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BESTE WENSEN EN EEN GEZOND 2019 van ons allen !

Wij kijken tevreden terug op 2018 met de  vernieuwing van de thuisgroep, gasten die volgens hun interesse én op maat een 

groep/atelier konden kiezen, de tuingroep die het dierenpark in een diervriendelijker jasje hebben gestoken en zoveel meer. 

In 2019 willen wij op hetzelfde elan verder gaan. 

Centraal thema is: "participatie en inspraak". Zo heeft onze gastenraad dit jaar opnieuw voor een interessante jaarkalender 

gezorgd.  

Voor de vertegenwoordigers van onze cliënten maken wij dit jaar werk van een collectief overlegorgaan. 

Tal van plannen om hier allemaal op te sommen.  

Wij houden jullie op de hoogte via onze nieuwsbrief. 

Warme groeten,

Riet 20 9
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Zoals het jaar daarvoor hebben we 2018 opnieuw in alle 

warmte kunnen afsluiten met ‘De Warmste Week’ van 

Studio Brussel. Voor OBRA|BAKEN was het tot nu toe 

zelfs de warmste week ooit! 

10 hartverwarmende acties en 10 groepen die zichzelf uit 

de naad werkten voor onze organisatie. 

De medewerkers van volgende bedrijven en organisaties 

werkten mee en ondersteunden ons met verschillende 

acties: 

 Kronos (Gent)

 Femma (Langerbrugge)

 Vrije Basisschool Blaisantnest (Gent)

 De gemeente Evergem + sportdienst

 Het Muda en Einstein Atheneum (Evergem)

 Dagcentrum ‘Het Baken’ (Heist)

 De familie Reyniers

Tenslotte werd ‘De Warmste Weg’ mogelijk gemaakt door: 

 medewerkers van OBRA|BAKEN (o.a. onze

muzikale collega David Bauwens)

 Seba Kookt (Evergem)

 Okay (Wondelgem en Evergem)

 drukkerij Plek & Pedaal (Wondelgem)

 Fruit4You (Gent)

 de firma Stany Genbrugge (Evergem)

 slagerij Hemelsoet (Kluizen)

 Fuji Oil (Gent)

Dankjewel iedereen voor zoveel inzet, zoveel goede wil, 

zoveel werk en zoveel solidariteit. De steun die we dankzij

jullie krijgen is meer dan welkom en we zullen jullie warme 

betrokkenheid nooit vergeten! 

NIEUWE BUSBEGELEIDERS 

GEZOCHT VOOR DE RIT 

ZELZATE-EVERGEM! 

Heb je twee uurtjes in de week tijd en wil je die 

graag nuttig inzetten? Woon jij in de regio 

Evergem, Zelzate, Wachtebeke of Assenede en 

ben je beschikbaar 's morgens en/of ’s 

namiddags? Ben jij een sociaal  iemand met 

verantwoordelijkheidsgevoel? Dan ben jij de 

persoon die we zoeken! 

Wij bieden aan: 

 flexibel vrijwilligerswerk

 een vrijwilligerscoach

 onkostenvergoeding

 verzekering tijdens de rit

Heb je interesse? Aarzel niet en neem contact 

op met onze vrijwilligersdienst via 0472 38 11 

84 of isa.moerenhout@obrabaken.be 
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Benieuwd naar andere 

vrijwilligersvacatures? Neem een kijkje 

op onze website! 

https://www.obrabaken.be 
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