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Dienst Energie en Wonen isoleert duizenden daken

Van Tsjetsjenië naar
het secretariaat > 2

6.500 daken isoleren
tegen 2020
>3
Een aangrijpend
verhaal
>3
Den Azalee blijft
groeien
>4

Leuk om weten
Zaterdag 4 juli trouwden
Wim en Leen. Ze leerden
elkaar kennen op de werkvloer van Den Azalee.
De directie en alle medewerkers wensen ze nog heel
veel mooie jaren samen.

Er breken drukke tijden aan voor onze dienst Energie & Wonen. Tegen 2020 moeten
ze in Sint-Niklaas maar liefst 6.500 daken geïsoleerd hebben. Ze werken daarvoor
samen met het stadsbestuur van Sint-Niklaas. > 3

Zon, strand en zee in De Kringwinkel
Meer dan eens klom deze zomer de
temperatuur tot aan het randje van de
30 graden. Tijd voor een etalage rond
zon, strand en zee dachten onze medewerkers van De Kringwinkel.
Met zomerkleedjes en hoeden, en met
bikini‟s en sandalen creëerden ze
centraal op de afdeling textiel een
kleurrijk platform.
Een strandmat en wat zeeschelpen,
meer was er niet nodig om samen te
poseren voor onze fotograaf met
dienst.
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AAN HET WOORD

Gevlucht voor de oorlog in Tsjetsjenië
Mensen aan het werk helpen en ze
kansen bieden op een toekomst is de
belangrijkste doelstelling van Den
Azalee. Voor Taïsa begon het bijna
tien jaar geleden.
Voluit is haar naam Taïsa Bunchoyeva,
maar in Den Azalee kent iedereen haar
beter als Taïsa van het secretariaat. In
2004 vluchtte Taïsa met haar gezin
voor de oorlog in Tsjetsjenië.
‘Als ik al die mensen uit Syrië zie
vluchten voor de oorlog in hun land,
beleef ik onze vlucht uit Tsjetsjenië
opnieuw. We dachten toen niet aan
gevaar. We wilden gewoon weg, in de
eerste plaats voor onze kinderen.‟
Samen met Caroline en Sabha staat
Taïsa in voor alle kantoorwerk. Zo‟n
perfecte administratie is van groot
belang voor de werking van Den
Azalee en dus ook essentieel voor alle
medewerkers.
„Ik begon als bediende in De Kringwinkel, toen nog in de Lodewijk De
Meesterstraat in Sint-Niklaas‟, vertelt
Taïsa. „Na een tijdje verhuisde ik naar
de dispatching en daarna naar het
secretariaat. Intussen werk ik al bijna
10 jaar in Den Azalee. Ik doe dit werk
als administratief bediende graag en
wil dit verder blijven doen, maar zeg
nooit nooit. Zelf zou ik misschien wel
naar Tsjetsjenië willen terugkeren,
maar voor de kinderen blijven we
hier.‟
Het jongste kindje van het gezin van
Taïsa is nu 3, haar twee andere kinderen 15 en 16 jaar.
„Toen ze 2,5 en 4 jaar waren vluchtten
we voor de oorlog uit Tsjetsjenië. Net
als de vluchtelingen uit Syrië moesten
we daarvoor een pak geld betalen aan
malafide mensensmokkelaars. Als ik
vandaag die stroom van vluchtelingen
zie, doemen de beelden van onze
vlucht in 2004 terug op. Ik word er stil
van. Zelfs mijn twee oudste kinderen
zeggen nu : „Mama wij hebben dat ook
meegemaakt.‟

Nederlands is belangrijk
Taïsa belandde uiteindelijk met haar
man en twee kinderen in Brussel. Ze
kwamen terecht in een opvangcentrum
in Boortmeerbeek en later in SintNiklaas. Een jaar na hun komst in
België werden ze officieel erkend als
vluchtelingen en kregen ze papieren.
„

