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Beste lezer,
Het einde van ons 30ste jaar is in zicht! Het is echt voorbijgevlogen,
maar van s)lzi*en was geen sprake. Het was dan ook een echt feestjaar. Zo hadden we een uitzonderlijke uitstap naar Pairi Daiza, en een
lekkere BBQ. De 4-daagse vakan)e was ook weer top! De paashaas
is langs geweest en de Sint en zijn zwarte pieten konden wel 53 kinderen blij maken.
In onze hobbyclub hebben we leuke dingen gecreëerd, er is veel bijgeleerd in de computerles, en de poëzie hee8 leuk werk afgeleverd.
Het feestcomité hee8 het feestgebeuren weer fantas)sch georganiseerd en zeer lekker eten klaargemaakt voor de brunch etc. Ons keukenpersoneel hee8 elke middag een fantas)sch gezonde maal)jd op
tafel getoverd, en onze tweedehandsshop draait ook op volle toeren.
Kortom alle 80 vrijwilligers en stagiaires hebben dit jaar weer prach)g
werk geleverd met hart en ziel.
We denken ook aan de mensen die iemand dierbaar hebben verloren
en willen deze ook bijstaan en steunen !
Wij wensen je een goed eindejaar en een fantas)sch wervelende
start van het nieuwe jaar.
Het DorpelTeam
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Sinterklaasfeest
… Voor mij het plezantste feest van heel het jaar! Maar ook voor onze kindjes : de dagen a8ellen tot ’t zo ver is , een brief schrijven aan de sint , uit de
reclameblaadjes het gelieAoosd speelgoed knippen en plakken … Spannend
allemaal !!
En dan is het zo ver : zondag om 14 u. werden we in de Dorpel verwacht
want de Sint en zijn pieten zouden langskomen .
Liv en Bill ( mijn scha*en van kleinkinderen ) waren natuurlijk ook van de
par)j . De kindjes werden verwelkomd door zwarte pieten en clowns die de
Sint op voorhand op pad had gezonden . Sommigen waren een beetje bang
van die rare mannen met hun grapjes en plagerijtjes . Ze waren wel scheu)g
met het uitdelen van snoepjes en dat viel wel in goede aarde .
Zwarte piet had op alle tafels een mooie kleurprent en kleurtjes gelegd
zodat de kindjes er iets moois van konden maken voor Sinterklaas en de
grootsten begonnen enthousiast te kleuren.
En dan was er de poppenkast die ons Liv vorig jaar erg gemist hee8. Ge
had dat moeten zien : al die mannekes die volledig in het verhaal opgingen :
roepen , lachen , zingen en dansen . Voor enkelen mocht het gerust nog langer duren .
“ Le moment suprême “ : Sinterklaas zou s)lletjes aan binnenkomen . De
spanning op vele snoetjes en gillen dat ze deden : “ Sinterklaas , Sinterklaas
… “ Mijn oren deden er pijn van .
Eindelijk de Sint op zijn rode troon ! Nog meer spanning op sommige gezichtjes , want ze mochten één voor één bij de Sint komen om hun cadeautjes en snoep in ontvangst te nemen . En hij had voor mooie pakjes gezorgd , aangepast aan ieder kind . Hoe weet ie dat toch allemaal ? … Liv en
Bill waren in ieder geval heel content . Eer alle kindjes de Sint gepasseerd
waren , nam wel wat )jd in beslag .
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Onder luid gezang van “ Dag Sinterklaasje” ze*e de Sint zijn tocht voort
naar andere brave kindjes .
En Liv en Bill mochten mee met de mimi want die nacht had Sinterklaas
ook daar de salontafel gevuld met speelgoed en lekkers .De geluksvogels !
Tot slot nen dikke merci aan alle vrijwilligers en zeker de zwarte pieten ,
clowns en de Sint die er voor gezorgd hebben dat ons feest zo geslaagd is .
Myriam

