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Voorwoord
Dag beste lezer,
Sinds begin september is er in de Vleugels een
media-atelier opgericht. Hier leren wij met de
computer of tablet werken.
De voorbije maanden werkten we aan een
trimestrieel krantje. Via dit krantje worden jullie op
de hoogte gehouden van de dagbesteding.
Veel leesplezier!
Groetjes,
De redactie:
Andy Rentmeesters
Kenny Carrette
Kenny Debruyne
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Voorstelling redactie
Het krantje werd gemaakt door drie
cliënten. In deze krant hebben zij elk een
individuele taak die zij op zich nemen. Zij typten elk
een eigen tekst om zich voor te stellen.
Andy Rentmeester
Ik ben Andy. Ik ben 40 jaar en woon in Schakel 2. Ik
hou van films kijken en eet graag scampi's met
frietjes. Mijn lievelingskleur is zwart en mijn
lievelingssport is voetbal.
Ik werk in het industrieel werk, het voedingsatelier,
de crea en in de tuin. Ik werk ook in de wasserij. Ik
plooi daar handdoeken en washandjes. Ik zit ook in
media waar we een krantje maken op de computer.
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Kenny Debruyne
Ik ben Kenny. Ik ben 25 jaar. Ik woon in Houthulst. Ik
werk in de tuin, het voedingsatelier, het houtatelier en
in media. Het is gelijk welk werk, als het maar plezant
is.
Ik ga graag gaan lopen en ik teken graag auto's. Mijn
lievelingseten is frietjes met stoofvlees. Ik kijk graag
naar FC de kampioenen. Ik hou van grapjes uithalen in
de tuin bij Justin de plaagstaart.
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Kenny Carrette
Ik ben Kenny. Ik ben 38 jaar. Ik schrijf graag in mijn
agenda. Ik wandel ook graag, maar niet te ver. Ik bak
graag pannenkoeken voor het avondmaal. Ik doe dat
alleen. Ik fiets ook graag met Nastjenka en vind dit
leuk.
Ik zie graag dieren. Ik heb een poes Boris en het is een
mannetje. Ik zie iedereen van klerken graag. Ik kijk ook
graag naar Familie op tv. Ik trek met mijn iPad foto's
voor in het krantje.
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Over de dagbesteding
Dit krantje gaat over de dagbesteding van de
Vleugels. Andy en Kenny D. vertellen jullie hier meer
over.
Het is leuk om een hele dag te werken
in de ateliers. We werken in de tuin.
We zaaien zaadjes op het land. We
halen ook zonnebloempitten uit een
gedroogde zonnebloem.
In het hout maken we kapstokken en
versiering. We gebruiken hout om de
letters op te teken en dan zagen we
het met de figuurzaag .
In het industrieel werk doen we
pipetten in bakjes voor het labo. We
werken ook met vijzen en we steken
snoepjes in potjes.
In de crea werken we met klei en
maken we kaartjes en kaarsen. Dit
gaat allemaal naar het winkeltje om te
verkopen.
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In het voedingsatelier maken we
suikerbolletjes, advocaat, confituur,
aperitief, . We verkopen dat in het
winkeltje.
In de media maken we een interview.
We hebben ook foto's gemaakt van de
schapen. We typen ook tekstjes voor
in het krantje.
In handvaardigheid breien, haken of
naaien we. We maken knuffels,
kussentjes en tasjes.
Bij de dieren geven we eten en water
aan de pony's, kippen, konijnen, . We
kuisen ook de kotjes uit. We kraken
ook stuutjes en doen maïs van de kolf.
In het sport gaan we zwemmen en
fietsen. We doen ook netbal en soms
wedstrijden.
In de winkel bestellen we mensen. Ze
kopen chocolade, koekjes, . We
plakken ook etiketten.
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Nieuwtjes
De voorbije maanden gebeurde er heel wat in de
dagbesteding. Andy vertelt jullie hier meer over! Kenny
C. nam de foto's.
·

·

Er is een nieuw computerlokaal voor het mediaatelier. Het oude lokaal was te druk. Na lang zoeken
hebben we het gevonden. Het is een apart lokaal en
we zijn blij dat het wat rustiger is.
Het schaap van de Vleugels was zwanger en kreeg
twee zwarte lammetjes. Ze zijn goed en gezond. Ze
spelen veel in de weide.

