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Voorwoord
Beste lezers, 

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, is het 
buiten koud en miezerig.

Dat was enkele maanden geleden nog 
heel anders. Mooie lente, hete zomer 
en een mooie lange nazomer. Het ene 
record na het andere werd gebroken. 

Ook tijdens ons verbindingsfeest in 
Lier en Mechelen was het tropisch 
warm. De hitte kon de pret echter niet 
drukken. De deelnemers hebben zich 
goed geamuseerd. Dank je wel aan 
iedereen die van het verbindingsfeest 
een succes maakte! 

Half november duikelden we dan toch 
de herfst in. 

Januari, februari en ook maart zijn 
vaak nog lastige maanden. We zijn de 
donkerte al stilaan beu en kijken uit 
naar de nieuwe lente. Maar de natuur 
laat zich niet dicteren. Geduldig zul-
len we ook deze winter weer moeten 
doorkomen. 

Kleine gelukjes kunnen je hierbij 

helpen. Heb je je eigen kleine gelukjes 
nog niet gevonden? Dan kan je in dit 
boekje misschien wel ideetjes opdoen.

Warmte in huis kan ook al een klein 
gelukje zijn. Zeker in deze tijd met 
hoge energieprijzen. In Oikonde 
draaien we de verwarming een 
graadje lager en trekken we een dikke 
trui aan. Heel wat mensen doen dit 
ook maar zoeken daar bovenop naar 
goedkopere mogelijkheden om hun 
huis te verwarmen. Dat loopt wel 
eens heel fout af.  We maakten een 
overzichtje van goede en minder 
goede ideeën. 

Tenslotte vonden we het tijd om de 
medewerkers van Oikonde nog eens 
voor te stellen. Er zijn mensen weg-
gegaan en er zijn mensen bij gekomen. 
In deze Oiko-nieuws vinden jullie 
alvast van de helft van de medewer-
kers een foto en hun kleine gelukje. In 
de volgende Oiko-nieuws volgen de 
anderen.
Heel veel leesplezier,

Leen Quadflieg
Directeur

samen zelfstandig
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Er beweegt wat in de 
huizen van Oikonde
Er beweegt wat in de 
huizen van Oikonde
Er beweegt wat in de 
huizen van Oikonde

hebben we een huis met zes studio’s. Daar wonen Evelien, Devin, Lennert, 
Debbie, Mark en Sarah. Sarah is een vrijwilligster die als goede buur een 
oogje in het zeil houdt. Het was druk in de Thaelstraat dit jaar. De daken en 
de gevels zijn geïsoleerd en er zijn nieuwe ramen gestoken. Er is een nieuwe 
voordeur en er kwam een nieuw afdak boven het terras. En jawel, ook de ter-
rasvloer werd vernieuwd. Al die drukte en lawaai waren niet altijd even leuk 
voor de bewoners. Maar het was wel nodig om de warmte beter binnen te 
houden. En we dragen zo ons steentje bij voor het klimaat.

werd het hoog tijd dat het oude gebouw een 
make-over kreeg. Maar dat kon niet met al 
die Oiko’s in huis. Dus werd er in september 
verhuisd naar de Lijsterstraat in Mechelen. In 
oktober werden alle oude vloerbekledingen 
en valse plafonds uitgebroken.  

De elektriciteit werd helemaal vernieuwd 
zodat we in een veilige omgeving kunnen 
werken. Er komt een nieuwe keuken. Als de 
nieuwe vloerbedekking er ligt, wordt alles 
geschilderd. En als alles netjes is afgewerkt 
komen er nieuwe meubels. Zelfs ons kleine 
terras zal je niet meer herkennen. De nieuwe 
bloemen en planten zijn ook weer goed voor 
het milieu. We hopen jullie daar in maart terug 
te verwelkomen.

In de Colomastraat in MechelenIn de Thaelstraat in Vilvoorde
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Het verbindingsfeest was een 
groot succes!