Het poppenkast feestverhaal
Er was eens een papa die 2 kindjes had , Sussersus en Pierrewier. Pierrewier
dat was er een brave , een echte schat van een kind . Maar die Sussersus ,
wat een stout kind is dat . Die pest Pierrewier zo erg dat het niet mooi meer
is . Die pikt het snoep van andere kindjes en vindt dat heel gewoon . Wat
gaat onze lieve Sint hiervan vinden ? Want het kan zo echt niet verder met
Sussersus . Zelfs de kindjes vinden dat het niet kan , zo stout is hij . Gelukkig
vindt Sinterklaas ook dat Sussersus het te gor)g maakt . De Sint berispt Sussersus dan ook grondig . En dan gebeurdt er een wonder : Sussersus wordt
plots een brave jongen en zelfs een lieve behulpzame broer voor Pierrewier .
Gelukkig maar , dit komt goed voor die twee . En Sinterklaas en zwarte Piet
trekken blij gezind verder door het land . En er zit geen stout kind in de zak
van zwarte Piet dit jaar . En iedereen is gelukkig .
Jannie
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Sfeerbeelden van het sinterklaasfeest en de poppenkast
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Dank aan onze sponsors!
We willen alle grote én kleine sponsors van dit jaar bedanken voor hun milde gi8en, zowel ﬁnancieel, in natura als in de vorm van een dienst. Zij mogen er zeker van zijn dat deze steun goed beheerd en besteed zal worden in
alle face*en van onze werking.

Wil jij ons ook steunen?
Dat kan, met een gi8 (met ﬁscaal voordeel) op het rekeningnummer van
De Dorpel vzw : BE64 0011 9552 0552.

Bedrijven die ons dit jaar sponsorden:
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Eerste Eetdag een succes
Op 1 november organiseerden wij in ‘t hof onze eerste Eetdag ten voordele
van onze organisa)e. Op het menu stond soep, stoofvlees met frieten en
taart. Meer dan 200 personen kwamen opdagen. Wij mogen dan ook spreken van een groot succes. Dit kon enkel gerealiseerd worden dankzij vrijwilligers van de dorpel en een heel groot aantal van de Herentalse Badmintonclub, waarvoor onze dank !
Ivan
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Oorlogsherdenking

Als je bestemming je ooit langs de oorlogskerkhoven brengt , dan zie je de
grote vlakten , vol van graven van de gesneuvelde soldaten, uit verschillende landen . Al deze dappere mannen hebben hun grootste oﬀer gebracht ,
dat van hun leven , om onze gronden te bevrijden van de Duitse beze*er .
Wij nakomelingen van de mensen uit die )jd , kunnen alleen nog onze
dankbaarheid tonen in herdenkingsplech)gheden , aan diegenen die hiervoor geleefd hebben , en onze vrijheid hebben verwezenlijkt . Moeten leven onder het regime van een beze*er is een ellendig bestaan .
Daarom zijn veel mannen en vrouwen de vijand gaan bestrijden in gevaarlijke verzetsdaden . Hierdoor zijn een aantal van hen opgepakt , veroordeeld en gedood door Duitse leiders . Verzet tegen het Duitse oorlogsregime werd nooit geduld . Daarom zijn deze heldha8ige dappere verzetslieden , die het verschil gemaakt hebben door hun sabotagedaden , en hierdoor de Duitse oorlogsmachine zwaar hebben gehinderd of vertraagd ,
zodat de Belgische soldaten met succes konden vechten bij de slag om Dday en de verdere bevrijding van ons land konden inze*en .
En uitgerekend deze mensen krijgen weinig of geen herdenkingsplech)gheden in onze huidige )jd. Zo ontstond deze herdenking , uit dankbaarheid en
diep respect .
de poëziegroep
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Bedankt voor wie je bent,
voor alles wat je doet,
al jd recht uit het hart,
nooit omdat het moet!
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Agenda De Dorpel
Januari
Dins 08/01 nieuwjaarsrecep)e
Woe 16/01 23/01 30/01 vrije inloop computer
Don 10/01 24/01 31/01 Poëzie 10u30 tot 12u/ Hobby 13u30 tot 16u30
Vrij 18/01 Vrije inloop computer 14u tot 16u
Vrij 11/01 25/01 Computerles 14u tot 16u
Dins 29/01 Bezoekersvergadering 14u

Februari
Vrij 01/02 15/02 22/02 vrije inloop 14u tot 16u
Woe 06/02 13/02 20/02 27/02 vrije inloop computer
Don 07/02 14/02 21/02 Poëzie 10u30 tot 12u / hobby 13u30 tot 16u30
Vrij 08/02 22/02 computerles 14u tot 16u30
Zon 17/02 vriendschapsfeest 13u30 tot 16u30

Maart
Don 07/03 14/03 21/03 28/03 Poëzie 10u tot 12u / Hobby 13u30 tot 16u30
Vrij 02/03 15/03 30/03 computerles 14u tot 16u
Woe 06/03 13/03 20/03 27/03 vrije inloop computer 14u tot 16u30
Vrij 08/03 22/03 vrije inloop computer 14u tot 16u
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Agenda De Fakkel vzw