10

·

·
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Door de corona waren de ateliers gesloten. Nu
zijn er toch opnieuw al wat meer ateliers open.
We hebben nu het tuinatelier, voedingsatelier,
dieren, media-atelier en industrieel werk.
De geiten hebben een nieuwe glijbaan met
speelhuisje. Ze spelen veel op het speelpleintje in
de wei.

De regen komt niet meer uit de lucht dus zorgen
wij zelf voor water op de plantjes. Dit is veel werk
voor ons.
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Interview met personeel
van de dagbesteding
Andy nam een interview af van Stefanie
(ergotherapeut). Hieronder lezen jullie het interview.
Doe je graag je werk in de tuin en industrieel werk?
Ik vind dat het tof is omdat het een grotere groep is.
Wat houdt dat werk allemaal in?
Tuin: In de winter is het takken gaan halen om te
hakselen, zagen van takken, ... In de zomer planten en
zaaien.
Industrieel werk: pipetten in bakjes steken, vijzen en
snoepjes wegen. Dit is allemaal repetitief werk.
Hoe lang werk je hier al?
Twee jaar.
Wat doe je het liefste?
Ik doe graag gevarieerd werk. Ik doe graag verschillend
werk.
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Is het een aangename groep waar je mee werkt?
Iedere groep is aangenaam op zijn manier.
Vind je het leuk in het voedingsatelier?
Ja super leuk omdat er suikerbolletjes zijn.
Zou je ooit iets anders willen doen?
Ik weet dat eigenlijk niet goed, maar ik heb daar wel
al eens over nagedacht. Soms denk ik om een
foodtruck op te starten.
Wat eet je graag?
Ik eet heel graag frietjes, pasta en gezond.
Wat is je favoriete sport?
Ik ga graag lopen en fietsen om fit te blijven. Vroeger
ging ik veel basketten.
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Cliënt in de kijker
In het media-atelier nam Kenny D. een
interview af van Dimitri. Dimitri komt
naar het dagcentrum en werkt in verschillende
ateliers. Hieronder kunnen jullie het interview lezen.
Werk je graag in de Vleugels?
Ja, ik werk hier heel graag.
Werk je hier al lang?
Ja, toch al eventjes.
Wat doe je van werk?
Ik werk in de tuin: gras afrijden, planten, hakselen, .
Ik werk ook in het industrieel werk: pipetjes en
snoep
Ik werk ook in de winkel: porto, advocaat, chocolade
en kapstokken voor baby's verkopen.
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Welk atelier doe je het liefst?
Ik doe het liefst de pipetjes in het industrieel werk bij
Stefanie.
Heb je al een lief?
Ja, ik ben samen met Kimberly.
Wat doe je van sport?
Kogelstoten, badminton en fietsen. Ik had op de
Special Olympics een zilveren medaille.
Wie ben jij?

Ik ben Dimitri. Ik
ben fan van Club
Brugge
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Atelier in beeld
Hieronder vinden jullie enkele sfeerbeelden van onze
atelierwerking:
Dieren

Handvaardigheid

Crea

Tuin
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Industrieel werk

Voedingsatelier

Hout
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Moppen
·

·

Een olifant zwemt in de rivier. Een muisje staat
aan de rand en roept "Kom even uit die rivier!"
De olifant vraagt "Waarom moet ik uit de rivier
komen?". Het muisje antwoordt "Ik wou even
zien of je mijn zwembroek niet aan had".

Twee koeien zitten in bad. Zegt de ene koe tegen
de andere: 'Mag ik de zeep even? Ik krijg mijn
vlekken er niet af!'

Ken je zelf een mop of een weetje? Stuur deze
gerust
door
naar
onze
redactie via
18
ergo.arbeid@devleugels.be