Op 18 juni 2022 was het nog eens feest in Lier. We hielden het verbindingsfeest 
in het cultureel centrum ‘Den Bril’. Dit was een aangename locatie met veel 
groen en een mooie binnenkoer. Ondanks het warme weer (we tikten 37°C aan!) 
waren we toch met veel feestgangers (60 personen). Binnen in de zaal was er 
afkoeling voorzien door ventilatoren en koude dranken en buiten waren er para-
sols voorzien. Alles was aanwezig voor een geslaagd feestje. Er was muziek door 
‘The Great Borrelnootjes’, volksspelen zoals 4 op een rij en lekkere Vlaamse kost 
die voorzien werd door het sociaal restaurant ’t Hofke. We hebben er enorm van 
genoten om nog eens met z’n allen samen te zijn! Fijn dat jullie erbij waren!

In september volgde Mechelen. Bij het krieken 
van de dag vloog Team Mechelen erin om alles 
klaar te zetten voor het feest. De zaal werd mooi 
aangekleed, drank werd in de frigo gezet, tafels 
werden verplaatst, glazen werden opgeblonken,... 
Na een hele tijd uitkijken naar deze feestelijke 
dag, was het eindelijk zo ver! Er had zich al een 
groepje feestgangers verzameld aan de ingang 
vooraleer alles klaar stond! De deuren gingen 
open, de drank begon te vloeien, foto’s werden 
genomen, mensen vonden een plekje om te 
zitten en zo konden we eraan beginnen. Ons 
verbindingsfeest!

De ambiance werd er al goed ingebracht door 
onze charmezanger met veel meezingers. Ook 
waagden enkele moedigen zich aan een dansje. In 
het begin van het feest zat iedereen bij de mensen 
die ze kenden. Daar kwam snel verandering in 
vanaf de polonaise werd ingezet. Al zingend en 
slingerend gingen we door gans de zaal. 
Ambiance verzekerd! 

Even later kwam er een oude Volkswagen bus 
binnen gereden. De luiken klapten open en de 
frietjes werden gebakken. Er vormde zich al snel 
een file voor een frietje (of meerdere) en een ‘vle-
zeke’. We aten allemaal onze buikjes vol.
Op deze dag leerden we elkaar kennen, som-
migen leerden we op een andere manier kennen 
en zowel cliënten als begeleiders konden een 
gezicht plakken op de namen van diegenen die 
we nog niet kenden of nog niet zo goed kenden. 
Het werd een dag om niet te vergeten. 

In Mechelen

In Lier
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De bloempotkachel is een bijzonder gevaarlijke manier om warmte in 
je woning te krijgen.

Een eerste probleem met de bloempotkachel is dat ze gemakkelijk 
brand veroorzaakt. De terracotta van de bloempot kan niet tegen 
de hitte van de kaarsen en kan breken. Bovendien zorgen de kaar-
sen voor vocht in de bloempot. Als die druppeltjes water in het hete 
kaarsvet terecht komen, ontstaat er een steekvlam. Voor je het weet, 
staat je huis in brand!

Een tweede probleem is dat de bloempotkachel heel veel fijnstof 
en ultrafijnstof in de ruimte brengt. We weten dat fijnstof kleine 

We lazen het enkele weken geleden allemaal in de krant: een moeder 
en haar dochter zijn thuis gestorven omdat ze de BBQ binnen hadden 
gezet om de living te verwarmen. 

Waarom is het zo gevaarlijk om deze toestellen binnen te gebruiken?
Om te kunnen branden, hebben ze zuurstof nodig. Als ze buiten 
staan, is dat geen probleem. Dan nemen ze zuurstof van de buiten-
lucht en blijft er voor ons meer dan genoeg zuurstof over. Maar als ze 
binnen staan, dan nemen ze zuurstof weg uit de woning. 

Komt daarbij dat ze ook de verbrande gassen terug afgeven in de 
woning. In plaats van zuurstof krijgen we zo giftig CO ingeademd. En 
ook daar lezen we alle jaren triestige verhalen over in de krant. Heel 
wat mensen sterven nog steeds aan een CO-vergiftiging.