Januari.
Ma 14/1:

Themawerking om 9u30

Ma 21/1:

Praatcafé om 13u30: Omgaan met demen)e

Vrij 25/1:

Project energie en armoede om 10u in Brussel

Ma 28/1:

Infovergadering om 10u

Woe 30/1: SPAAK-vergadering om 9u30 in Turnhout
Februari.
Ma 11/2:

Themawerking om 9u30

Ma 18/2: Praatcafé om 13u30: Van mammoet tot Big Mac door dokter
Henderickx
Vrij 22/2:

Project energie en armoede om 10u in Brussel

Ma 25/2:

Infovergadering om 10u

Maart.
Ma 11/3:

Themawerking om 9u30

Ma 18/3:
pen

Praatcafé: uur nog te bepalen, Week van de Keigezonde Kem-

Vrij 22/3:

Project energie en armoede om 10u in Brussel

Ma 25/3:

Infovergadering om 10u
SPAAK-vergadering om 14u in De Fakkel, Herentals

Het project “kinderpraatjes en zo” gaat door elke woensdagnamiddag van
14u tot 16u voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Van harte welkom!
DATA: 9/1 – 16/1 – 23/1 – 30/1
6/2 – 13/2 – 20/2 – 27/2
6/3 – 13/3 – 20/3 – 27/3
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DeFakkelKRANT

Januari-Februari-Maart 2019

Beste lezers,

Het jaar loopt op zijn einde en de feestdagen staan voor de deur. Spij)g genoeg zijn feestdagen niet voor iedereen feest. Mensen die alleen zijn, mensen die dierbaren verloren hebben, mensen die in armoede leven, mensen
die op straat leven, …, voor hen zijn dit moeilijke dagen. Wij hopen dat zij
toch een beetje hoop en steun vinden in deze periode.

De laatste maanden van het jaar waren druk:
-een geslaagde fakkeltocht met veel volk en een mooie inhoud
-een zoektocht naar een nieuwe leverancier van gas en elektriciteit voor 60
gezinnen
-verschillende vormingen en inleeTuizen voor scholen en organisa)es
-vergaderingen en overlegmomenten om mensen in armoede een stem te
geven
-op zoek naar een nieuw thema voor onze themawerking
-een drukke kerstmarkt om geld in te zamelen en onze Fakkel bekend te
maken
Je leest er meer over verder in dit krantje.

2019 hee8 opnieuw vele uitdagingen en samen met jullie gaan we het verschil maken. In mei zijn er opnieuw verkiezingen en met de steun van het
Netwerk tegen Armoede komt er een eisenpakket voor alle poli)eke par)jen.

Maar bij de start van een nieuw jaar horen ook wensen voor ieder van jullie:
bedankt voor 2018 en samen strijden we verder in 2019!

Mijn beste wensen voor het nieuwe jaar:
mensen die bergen verze*en en door blijven gaan,
mensen die zorgen voor mensen met vallen en opstaan,
mensen die strijden voor vrede en gelijkwaardigheid,
mensen die luisteren en niet zwijgen over onrechtvaardigheid,
mensen die geloven in mensen.

Denise.

Wist je dat …

Je voor een nieuwe vrije)jdspas in Herentals geen papier van het ziekenfonds
meer moet binnenbrengen? De stad Herentals zal in de loop van januari de nieuwe vrije)jdspassen opsturen. Heb je op 20 januari nog geen pas ontvangen, kom
dan eens langs bij Denise.

Fakkeltocht 17 oktober.

Onze fakkeltocht stond in het teken van de verkiezingen op 14 oktober. De
gelezen teksten vindt u hieronder.

Als IK burgemeester ben,

-dan geef ik kinderen tussen 12 en 18 jaar een gra)s busabonnement
-dan zorg ik voor meer speeltuinen en gra)s ac)viteiten voor kinderen en
)eners
-dan laat ik kinderen eerst een aantal weken kennis maken met sport- en
vrije)jdsac)viteiten vooraleer er inschrijvingsgeld moet betaald worden
-dan verlaag ik de schoolkosten
-dan geef ik inspraak aan kinderen en )eners via een kindergemeenteraad
-dan vraag ik alle scholen om gezinnen met een vrije)jdspas kor)ng te geven op uitstappen

