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Plannen voor de toekomst en verdere groei
De voorbije weken kwamen alle directieleden, coördinatoren en stafmedewerkers van Den Azalee meermaals samen om zich te beraden
over de toekomst en de verdere
groei van Den Azalee. Het is de bedoeling onze organisatie klaar te
stomen om de komende jaren de
tewerkstelling te garanderen en een
uitbreiding van onze diensten mogelijk te maken.

Op zoek naar Den Azalee in 2020

Plannen voor de toekomst vraagt heel
wat denkwerk. Eerst werd gezocht
naar de zwakke en sterke punten van
Den Azalee, zowel op het gebied van
tewerkstelling en opleiding als op het
vlak van verkoop, dienstverlening, en
alle andere activiteiten op onze werkvloeren die voor de werking belangrijk en noodzakelijk zijn.

Er werd een lijst gemaakt van alle mogelijke problemen, maar ook van alle
kansen en mogelijkheden om Den Azalee verder uit te bouwen. Alle werkleiders werden hierbij betrokken. De
directie luisterde ook naar hun ideeën,
wensen en behoeften voor de toekomst.

Daarna kreeg iedereen opnieuw enkele weken bedenktijd. Midden mei presenteerden alle directieleden, coördinatoren en stafmedewerkers in enkele
werkgroepen dan hun plannen voor
Den Azalee 2020.

Groot toekomstplan
Al die projecten en voorstellen worden
nu als een puzzel in elkaar geschoven
om te komen tot één groot toekomstplan. De werkleiders krijgen daarna
nog de kans om dit plan bij te sturen.

Het is de bedoeling dat iedereen als
één man achter dit toekomstproject
van Den Azalee gaat staan.

Naar Raad van Bestuur
We leggen het dan voor aan de Raad
van Bestuur en de Algemene Vergadering. Ze zijn het hoogste directieorgaan van Den Azalee. Als zij het licht
op groen zetten voor ons toekomstplan , kunnen we het ook in praktijk
omzetten en bekend maken. Daarop is
het zeker nog wachten tot september.

De eerste Kringwinkeltaart
We kennen allemaal een verjaardagstaart, een communietaart of een huwelijkstaart. Sinds kort is er nu ook De
Kringwinkeltaart. Een flink uit de kluiten gewassen exemplaar dook einde
april op in onze textielafdeling, compleet in de huiskleuren van onze Kringwinkels en voorzien van de huisslogan
‘Wie kringt, die wint’.
De medewerkers van onze textielsortering proefden in praktijk hoe zoet en
lekker ‘Wie kring, die wint’ smaakt.

De zelfgebakken stapeltaart was een
verrassing van Jasmine, die haar banketbakkerskunsten extra illustreerde
door tegelijk uit te pakken met minitaartjes met daarop de naam van alle
medewerkers van haar afdeling.

Laatste werkdag
Jasmine toverde het gebak uit haar
oven ter gelegenheid van haar laatste
werkdag en opleiding in Den Azalee.
Bedankt Jasmine.
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Parlementsleden en raadsleden onder de indruk
Opvallende gasten begin april in
Den Azalee en in het bijzonder op
onze afdeling arbeidszorg. Enkele
Vlaamse parlementsleden en
OCMW-raadsleden brachten op uitnodiging van de provincie OostVlaanderen een bezoek aan Den
Azalee. Ze hadden vooral belangstelling in ons project arbeidszorg,
waarmee Den Azalee het recht op
arbeid garandeert voor iedereen.

Azalee-voorzitter Mike Nachtegael en
directeur Peter Maris verwelkomden
de gasten. De rondleiding begon met
een korte voorstelling van Den Azalee,
al haar diensten en haar kringloopcentrum. Centraal stond echter de werking van onze afdeling arbeidszorg.
Mike Nachtegael en Peter Maris maakten van het bezoek gebruik om alle
Vlaamse parlementsleden ervan te
overtuigen dat de overheid dringend
meer financiële middelen moet vrijmaken voor dit project.

Geslaagd bezoek aan arbeidszorg
Ook Hilde De Ryck, Christof Strobbe
en Gunther Desmet vertelden vol overgave hoe graag ze op de dienst arbeidszorg aan de slag zijn, en hoe belangrijk het is om samen met hun
collega’s te kunnen werken in een omgeving waar ze worden opgeleid en
individueel begeleid.

Bezoekers onder de indruk

‘Het ontbreekt aan voldoende financiële steun om arbeidszorg nog meer te
laten groeien’, benadrukten Azaleevoorzitter Mike Nachtegael en directeur Peter Maris.

Medewerkers in de hoofdrol
De medewerkers van arbeidszorg
speelden tijdens dit bezoek de hoofdrol. Een tikkeltje zenuwachtig maar vol
overtuiging maakte Julia De Laet aan
de parlementsleden duidelijk hoe belangrijk werk voor haar is.