Petroleum en gaskachels die verplaatsbaar zijn, kunnen niet aange-
sloten worden op een schouw. Daardoor zijn zij niet veilig genoeg 
voor binnen. Ook zij nemen zuurstof uit de lucht en geven ons 
giftig CO in de plaats. Hetzelfde gebeurt trouwens ook wanneer 
je je kookvuur zou laten aanstaan om wat warmte in de keuken te 
brengen.

Iedereen weet en 
voelt ondertussen 

dat de prijs voor gas 
en elektriciteit heel 

sterk is omhoog gegaan.

Nu we onze huizen moeten verwarmen, zoeken heel veel mensen 
naar goedkopere oplossingen. We zien van alles verschijnen: bloem-
potkachels, kookvuren die worden opgezet, een BBQ in de living.

Maar zijn dat ook echt oplossingen? Is dat allemaal wel veilig? 
We zetten hier enkele dingen op een rijtje.

De bloempotkachel met theelichtjes1

2

3

BBQ’s, terrasverwarmers, gasstralers 

Wat met verplaatsbare petroleum- en gaskachels?

BESLUIT 1: EEN BLOEMPOTKACHEL IS GEEN GOED IDEE

BESLUIT 2: OOK GEEN BBQ, TERRASVERWARMER OF 
GASSTRALER IN DE WONING

zwevende deeltjes zijn die in onze longen terecht komen en daar 
heel veel schade kunnen toebrengen. Ultrafijnstof is nog veel 
gevaarlijker. Die deeltjes zijn zo klein, dat ze via de longen gemakke-
lijk in ons bloed terecht komen en zo in onze organen komen.
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Je moet al 200 theelichtjes branden om een gemiddelde ruimte vol-
doende warm te krijgen. En theelichtjes branden geen ganse dag.
Als je de prijs van theelichtjes vergelijkt met de huidige prijs van gas, 
dan zou het dubbel zoveel kosten om je living te verwarmen met 
kaarsen in plaats van met gas.
En het is dan ook nog eens gevaarlijk.

De verwarming wordt overdag op 19 graden ingesteld. Dat is 
enkele graden minder dan we gewoon waren. Kom je op dienstbe-
zoek? Zorg dan dat je een dikke trui aan hebt.

De verwarming lager zetten, voel je al snel in je portefeuille. Als je de 
verwarming op 19 graden zet als je 21 graden gewoon bent, bespaar 
je al snel een 200 euro. In combinatie met een dikke trui en dikkere 
kousen heb je het dan nog steeds lekker warm. ‘s Nachts kan de tem-
peratuur een beetje lager, maar maak het verschil tussen de dag- en 
nachttemperatuur niet groter dan 2 graden. Anders moet de verwar-
ming te veel energie gebruiken om terug op te warmen en bespaar je 
niets. 

Zit je stil en wordt het toch wat fris? Kruip dan ouderwets gezellig 
onder een warm dekentje.

Heb je toch nog een extra warmtebron nodig? Denk dan aan de al 
even ouderwetse warmwaterkruik. Let wel op dat je ze niet vult met 
te heet water en verzeker je ervan dat de dop goed is afgesloten. Zo 
krijg je geen ongelukken! 

Een kersenpitkussen doet hetzelfde als een warmwaterkruik. Op te 
warmen in de magnetron, maar de oven nooit warmer zetten dan op 
de gebruiksaanwijzing van het kersenpitkussen.
Vergeet tenslotte ook niet wat een lekker kopje warme thee kan 
doen!

Ook Oikonde bespaart op de verwarming

Wat schiet er dan nog over?

