geboetseerd
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OPENINGSUREN

MAANDAG

MAANDAG 2 april

Daarnaast kan je ook een afspraak maken en kan je je begeleider/ster tijdens de werkuren bellen op 
hun gsm.

WOENSDAG 15 augustus

SLUITINGSDAGEN

09:00 - 12:30

FEESTDAG PAASMAANDAG OLV HEMELVAART

DONDERDAG

DONDERDAG 10 mei DINSDAG 25 december

13:00 - 17:00

OH HEMELVAART KERSTMIS

DINSDAG

MAANDAG 30 april DONDERDAG 1 november

13:00 - 17:00

BRUGDAG ALLERHEILIGEN

VRIJDAG

VRIJDAG 11 mei WOENSDAG 26 december

09:00 - 12:30

BRUGDAG TWEEDE KERSTDAG

WOENSDAG

DINSDAG 1 mei VRIJDAG 2 november

09:00 - 12:30

DAG VAN DE ARBEID ALLERZIELEN

ZATERDAG

MAANDAG 21 mei

GESLOTEN

PINKSTERMAANDAG

ZONDAG GESLOTEN


