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Goud in de discipline Kringloop
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Berichtjes welkom

Staat er iets te gebeuren
op jullie dienst, is er
nieuws voor onze Kringkroniek of onze facebookpagina, aarzel niet en laat
het weten. Alle berichtjes
zijn welkom, van een dag
uit met de collega’s, een
nieuw initiatief of gewoon
iemand die jullie in de
kijker willen zetten. Neem
ook gerust zelf een foto.
We plaatsen ze op facebook of schrijven er een
artikel over in ons medewerkersblad.
Telefoneer naar Danny op
03 778 69 07

Den Azalee heeft goud in de discipline kringloop. Met het ophalen van meer dan 2.000 ton
goederen per jaar en een hergebruik van 63% in ons werkingsgebied staan we aan de
top in Vlaanderen. In ons werkingsgebied
of het Waasland komt dit overeen met een
hergebruik van 9,7 kg per inwoner, bijna
dubbel zoveel dan het Vlaamse gemiddelde. We mogen terecht trots zijn op dit resultaat.

We blijven groeien
Een belangrijke rol spelen onze ophaaldienst en deze aan de poort, waar een
massa goederen worden binnengebracht
en onze klanten elke dag vriendelijk worden ontvangen en geholpen. Natuurlijk
kan dit resultaat niet zonder de inzet van
alle medewerkers op alle diensten. Bedankt iedereen.
Ook de andere sectoren en diensten van
Den Azalee doen het overigens zeer goed,
zelfs voortreffelijk. Onze organisatie blijft
nog steeds groeien. En ook dat kan enkel
door de inzet van alle medewekers. > 2
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Azalee nieuws

Hoge score voor al onze diensten
Onze Kringwinkels op
Villa Pace
Tijdens de Vredefeesten in SintNiklaas op zaterdag 3 september
lanceerden we op de wereldmarkt
Villa Pace onze eerste Boetiek Magnifiek.

De Versnelling fietst op kop

Isoleren en renoveren

Het aantal klanten dat op De Versnelling een beroep doet voor een kleine
reparatie blijft stijgen. In totaal laten
meer dan 3.100 fietsers hun tweewieler door onze fietsbrigadiers repareren. Dat is een forse groei met 21% en
sinds de opening van het fietspunt de
6de stijging op rij.

Er werden 807 energiescans uitgevoerd, wat een stijging is met 539
scans. Door het plaatsen van isolatiematerialen, spaardoucheknoppen en
spaarlampen kon zo in totaal 59.000
euro worden bespaard op de energiefactuur van tientallen gezinnen.

Boetiek Magnifiek is een selectie van
onze tweedehands merkkledij. We
verkochten de kleding op Villa Pace
aan een Kringwinkelkraampje, als
springplank naar de Dag van De Kringwinkel op zaterdag 15 oktober. Dan
pakken we in De Kringwinkel in Temse
opnieuw uit met Boetiek Magnifiek.

Kringwinkels blijft hip
Onze drie Kringwinkels blijven bijzonder in trek. Het aantal klanten steeg
met 5%, wat wil zeggen dat we nu jaarlijks 190.959 betalende klanten over
de vloer krijgen of 629 per dag.

Catering smaakt naar meer
Ons sociaal restaurant De Variant
speelt nog steeds een hoofdrol in het
bestrijden van de kansarmoede, met
meer dan 27.000 klanten. Ook catering De Variant blijft jaar na jaar groeien. 0p 44 events genieten elk jaar zo’n
3.580 klanten van hun keukenkunsten.
Er gaan per dag zo’n 125 belegde
broodjes de deur uit.

In 2015 werden in het sociaal dakisolatieproject 11 werven afgewerkt en 42
dakisolaties uitgevoerd. In totaal werd
2.776 m2 dakisolatie geplaatst. Onze
dienst Energie & Wonen renoveerde
ook 20 woningen voor OCMW’s en
huisvestingsmaatschappijen.

Tienduizend strijkcheques
In 2015 werden 10.676 dienstencheques ontvangen. Onze strijksters in de
dienstencheque-economie genieten
het Sine-statuut. Dit statuut zal verdwijnen in 2019. Deze medewerkers zullen
automatisch een nieuw statuut krijgen
dat hen toelaat in Den Azalee te blijven
werken.