BESLUIT: MET KAARSEN VERWARMEN IS DUURDER 
DAN MET GAS VERWARMEN EN BOVENDIEN 
GEVAARLIJK

Als je met een verplaatsbare verwarming wil werken, is elektrisch 
de enige veilige optie. Toch als je zorgt dat er geen materialen in de 
buurt van het verwarmingstoestel staan. Elektrische bijverwarming 
kan soms heel warm worden. 
Maar omdat elektriciteit ook heel duur is, zal ook dit geen oplossing 
zijn om je verwarming betaalbaarder te maken. 

BESLUIT 3: GEEN VERPLAATSBARE VERWARMINGS-
TOESTELLEN TENZIJ ZE ELEKTRISCH ZIJN 

Kaarsen branden om te verwarmen4

5
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Hoi,

Mijn naam 
is Mieken. 

Ik ben 45 jaar en zou in 
de fleur van mijn leven 
moeten zijn.

Ik vecht echter tegen 
een kwaadaardige 
plasmacelziekte. Dat 
is een vorm van bloed-
kanker die ontstaat in 
het beenmerg.  

Ondanks een stam-
celtransplantatie en 
ondertussen de 45ste 
chemo, zal ik deze 
strijd niet kunnen win-
nen. Dat staat vast.  
Door aantasting van 
het zenuwstelsel heb ik 
mijn job als kinesiste en 
psychomotorisch the-
rapeute moeten stop 
zetten. 

Ook dansen, mijn grote hobby, zit er niet 
meer in. Autorijden en fietsen, een sociaal 
leven, onafhankelijk zijn (verplaatsingen 
buitenshuis dienen te gebeuren met rol-
stoel) heb ik allemaal stapsgewijs moeten 
loslaten.

Ik zou elke dag kunnen wenen voor de 
dingen die ik niet meer kan, maar zo zit ik 
niet in elkaar. Ik ben dankbaar voor de 
dingen die er nog wel zijn.

Hier thuis hebben we twee leuzes: “Samen 
sterk” en “Koester kleine gelukjes”. En daar 
put ik enorm veel kracht uit!

Eekhoorntjes die onze voederplaats in de 
tuin bezoeken, een mooie zonsondergang, 
vogels spotten in de tuin met mijn verrekij-
ker, prachtige roze luchten, gezellig onder 
een dekentje mijn favoriete tv-serie kijken 
terwijl het regent en koud is buiten, storm 
aan zee bewonderen, onze poes die komt 
spinnen en tegen me aan komt liggen, mijn 
echtgenoot en zoon, waar ik zo trots op 
ben, zien vertrekken naar de jeugdbrand-
weer, vrijdags “tsjingen”met een frietje op 
het weekend, mijn man en zoon zien smul-
len van mijn eten en alle potten en bordjes 
leeg, het huis vullen met heerlijke bakgeu-
ren, mijn zoon zien popelen om te proeven,  
het gefluit van de vogeltjes, een regenboog 
na een regenbui,…

De natuur is er voor iedereen, men moet 
het alleen willen zien.

Kleine gelukjes, je vindt ze echt overal. 
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Marc wordt blij van woordzoekers 
maken op zijn tablet met een glas 
cola erbij en op de achtergrond Louis 
Neefs via Spotify.

Delphine: ‘Wat mij echt gelukkig maakt, 
is dat ik heel veel hulp rond mij heb. Elke 
dag komt er hier volk over de vloer: thuis-
begeleiding van Oikonde, familiehulp, 
verpleging,… Het babbeltje en bijbeho-
rende tasje koffie en koekje geven me 
steeds een warm gevoel.

Op deze manier kan ik alleen wonen en 
ben ik mijn eigen baas in huis. Ik hou van 
een sfeervolle, gezellige inrichting. Ook 
mijn tuin richt ik graag in met leuke beeld-
jes. We hebben ze nu voor de winter bin-
nen gezet en hier toon ik graag een foto 
van.’

Danny wordt blij 
van DJ te zijn. 

Els: ‘Ik word blij van spelen op de weide 
samen met mijn alpaca’s, mijn schaap en 
enkele kinderen erbij.’ 