Als ik vandaag
die stroom van
vluchtelingen zie,
doemen de beelden
van onze vlucht
terug op

Ik ging intensief naar de Nederlandse
les, vijf halve dagen per week‟, vertelt
Taïsa. „Eenvoudig was dat niet. Een „P‟
in het Nederlands is in het Russisch
een „R‟, een „G‟ is een „D‟, een „H‟ is
een „N‟, noem maar op.
„Ik wist echter goed genoeg dat het
zeer belangrijk was om Nederlands te
kunnen spreken, lezen en schrijven.
Met het Nederlands onder de knie, kon
ik uiteindelijk ook starten met een
opleiding tot administratief bediende.
Ik wou werk vinden. Ik vond het van
groot belang om hier in België onder
de mensen te zijn.‟
Taïsa en haar gezin zette door, en ze
kon aan de slag in De Kringwinkel van
Den Azalee. Haar andere familieleden
wonen en werken in Moskou.
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Elk Kringwinkelvoorwerp vertelt een (aangrijpend) verhaal
Elk voorwerp in De Kringwinkel
vertelt een verhaal. Met zo’n verhaal binnen te sturen, kon je een
Kringwinkelbon van 100 euro winnen. Brenda was één van de vijf winnaars. Haar verhaal:
Toen mijn dochter Whitley – ze overleed helaas vier jaar geleden op 20jarige leeftijd – geboren werd zat er
naast haar wiegje een pluche konijntje,
dat mijn man en ik toen ooit eens op de
kermis uit een grijpertjesmachine
gehaald hadden. Het was liefde op het
eerste gezicht tussen mijn dochter en
dat pluche ding.
De volgende jaren waren ze letterlijk
onafscheidelijk en Whitley zeulde
“Konijn”, zoals het origineel genoemd
werd, overal mee, tot bijna in haar
dagelijkse bad en op het toilet toe.
Door de jaren heen waren de oogjes
eruit gevallen, was het helemaal
schraal geworden, gescheurd, en als
kers op de taart werd het een keertje
onthoofd.

Telkens werd het moeilijker om het
hersteld te krijgen. En telkens was
mijn dochter haar verdriet net een
beetje ontroostbaarder als het konijn
weer eens gehavend van een uitstapje
terugkwam.

En toen zat daar
op een rekje het
evenbeeld van
Konijn

Slapen zonder Konijn was ondenkbaar
en meer dan eens deden we behoorlijk wat kilometers om het terug te
gaan ophalen als ze het ergens laten
liggen had.

Eénmaal moesten we het zelfs uit een
kledingcontainer vissen waar het per
ongeluk in terecht gekomen was! Ik
was dus begrijpelijkerwijze als de
dood om het ding een keertje voorgoed kwijt te raken.
En toen, op een onverwachte slentertocht door De Kringwinkel, zat daar op
een rekje….het evenbeeld van konijn!!! Net hetzelfde pakje, net dezelfde
kleurtjes, neusje en oogjes. Ik heb het
meegenomen naar huis en denk niet
dat ik mijn dochter haar gezichtje ooit
vergeet toen ze het in haar handen
kreeg.
Ik had het vooral als “reserve” gekocht, maar het heeft jarenlang gewoon een extra plaatsje gehad, naast
zijn versleten dubbelganger, en staat
nu nog steeds naast haar foto op de
kast.
Dankjewel, Kringwinkel 

6.500 daken isoleren tegen 2020
Het langs de binnenkant isoleren
van een dak is best een zware klus.
We gingen een kijkje nemen in
Sinaai, waar onze medewerkers op
dit ogenblik in een flink aantal
huizen dakisolatie plaatsen.
Vakmanschap daar gaat het om. Eerst
een houten constructie timmeren, om
ze daarna op te vullen met isolatiemateriaal en tenslotte
keurig af te
werken met witte kunststofplaten. Het
is hard werken, zeker als het tropisch
warm is.