Als IK burgemeester ben,

-dan zorg ik voor meer duidelijkheid over de toekenning van sociale woningen
-dan bouw ik meer sociale woningen in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven
-dan geef ik ﬁnanciële ondersteuning voor mensen die op de wachtlijst
staan voor een sociale woning
-dan maak ik privéwoningen betaalbaar om te huren
-dan verbeter ik de kwaliteit van de sociale woningen en de privé huurwoningen

Als IK burgemeester ben,

-dan geef ik onmiddellijk kor)ng op inschrijvingsgeld in plaats van het verschil maanden later pas terug te betalen
-dan krijgen mensen met een laag inkomen een gra)s internetverbinding,
want je kunt niet meer zonder
-dan zorg ik voor meer duidelijkheid over rechten, tegemoetkomingen en
diensten
-dan zou ik samen met mijn schepenen een maand lang leven met een minimuminkomen om te ervaren wat het is om met een beperkt inkomen te
moeten toekomen

Als IK burgemeester ben,

-dan komt er een uit-pas in plaats van een vrije)jdspas, want hiermee kan je
ook in andere gemeenten naar cultuur
-dan kunnen mensen op meerdere plaatsen terecht voor een goedkope
maal)jd
-dan geef ik via de vrije)jdspas kor)ng per zwembeurt in het Netepark in
plaats van met een 10 beurtenkaart
-dan zijn er gra)s sportmomenten in de sporthal van Noorderwijk en Herentals
-dan zorg ik ook voor een vrije)jdspas in de omliggende gemeenten

Als IK burgemeester ben,

-dan krijgen verenigingen die inze*en op ontmoe)ng en een luisterend
oor bieden, extra ondersteuning
-dan moedig ik winkels aan om overscho*en te doneren aan sociale organisa)es en verenigingen
-dan informeer ik de inwoners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven over hun sociale rechten
-dan zal water, elektriciteit en gas goedkoper worden in plaats van
duurder

Als IK burgemeester ben,

-dan hee8 iedereen een volwaardig leven en is er geen armoede in deze
wereld. Elke persoon krijgt voldoende om menswaardig te leven
-dan doe ik bij elke beslissing op de gemeenteraad een armoedetoets,
zodat ik weet wat de gevolgen zijn voor mensen in armoede en daar
rekening mee kan houden

Als IK burgemeester ben,

-dan werk ik aan een posi)eve beeldvorming van mensen in armoede
-dan worden de rijken niet rijker en vooral de armen niet armer
-dan zorg ik voor een hoger inkomen voor mensen die nu te weinig hebben

Als IK burgemeester ben,
-dan overleg ik met De Lijn om een bus te laten rijden tot aan de rusthuizen
en de bejaardenwoningen
-dan maak ik de voetpaden breed genoeg voor kinderwagens en rolstoelgebruikers
-dan maak ik de wegen in Herentals beter. Mensen vallen omdat het gevaarlijk is om te stappen en te ﬁetsen in het centrum

Als IK burgemeester ben,
-dan maak ik van Herentals een ne*e stad met propere perken en plantenbakken gevuld met mooie bloemen
-dan beboet ik sluikstorten sneller, want we moeten respect hebben voor
onze omgeving
-dan subsidieer ik verpakkingsvrije winkels, want we moeten iets doen aan
alle plas)ek die onze lucht en onze zeeën vervuilen
Als IK burgemeester ben,
-dan vraag ik apothekers om wi*e producten in plaats van merkproducten
aan te bieden aan hun klanten
-dan is gezondheidszorg betaalbaar en gelijk voor iedereen
-dan kan iedereen terecht in ons ziekenhuis zonder zich blauw te betalen
-dan zijn er voldoende dokters die gemakkelijk bereikbaar zijn
-dan zijn alle dokters, tandartsen, kinesisten en andere disciplines geconven)oneerd, dus betaalbaar

Als IK burgemeester ben,
-dan ondersteun ik buurUeesten zodat de mensen meer contact hebben
met hun buren
-dan wil ik dat gepensioneerden genoeg inkomen hebben om het rusthuis
te betalen
-dan hee8 iedereen een pensioen dat hoog genoeg is om menswaardig te
leven
-dan zorg ik dat de minder mobielencentrale goedkoper wordt
-dan komt er een betere busverbinding tussen de deelgemeenten en de
omliggende gemeenten, ook in het weekend en ’s avonds

Wist je dat …

We met veel mensen naar de Forumdag van het Netwerk tegen Armoede geweest zijn op 11 december? We hebben er ervaringen en voorstellen verzameld over de thema’s waardig wonen en inkomen. Dit naar aanleiding van de
verkiezingen in mei 2019. Je zult er zeker nog van horen.