Willeke: ‘Waar ik ontzettend blij van 
word, is tijd doorbrengen bij mijn 
2 paarden. Het zorgt ervoor dat ik 
even kan ontprikkelen na een drukke 
dag. De foto die ik erbij voeg is eentje 
die gemaakt is tijdens de fotoshoot 
van mijn trouw. Mijn paarden zijn 
zo’n groot deel van mijn leven dat ik 
ze er absoluut bij wilde betrekken.’
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Ik ben Lindsay, begeleidster in Team Mechelen, en ik word 
blij van het spotten van een onverwacht beestje in de 
tuin, in de natuur zoals een egel of een eekhoorn.

Ik werk bij OIKONDE en word 
blij van...

Ik ben Mich, begeleidster in Team Mechelen en Vilvoorde, 
en ik word blij van een stevige wandeling aan zee en 
daarna samen met vrienden genieten van een terrasje 
met een glaasje wijn.

Ik ben Leen, directeur, en ik word blij van een goed boek in 
het zonnetje in mijn tuin.

Ik ben Greet, begeleidster in Team Lier, en ik word blij 
als ik de lente ruik in de lucht en kan uitkijken naar de 
natuur die terug tot leven komt.

Ik ben Tine, begeleidster in Team Lier, en ik word blij 
van een lekker zelfgebakken koekje na een looptoertje 
(extra verdiend, denk ik dan bij mezelf).

Ik ben Katja , coördinator van Team Mechelen, en ik word 
blij van een mooie gekleurde zonsondergang tijdens een 
herfstwandeling.

Ik ben Karen, begeleidster in Team Mechelen, en ik 
word blij van Lego bouwen met op de achtergrond de 
podcast ‘Nerdland’. 
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Ik ben Nele, begeleidster in Team Lier, en ik word blij van 
’s avonds in mijn zetel te ploffen met een goede zak chips.

Ik ben Julie, begeleidster in Team Lier, en ik word blij 
van mijn 2 kids die mij  ‘s morgens wakker maken met 
lachende gezichtjes.  

Ik ben Bregt, begeleider in Team Lier, en ik word blij van 
de natuur te verkennen met mijn fiets. Tijdens het fietsen 
kom ik tot rust en leer ik nieuwe mooie plaatsen in België 
kennen.

Ik ben Birte, begeleidster in Team Lier, en ik word blij wan-
neer ik na een avond repetitie terug naar huis fiets in het 
donker, en bij heldere hemel alle sterren superduidelijk 
kan zien. Ik ga dan steevast op zoek naar de Kleine en de 
Grote Beer.

Ik ben Zoë, begeleidster in Team Lier, en ik word blij van 
op reis gaan. Ik ga graag met de trekrugzak op stap, leer 
graag nieuwe culturen en keukens kennen. Ik heb tijdens 
mijn reizen precies elk jaar iets voor. Zo ben ik mijn bril 
al eens kwijtgeraakt in de zee toen ik in Vietnam was. Op 
het moment zelf vervelend maar zoiets vergeet je nooit. 
Altijd spannend wat het de volgende keer gaat geven.

Ik ben Tim, begeleider in Team Mechelen, en ik word blij 
van een rustig namiddagje sport kijken.

Ik ben Sarah, begeleidster in Team Lier, en ik word blij van 
een goed boek, zongerijpte aardbeitjes, wildkamperen en 
een mooie dansvoorstelling.
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Vrijwilligers in Oikonde

Probeer dan deze puree met bloemkool  en kwarteleieren eens uit. 
Makkelijk er superlekker! 

Oikonde werkt al sinds jaar en dag met vrijwilligers. Zij doen heel ver-
schillende zaken. Sommige vrijwilligers gaan met cliënten op uitstap, 
helpen bij het winkelen, oefenen in lezen, helpen bij een verhuis.
Mannen, vrouwen, jonge mensen en wat oudere mensen, ... Stuk voor 
stuk mensen met een groot hart. Zij zorgen samen voor veel kleine (en 
grote) gelukjes van cliënten. En dat allemaal gratis en voor niets!
Leo is bijvoorbeeld heel blij met de nieuwe kookgroep van Oikonde.