Alle parlementsleden en raadsleden
waren behoorlijk onder de indruk van
hun getuigenis. Ze namen daarna
ruimschoots de tijd om de afdeling
arbeidszorg te bezoeken en met alle
medewerkers op de werkvloer te praten.
Den Azalee plaatste met dit bezoek
haar visie dat werk noodzakelijk en
belangrijk is voor het welzijn van
iedereen opvallend in de kijker.
De parlementsleden kregen een duidelijk beeld van de werking en missie
van Den Azalee, om jobs te creëren,
opleiding te bieden en de talenten van
haar medewerkers te ontwikkelen.
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Medewerkers voor de lens en hun talenten in the picture
In de cafetaria van onze Kringwinkel in
Sint-Niklaas verrees enkele weken
geleden met de hulp van logistieke
handen een heuse fotostudio.

Kom ‘ns kijken
wat ik doe
Met deze fotoreportage over hoe alles
in zijn werk ging, de zogenaamde making-off, lichten we in onze Kringkroniek nu alvast een tip van de sluier op.

Kom ’ns kijken wat ik doe. Dat is dit
jaar het thema van onze Dag van De
Kringwinkel, die plaatsvindt op zaterdag 21 oktober. We lanceren dan
in onze Kringwinkels grote panelen
met opvallende uitspraken en foto’s
van een aantal medewerkers.

Zij zorgt bovendien verder voor het
ontwerp van alle borden. Wie nog
meer werk wil zien van Patricia moet
maar eens een kijkje gaan nemen op
de website van Patricia.
info : www.patricia-eichert.com

Met die borden

leggen we voor onze
klanten de klemtoon op onze sociale
tewerkstelling en de opleiding die we
bieden. Tegelijk plaatsen we letterlijk
en figuurlijk de talenten van onze medewerkers in the picture.
Voor de fotoshoot konden we rekenen
op de vrijwillige medewerking van
fotografe Patricia Eighert. Patricia is
een professionele fotografe die werkt
voor tijdschriften en de reclamewereld, met een voorliefde voor retro.

We tonen slechts enkele van de vele
foto’s die werden gemaakt en binnenkort zullen schitteren in onze Kringwinkels. Via De Kringkroniek willen we
alle medewerkers bedanken die aan
dit project meewerkten, en uiteraard
niet in het minst onze fotografe Patricia
Eighert.
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Tevreden klanten op de 1ste Dag van de Gever

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

Voor het eerst organiseerden we in mei een Dag van De Gever. De rode loper
lag uitgerold en onze medewerkers bedankten alle gevers die goederen brachten met een cup-cake, gebakken door onze catering De Variant. Er daagden in
totaal 380 gevers op. Onze attentie deed de gevers veel plezier. Zo kwam Anita
Braem met haar twee kleinkinderen Aron en Tristan enkele herbruikbare spullen schenken. "Ik doe dat altijd', vertelt Anita. 'Nog herbruikbare spullen weggooien doe ik nooit. Anita en haar kleinkinderen genoten van de cupcake en ze
gingen bovendien nog met een knuffel naar huis. Bert kwam met kleine Cor wat
spullen brengen. 'We hebben blijkbaar een goede dag uitgekozen om onze
spullen van zolder te halen en naar Den Azalee te brengen’, reageerde Bert.

Grote en kleine schilderkunsten
In Den Azalee werden onlangs heel
wat verfpotten opengewrikt, voor
zowel grote als kleine schilderkunsten. Werkleider Elle Hectors schildertje een romantisch tafereeltje op
één van de muren van onze Kringwinkel, en gaf met een ploeg medewerkers de cafetaria een hergebruiksfeer.
Coördinator Martine Vereecken trommelde een verfploeg op om de
geverspoort in het Kringwinkelgroen
te zetten.

Roefeldag
Het was opnieuw roefeldag in onze
Kringwinkel in Temse. De kinderen
konden voor de gelegenheid een
dagje meehelpen. Het werd een aangename kennismaking met ons kringloopcentrum, onze sociale tewerkstelling, de diversiteit van onze medewerkers en de zorg om het milieu.
V.U. : Mike Nachtegael, voorzitter, Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas 20170615

Meehelpen puzzelen
Wist je dat Den Azalee samenwerkt
met het Dagcentrum Sint-Niklaas,
een opvangcentrum voor mensen
met een mentale beperking. Regelmatig leggen de mensen van het
dagcentrum grote puzzels die in
Den Azalee zijn binnengebracht.
Een zinvolle dagbesteding, en zo
kunnen volledige puzzels toch nog
worden hergebruikt.