Enkele sfeerbeelden van de fakkeltocht

Praatcafés.
MAANDAG 21 JANUARI
13u30

OMGAAN MET DEMENTIE

DEMENTIEGROEP HERENTALS

MAANDAG 18 FEBRUARI
13u30

VAN MAMMOET TOT BIG MAC
DR. STAF HENDERICKX

MET STEUN VAN VORMINGPLUS KEMPEN

EEN GESCHIEDENIS VAN ONZE VOEDING,
HET VERHAAL ACHTER WAT ER OP ONS BORD LIGT

MAANDAG 18 MAART
ACTIVITEIT IN HET TEKEN VAN
DE WEEK VAN DE KEIGEZONDE KEMPEN
MEER INFO VOLGT

Dialooggroep ziekenfondsen 03/12
Tijdens de themawerking wordt er al 2 jaar gewerkt rond gezondheidskosten. Op 3 december kwamen de mutualiteiten op bezoek om op onze vragen te antwoorden. Deze vragen werden beantwoord door De Voorzorg en
de Christelijke Mutualiteit (Marianne en Babs). Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste informa)e.
Geconven oneerd/niet geconven oneerd
Een geconven)oneerde arts aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen.
Hij rekent de oﬃciële tarieven aan en mag geen ereloonsupplementen vragen. Een niet-geconven)oneerde arts bepaalt zelf wat hij u aanrekent.
Hoe kan je weten of een arts geconven)oneerd is of niet?
Dit moet verplicht in de wachtzaal hangen. Op de site van je mutualiteit kan
je dit ook terugvinden of je kan het vragen aan het loket bij je mutualiteit.
Medica e
Medica)e is duur. Hoe kan je op voorhand weten wat je moet betalen voor
medica)e?
Je kan dit niet op voorhand weten of je moet het aan je dokter vragen. Dokters zouden wel de goedkoopste medicijnen moeten voorschrijven. Prijzen
voor voorgeschreven medica)e zijn normaal gezien bij elke apotheek hetzelfde.
Hoe werkt het systeem van de maximumfactuur? Waar kan je terecht? Hoe
weet je wanneer je er recht op hebt?
Mensen vragen dit vaak aan het loket van de ziekenfondsen. Het we*elijk
remgeld (geen supplementen) komt in de teller tot je aan een maximum
komt. Dit maximum wordt bepaald door de inkomsten van 3 jaar terug. Alles
wat boven dit maximum zit, zal worden terugbetaald. Voor mensen met verhoogde tegemoetkoming is dat bedrag op dit moment 468 euro.

Voordelen
Wat kan je ziekenfonds doen om te zorgen dat je jouw voordelen van het
ziekenfonds zeker krijgt?
De ziekenfondsen vragen je contact gegevens om nieuwtjes te kunnen meedelen of ze informeren aan de hand van folders en in een wekelijks magazine. Het is wel belangrijk dat de mensen tot aan het loket komen om de
juiste informa)e te krijgen.
Waarom is er zoveel verschil tussen de ziekenfondsen?
Ziekenfondsen mogen inspelen op de noden van hun leden. Er wordt gekeken naar hoeveel vraag er is voor bepaalde voordelen. Meer voordeel bij
het ene is echter minder voordeel bij iets anders. Daarom is er een verschil.
Het is dus belangrijk om je niet blind te staren op één bepaald voordeel
maar het hele pakket te bekijken.
We bedanken Babs en Marianne voor dit leerrijke en interessante gesprek.
Laura.

Wist je dat …

We dankzij het Fonds Vrije)jdspar)cipa)e en het Lokaal Netwerk Vrije)jdspar)cipa)e van Herentals goedkoop op cultuuruitstap kunnen gaan? Kijk regelma)g op de Fakkelmuur en schrijf je op )jd in als je interesse hebt.

Wist je dat …

Het project “kinderpraatjes en zo” elke week op woensdagnamiddag een 10 tot
15 kinderen bereikt? Mar)ne en Tilly zorgen voor een leerrijke namiddag en ook
Emina en Laura hebben geholpen )jdens hun stage. Bedankt hiervoor.