Dank je wel aan Wesley, Kurt en alle andere vrijwilligers van Oikonde!

‘In de koogroep leer ik ander eten kennen. Wesley en Kurt leggen alles heel 
goed uit en ze betrekken heel de groep erbij. Helemaal top is dat ze het 
recept meegeven zodat je het thuis nog eens kan maken.’ 

Ben je nog op zoek naar een klein gelukje? 

- 500 gram aardappelen
- 1 ei
- 1 bloemkool
- 4 hardgekookte kwarteleieren
- 6 roma tomaten, in partjes gesneden
- Bieslook
- Bladpeterselie
- Sjalot
- Olijfolie
- Karnemelk
- Peper, zout, nootmuskaat

• Aardappelen koken, pletten, karnemelk en ei toevoegen en er  
een puree van maken. 

• De puree op smaak brengen met peper, zout, nootmuskaat.

• De bloemkool in stukken laten stomen, bieslook en bladpeter-
selie fijnhakken, sjalot fijnsnijden en dit alles met 1 eetlepel olie 
mengen onder de puree.

• De puree tenslotte versieren met de hardgekookte kwartelei-
tjes, de partjes tomaten en de peterselie.

Wat heb je nodig?

Hoe maak je het klaar?

28 29



Activiteiten 
van Oikonde
Begeleidingen door Oikonde gaan vaak over serieuze onderwerpen, 
moeilijke momenten in het leven, zwaardere thema’s. Om dit wat lucht 
te geven en even te ontstressen, organiseert Oikonde geregeld activi-
teiten waar jullie naartoe kunnen komen.

Samen activiteiten doen, is leuk. En mogelijk ontstaan er daardoor 
ook wel leuke vriendschappen die je anders niet had ontdekt? Je leert 
tegelijk ook wat meer begeleiders kennen. Misschien komt één van hen 
later wel langs als je vaste begeleider ziek is of met vakantie gaat. Dan 
is hij of zij geen totaal onbekende meer.

We gaan steeds op zoek naar activiteiten waar zoveel mogelijk mensen 
aan kunnen deelnemen. Iets niet te duur, iets makkelijk te bereiken, iets 
toegankelijk voor de meesten, iets overdag of iets ’s avonds. 

Voorbeelden zijn de spelletjesnamiddag in Lier en Mechelen, een 
boottochtje op de Nete, een toneelstuk, samen genieten van de drukte 
en muziek tijdens Maanrock en binnenkort een wandelgroepje.
We steken zelf activiteiten in elkaar. Maar we vinden het heel belang-
rijk dat we ook samen naar de activiteiten en evenementen van ande-
ren gaan. Op die manier kan je weer nieuwe plekken en nieuwe men-
sen ontdekken, waar je misschien nadien op jezelf naartoe kan gaan. 

In Lier zie je ons zo geregeld verschijnen op activiteiten van het sociaal 
restaurant ‘t Hofke of van Ons Gedacht. Twee organisaties waar veel 
van onze cliënten graag vertoeven, en wij dus ook. In Mechelen pikken 
we ook graag aan bij bestaande activiteiten. Sjarabang organiseert elk 
jaar een toneelstuk waarin ook een cliënt van Oikonde meespeelt. Ze 
organiseren nog tal van andere dingen zoals het kunstenfestival. Ook 
Maanrock is elke jaar van de partij. 

 We moeten wel eerlijk zijn. De coronaperiode heeft ervoor  
 gezorgd dat het leven op pauze werd gezet. En dat had ook  
 effect op onze activiteiten. We hebben dit jaar een beetje een  
 overgangsjaar gehad. Maar nu er weer wat meer mag, komen  
 onze ideeën en activiteiten ook weer volop terug op gang.