Voor de promotiecampagne deden we
beroep op onze medewerkers. Ze
stonden model voor onze reclamecampagne. Met dank aan Jamila, Nancy,
Björn, Nannette, onze fotograaf met
dienst en natuurlijk ook aan onze
dienst textielsortering, kleine sortering en logistiek voor hun medewerking aan deze actie.
‘Ik vond het bijzonder leuk om eens
model te zijn, en ik ben echt verrast
van het resultaat’, benadrukt Nancy.
De verkoop op Villa Pace - met ruim
300 betalende klanten - bleek een geslaagd initiatief.
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Personeelsfeest op nieuwe locatie een topper

Het jaarlijkse personeelsfeest vond
dit jaar plaats op zaterdag 17 september. De editie 2016 werd niet
langer georganiseerd in onze eigenKringwinkel in Sint-Nikaas. We
sloegen de feesttafels en de barbecue deze keer op in de feestzaal van
het dienstencentrum De Wilg in de
Lamstraat. Een aangename en voortreffelijke keuze.

Ook enkele toemaatjes vielen op.
Naast het duo Katrien en Freddy tijdens het karaoke-optreden, vormden
ook nog twee andere bekenden van
Den Azalee de topact van de avond.
Tenslotte kreeg ook iedereen met een
lange loopbaan in Den Azalee een geschenk.

Tijdens de gebruikelijke toespraken
bedankten voorzitter van Den Azalee
Mike Nachtegael en directeur Peter
Maris alle medewerkers voor hun inzet. De klemtoon lag ook op de investeringen in de nieuwe Kringwinkel
Temse, en het bewaken van de groei
van Den Azalee als belangrijke Wase
werkgever in de sector van de sociale
economie.
Met ruim 250 gasten mogen we gerust
spreken van een meer dan geslaagd
personeelsfeest. De nazomer toonde
zich van zijn beste kant en de receptie
in de tuin van het dienstencentrum
zorgde van meet af voor de perfecte
sfeer.
Secretaris van Den Azalee Tjeu van
Diessen gaf het startschot en nodigde
iedereen uit voor de barbecue. We
zagen niets anders dan tevreden gezichten, en kregen na het feest heel
wat bedankingen. Die geven we
meteen door aan het organisatieteam
van ons personeelsfeest.
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Uitverkocht op Langste Veggietafel
Catering De Variant ontbrak niet op het marktplein te SintNiklaas waar op donderdag 15 september opnieuw de Langste
Veggietafel werd georganiseerd. We serveerden aan de honderden gasten dit jaar een Thai green-curry schotel. En of dat lekker
was. Als eerste van alle standhouders was onze catering uitverkocht. ‘Die schotel was dan ook superlekker’, kregen we als reactie op onze facebookpagina.

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

Aanleg parking

Bedankt voor de jaren dienst
Vicky Van Eetveldt die al 16 jaar in
Den Azalee werkt en Jef Cuyckens die
al 15 jaar op onze revisieafdeling actief
is, kregen net als de andere medewerkers als cadeau een pakket met
duurzame producten uit de Oxfamwinkel.

Het is wellicht iedereen al opgevallen
dat over ons terrein aan de achterkant
van De Kringwinkel in de Heistraat
opnieuw kranen en bulldozers rijden.
Het zijn de eerste werken voor de aanleg van een nieuwe parking voor onze
medewerkers, inclusief een fietsenstelplaats en een bufferzone. Eens deze
werken zijn afgerond en de parking in
gebruik is, zal langs daar een personeelsingang worden gerealiseerd.

In het gezelschap van enkele leden van
de raad van bestuur gingen een aantal
medewerkers op de foto. Van links
naar rechts Viv Van Dingenen, Freddy
Baten, Eline De Bruyne, Peter Maris,
Mady Verlaeckt en Peter De Bock.
Freddy Baten ging 18 jaar geleden aan
de slag in Den Azalee, Peter De Bock
intussen 17 jaar geleden en Mady
Verlaeckt 15 jaar.

Opvallend in het straatbeeld
Niet enkel de vrachtwagens van onze
Kringwinkels vallen met hun belettering ‘Wie Kringt, die Wint’ voortaan op
in het straatbeeld, ook de bestelwagen
van onze catering kreeg sinds kort een
jasje aan.
De Variant rijdt nu rond met het opvallende logo van de catering, en in een
notendop de service die we dagelijks
aanbieden.

V.U. : Mike Nachtegael, voorzitter, Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas 20160921

