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Ook voor de Kringkroniek
zit het jaar erop. We zijn er
uiteraard volgend jaar terug. In 2016 willen we ons
team graag uitbreiden met
enkele enthousiaste medewerkers.
Samen met het directieteam
van Den Azalee wensen we
jullie intussen allemaal prettige feestdagen en veel geluk in 2016.

Klanten die zich verdringen voor onze
Kringwinkels tot om 10 uur de deuren opengaan. Dit was niet enkel het geval op onze
voorbije kerstverkoop. Het is intussen een
vertrouwd beeld bij elke themaverkoop en
in het bijzonder op Retrodag en de Dag van
De Kringwinkel.

Naast het leveren van duizenden belegde
broodjes verzorgde onze cateringdienst in
2015 maar liefst elke week een receptie, of
stonden deze medewerkers in voor het
culinaire hoogtepunt op een officiële opening of een evenement, vaak op late avonduren en in het weekend.

Dankzij de inzet van al onze medewerkers
zijn De Kringwinkels van Den Azalee een
begrip geworden in het Waasland. Terugblikkend op 2015 mogen we daar best fier
op zijn, trots op iedereen die het voorbije
jaar hieraan met volle overtuiging meehielp.

Steeds meer mensen vinden voor kleine
fietsherstellingen de weg naar ons fietspunt
aan het station van Sint-Niklaas. In 2015
steeg voor het zesde jaar op rij het aantal
klanten.

En dat geldt niet alleen voor onze Kringwinkels, maar zeker ook voor alle mogelijke
andere diensten van Den Azalee. Zo zijn alle
klanten erg tevreden over de kwaliteit en
de service van onze strijkdiensten. Dat is
gebleken uit een korte bevraging bij het
cliënteel.
Opnieuw genoten in 2015 in ons restaurant
De Variant elke middag zo’n 100 klanten
van een betaalbaar en lekker driegangenmenu. Dat is iedere dag hard werken.

Bij onze dienst Energie & Wonen blijven
aanvragen binnenlopen voor het isoleren
van daken, mede door een samenwerking
die in 2015 werd afgesloten met het stadsbestuur van Sint-Niklaas.
En achter de schermen van al deze diensten
staan ons hergebruikcentrum, onze kleine
sortering, arbeidszorg, onze textielsortering, recyclage, uithuiszetting en de diensten logistiek en transport. De inspanningen van alle medewerkers van deze diensten zijn onmisbaar voor de werking van
Den Azalee. Bedankt iedereen voor dit succesvol 2015.
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AAN HET WOORD

Lintjes knippen en feesten in een jubileumjaar

Op woensdag 22 april 2015 knipten we
traditioneel een lintje en namen we de
nieuwe werkplaatsen in de NobelsPeelmanstraat in gebruik. De diensten
textielsortering en arbeidszorg kregen
na jaren krappe huisvesting licht en
ruimte, de dienst recyclage een ruim
en uitgebreid containerpark.

Het slot van 20 jaar Den Azalee werd
een personeelsfeest met barbecue
waarop we 275 medewerkers mochten
verwelkomen.

De officiële opening van het Opleidings- en OriëntatieCentrum vormde
de voorbode van ons jubileumfeest 20
jaar Den Azalee. We vierden dit begin
mei 2015 onder meer met een veel
gesmaakte markt met gerechten van
onze medewerkers van over de hele
wereld, waarmee we de enorme culturele diversiteit van Den Azalee beklemtoonden.

Op vrijdag 13 november sloten we het
feestjaar af met Culture Move in concertzaal De Casino. Na een geslaagde
eerste editie in 2014 werd deze tweede uitgave in 2015 een echte uitblinker. Bijna 400 bezoekers waren op de
afspraak, waarvan 135 medewerkers
van Den Azalee. Onze catering zorgde
voor het koude en warme buffet.
Met dit festival onderstreepte Den Azalee opnieuw één van haar missies en
visies : respect voor de eigenheid van
verschillende culturen en voor iedereen, ongeacht kleur, afkomst, geloof of
geaardheid.
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Konijn en vol-au-vent zijn ‘feestdag’-toppers
‘Elke week was in 2015 op een of andere manier wel opmerkelijk’, vertelt
medewerker van De variant Dave Copejans.
‘Druk, druk, druk’, beschrijft werkleider Liesbeth Timperman het voorbije
jaar voor het sociaal restaurant en de
catering. ‘Elke week stond er wel een
receptie of een evenement in ons gevuld orderboekje.’

‘Vol-au-vent is nog zo’n topper. Bij
dergelijke gerechten komen veel mensen eten die alleen wonen. Wie alleen
is ziet er blijkbaar tegenop om zo’n
maaltijden thuis klaar te maken. Ach,
elke dag is in feite een topdag.’