         Mocht je zelf nog een leuk idee hebben, mag je dit altijd 
         aan je begeleider laten weten. Wie weet plannen we deze 
         wel snel in.
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Veranderingen in de 
bereikbaarheid van Oikonde

We vinden het belangrijk dat Oikonde iedere dag bereikbaar is voor 
cliënten of diensten die nood hebben aan een contact met Oikonde. 
Maar we gaan voortaan niet meer de ganse voormiddag of de ganse 
namiddag de telefoon opnemen. 

We merkten immers dat de meeste mensen naar Oikonde bellen tussen 
10u en 12u30 en tussen 13u en 16u. We hebben onze permanentie-
uren daar aan aangepast. Dat heeft als voordeel dat de begeleiders die 
mee de telefoonpermanentie doen, voor en na de permanentie nog op 
huisbezoek kunnen. 

Oikonde organiseert al jaar en dag ‘permanentie’. Dat betekent dat er 
iedere dag, ofwel in de voormiddag ofwel in de namiddag, iemand aan-
wezig was op het bureel van Mechelen. 

Deze persoon nam de telefoons op en deed de deur open voor men-
sen die kwamen aanbellen. We verdeelden deze permanentietaak 
tussen de verschillende medewerkers die op het bureel van Mechelen 
werkten.

1) Iedere dag bereikbaar, maar minder uren per dag

Vanaf 1 november 2022 zijn er 3 veranderingen in 
deze permanentie: Er zijn momenten dat de telefoon zal opgenomen worden door iemand 

die in Lier werkt. Op andere momenten wordt de telefoon opgenomen 
door iemand die in Mechelen werkt.

We garanderen dat we tijdens de permanentie de telefoon opnemen 
maar we kunnen niet meer garanderen dat je dan ook fysiek terecht 
kan op het bureel van Oikonde. Als de permanentie vanuit Lier gebeurt 
bijvoorbeeld, is er in Mechelen niemand. Dus: als je naar de bureau wil 
komen, is het het beste dat je hiervoor eerst een afspraak maakt.

Je kan dus voortaan op volgende momenten naar de bureau van 
Oikonde bellen:

MAANDAG: 10u-12u30

DINSDAG: 13u-16u

WOENSDAG: 10u-12u30

DONDERDAG: 13u-16u

VRIJDAG: 10u-12u30

2) Ook de begeleiders van Lier doen mee 
 permanentie

3) Tijdens de openingsuren enkel telefonisch 
bereikbaar, niet meer aan de deur
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De redactieraad 

van Oiko-nieuws 

kan nog volk 

gebruiken 

2 keer per jaar komen we samen om een 

Oiko-nieuws te maken. 

2 vergaderingen per boekje

Heb je zin om mee te doen?

Spreek je begeleider aan!

Van harte welkom!
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PERMANENTIE
MAANDAG

DINSDAG 15 augustus

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

DINSDAG 11 juli

MAANDAG 14 augustus

MAANDAG 10 juli

SLUITINGSDAGEN

10:00 - 12:30

O.L.V. HEMELVAART

VLAAMSE FEESTDAG

BRUGDAG

BRUGDAG

DONDERDAG

DONDERDAG 18 mei

VRIJDAG 3 november

13:00 - 16:00

O.L.H. HEMELVAART

BRUGDAG

DINSDAG

WOENSDAG 1 november

13:00 - 16:00

ALLERHEILIGEN

VRIJDAG

VRIJDAG 19 mei

MAANDAG 25 december

v.u. Oikonde vzw (Leen Quafdlieg), Colomastraat 36, 2800 Mechelen

10:00 - 12:30

BRUGDAG

KERSTMIS

WOENSDAG

MAANDAG 1 mei

DONDERDAG 2 november

10:00 - 12:30

DAG V.D. ARBEID

ALLERZIELEN

ZATERDAG

MAANDAG 29 mei

DINSDAG 26 december

GESLOTEN

PINKSTERMAANDAG

TWEEDE KERSTDAG

ZONDAG GESLOTEN

MAANDAG 10 april PAASMAANDAG

VRIJDAG 21 juli NATIONALE FEESTDAG
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