Verslag themawerking 26 november 2018

De themawerking komt elke 2e maandag van de maand samen met een aantal mensen in armoede. Wij werken gedurende een jaar met een thema dat wordt gekozen
door de bezoekers )jdens de infovergadering. Het thema van 2017 en 2018 was
gezondheidskosten. Op 26 november kozen we op een crea)eve manier een nieuw
thema voor 2019.
We hebben op een leuke manier de verschillende grondrechten besproken. In groepen van 3 à 4 personen kreeg elke persoon een thema. Per thema moest iedereen
met een dobbelsteen gooien. Het aantal ogen stond voor een opdracht rond dat
thema. Bij 1 en 4 ogen werd 1 kernwoord over het thema aangehaald. Als men 2 of
5 ogen gooide, werd er besproken wat er zou gebeuren indien dit recht zou wegvallen. Ten slo*e werd bij 3 en 6 ogen besproken welke maatregel men zou nemen als
men minister zou zijn van één van de grondrechten. Na dit spel hebben we de thema’s overlopen en hee8 elke groep hun antwoorden naar voor gebracht. Voorbeelden van deze antwoorden zijn ‘te grote drempel’ als kernwoord bij het recht maatschappelijke dienstverlening. Bij het recht op een leeZaar inkomen gaf men aan dat
er meer zwartwerk en diefstal zou zijn als dit recht zou wegvallen. Ten slo*e zouden
de mensen het sociaal tarief uitbreiden als ze minister zouden zijn van energie en
water. Alle thema’s werden op deze manier besproken.
Na de bespreking werden drie thema’s gekozen. Iedereen kreeg een groene kaart
om te stemmen. Elke persoon mocht op drie thema’s stemmen die zij belangrijk
vinden. Het thema dat de meeste groene kaarten kreeg is het recht op een leeZaar
inkomen. Als tweede werd het recht op maatschappelijke dienstverlening gekozen.
Dit gevolgd door het recht op energie en water.
Op een volgende vergadering werden deze drie thema’s grondig besproken. Het
recht op maatschappelijke dienstverlening is daar gekozen als thema van 2019.
Hierbij willen we ons richten op de dienstverlening in Herentals. We willen een
beeld krijgen waar men terecht kan voor hulpverlening en of deze hulpverlening
goed verloopt.

Dank u wel! Dank u wel! Dank u wel! Dank u wel!

We mogen opnieuw verschillende organisa)es en personen bedanken
voor hun steun aan De Fakkel.
-Dank u wel aan Cera voor hun ﬁnanciële steun aan het project
“Kinderpraatjes en zo”. Dankzij Cera is er veel educa)ef spel- en
sportmateriaal aangekocht voor dit project.

-Dank u wel aan ’t Gerief om De Fakkel te kiezen als project voor De
Warmste Week. Zij verkochten poetspakke*en ten voordele van De
Fakkel.
-Dank u wel aan vzw ’t Werk voor de lekkere marsepein. In december
mochten we alle bezoekers blij maken met dit lekkers.
-Dank u wel aan Berﬁn Alptekin om De Fakkel vzw te kiezen als goed
doel voor een project op school met de Lions Club. Daarnaast willen
we haar ook bedanken voor haar getuigenis op de fakkeltocht.
-Dank u wel aan het Rode Kruis van Herentals, de Wereldwinkel van
Herentals, de stad en het OCMW van Herentals, de 4° jaars Voeding
en Verzorging van De Vesten en de 4° jaars Voeding en Verzorging A
van KOSH Scheppers. Zij hebben gezorgd voor een succesvolle fakkeltocht.
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Naast deze organisa)es willen we ook “dank u wel” zeggen aan de mensen
van De Fakkel:
-aan de helpers, sprekers en medewerkers van de fakkeltocht, op 17 oktober maar ook ervoor. Het was weeral een groot succes.
-aan de deelnemers aan onze vergaderingen. Zij zorgen voor voorstellen en
ervaringen voor het beleid
-aan de vrijwilligers van De Fakkel: het bestuur, “kinderpraatjes en zo”, de
denkploeg. Zij zorgen ervoor dat alles vlot verloopt in De Fakkel.
-aan de helpers op de Kerstmarkt van 9 december: Lief, Lydie, Jeanine, Marina, Alex, Nelly en Emina,. Jullie werk brengt geld op voor onze ac)viteiten.
Dank ook aan Lief en Lydie voor de lekkere cake en soep.

Hartelijk dank ook aan de stagiaires Emina en Laura voor jullie werk, jullie
inzet en jullie inbreng )jdens de stage. Wij wensen jullie veel succes met de
studies en een mooie toekomst als maatschappelijk werker.
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