„We hebben deze zomer al serieus wat
geblazen en gepuft‟, vertellen ze. „Op
een kleine zolder en direct onder de
pannen loopt de temperatuur al snel
op tot 30 graden.‟
Maar het werk loont de moeite. Als een
dak geïsoleerd is, besparen de bewoners een pak geld. „De factuur voor de
verwarming daalt fors, met honderden
euro‟s per jaar‟, legt werkleider Wim
Crepain uit.
Ook enkele journalisten wilden meer
vernemen over het project. Samen met
Wout De Meester, de Sint-Niklase
schepen voor duurzaamheid en natuur,
en voorzitter van Den Azalee Mike
Nachtegael, kwamen ze naar Sinaai. Ze
doken mee onder de pannen om onze
medewerkers aan het werk te zien.

„We gaan de bewoners helpen met de
subsidies en het leegmaken van de
zolder, zodat we aan de werken kunnen starten. Al die rompslomp is heel
vaak de reden om hun dak niet te laten
isoleren. En daar willen we samen met
Den Azalee iets aan doen‟, legt schepen Wout De Meester uit.

In vier jaar tijd 6.500 daken isoleren :
dat is het doel. Samen met het stadsbestuur hopen onze medewerkers die
klus tegen 2020 te realiseren.

„Tegelijk zorgt dit project voor werk en
opleiding van heel wat medewerkers‟,
besluit voorzitter Mike Nachtegael.
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Meer dan 2.000 ton goederen ingezameld
Het kringloopcentrum van Den Azalee haalde in 2014 opnieuw
meer dan 2.000 ton goederen op. Daarvan werd 51% hergebruikt en dus verkocht in onze drie Kringwinkels. In het Waasland - waar we actief zijn - komt dit neer op een hergebruik van
8,29 kg per inwoner. Dat indrukwekkende cijfer konden we publiceren in ons jaarverslag en meedelen aan de pers. We behaalden dit mooie resultaat dankzij de inzet van al onze medewerkers. Onze ophaaldienst is uit het straatbeeld niet meer weg te
denken, en al onze wagens vallen met hun nieuwe jas nu nog
beter op.

Vind ons ook leuk op facebook
www.facebook.com/denazalee

Nieuwe werkleiders
Jasper De Pagie is een nieuwe polyvalente werkleider
in onze drie Kringwinkels. Hij wordt ingezet waar het
noodzakelijk is. Jasper is ook deels de nieuwe werkleider in het strijkatelier.
Tine De Cock is een nieuwe werkleider in het dienstencentrum De Wilg. Den Azalee baat er voor het OCMW
van Sint-Niklaas de cafetaria uit. Ze serveren er elke
middag een lunch, en je kan er ook terecht voor een
snack , een wafel of een ijscoupe.

De Kringwinkels en alle diensten van Den Azalee blijven groeien
In haar drie Kringwinkels in SintNiklaas, Temse en Sint-Gillis-Waas
kreeg Den Azalee in 2014 bijna
465.000 bezoekers over de vloer.
Dat is een stijging met 11%.

Het sociaal restaurant De Variant
blijft met 28.594 klanten per jaar of
gemiddeld 108 klanten per dag een
voortrekkersol spelen op het vlak
van de kansarmoedebestrijding.

Catering De Variant kende een forse
groei. Er gingen 30.000 belegde
broodjes de deur uit. Dat is een verdubbeling tegenover 2013. De catering verzorgde 40 recepties.

In ons fietspunt De Versnelling worden nu elk jaar 2.567 fietsen hersteld. Ter vergelijking : bij de start
in 2010 waren dat er 710. Ruim 400
fietsen worden nu jaarlijks verhuurd
voor een dag.

In 2014 werden 4.754 manden was
gestreken, goed voor 10.932 strijkuren. Dat zijn 47 manden meer dan
in 2013 en 110 meer dan in 2012.
V.U. : Mike Nachtegael, voorzitter, Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas 20150831