De medewerkers van de catering en
het restaurant kijken reikhalzend uit
naar 2016. Het wordt een spannend
jaar. ‘De opening van ons gerenoveerd
restaurant met een nieuwe keuken
wordt ongetwijfeld de knaller van
2016. We zijn een beetje ongeduldig.’

Konijn op de kaart
is een hoogtepunt

‘En weet je wat hoogtepunten zijn in
het restaurant ?’ merkt Dave nog op.
‘Als er zoals nu tijdens de feestdagen maar ook op andere dagen - bijvoorbeeld konijn op het menu staat. Konijn
op de kaart is een hoogtepunt. Dan
mag je er zeker van zijn dat we ‘s middags bijna 140 klanten hebben.’

Bollen met de bakfiets om een kastje en een stoel
Den Azalee fietste voor de camera’s
van de journalisten 2015 uit met drie
driewielers. Deze elektrisch aangedreven bakfietsen zijn van Deense makelij
en de jongste aanwinst van het
‘wagenpark’ van Den Azalee en haar
Kringwinkels.

Met dit bakfietsenpark is Den Azalee
als onderneming pionier in SintNiklaas op het vlak van groene en milieubewuste mobiliteit. Kleine boodschappen, leveringen en ophalingen
op korte afstand doen we vanaf 2016 in
Den Azalee met de bakfiets.

‘De zwarte bakfiets zal volgend jaar
door het stadscentrum van Sint-Niklaas
rijden om belegde broodjes en koude
schotels te leveren aan de klanten van
de catering’, legt sectorverantwoordelijke Tim Driessens uit.
‘De tweede bakfiets zal worden ingezet om boodschappen te doen en kleine goederen op te halen’, zegt directeur Peter Maris. ‘Nu rijden we voor
kleine ophalingen niet ver van Den
Azalee met een vrachtwagen naar de
klanten. Dat is milieubelastend, tijdrovend en kostelijk.’
‘De derde bakfiets kunnen klanten
gratis lenen om goederen die ze kochten in De Kringwinkel zelf naar huis te
brengen. Dat is een extra service voor
klanten die geen auto hebben. Bovendien moet ze dan geen transportkosten
betalen en we beperken het gebruik
van de auto, besparen op brandstof en
gaan luchtvervuiling tegen’, besluit
Mike Nachtegael, voorzitter van Den
Azalee.

4

Kringkroniek

Digitale winkel in de lift
Op het internet heeft in 2015
onze digitale winkel uwkringding.be met glans een eerste
vol werkjaar achter de rug. De
online-Kringwinkel van Den
Azalee zit duidelijk in de lift,
met spullen die erg gegeerd
zijn en waarop soms veel
wordt geboden.
Het is de ploeg van onze dienst
sortering die al deze unieke
spullen voor de digitale Kringwinkel ontdekt tussen de enorme goederenstroom die dagelijks binnenkomt.

Vind ons ook leuk op facebook

Intussen maken wij ons klaar voor de eerste grote Kringwinkeluitdaging van 2016. Ben jij klaar voor De Retrodag ?

www.facebook.com/denazalee

Kringwinkel van 900 vierkante meter
Onze medewerkers van De Kringwinkel in Temse kijken volgend jaar
ongetwijfeld uit naar de opening van hun nieuwe winkel aan de Krijgsbaan, op een boogscheut van het centrum van Temse. Zoals bekend
kocht Den Azalee op deze zeer goede ligging de gebouwen van Mega
Drinks. Wellicht starten reeds begin februari de werken om deze
vroegere drankenshop om te bouwen tot volwaardige Kringwinkel.
De opening is gepland in april 2016.
Temse wordt dan een grote broer van De Kringwinkel in Sint-Niklaas.
Den Azalee vroeg aan het gemeentebestuur van Temse een vergunning aan voor het uitbaten van een winkel van 900 m2 en kreeg ook
deze zogenaamde sociaal-economische vergunning. De nieuwe winkel krijgt verder een opvallende cafetaria. Klanten zullen er ook erg
makkelijk kunnen parkeren en zelf goederen kunnen brengen.

Nieuwe coach brugprojecten en pop-coach
Judith Van Geystelen is tijdelijk onze nieuwe
coach brugprojecten. Judith begeleidt in vervanging van Yassmina Kandouch voortaan de
jongeren die komen leren en werken in Den
Azalee.

Ook Khaoula Ben Otman is een nieuw gezicht
als medewerkster van Den Azalee. Khaoula is
onze POP-coach. POP betekent Persoonlijk Ontwikkelings Plan. Zij zal in de toekomst gesprekken voeren met medewerkers over hun toekomstplannen en verwachtingen als vaste medewerker van Den Azalee.
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