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Voor deze nieuwsbrief willen we graag de
inspirerende woorden van algemeen directeur
Leon Donders gebruiken als voorwoord, gericht
aan het personeel van Arbeidskansen vzw.

dank en waardering naar de huishoudhulpen. Zij
hebben dagdagelijks oog in oog gestaan met
verschillende uitdagingen maar alles altijd zeer
professioneel aangepakt.

Beste collega’s

Alle maatwerkafdelingen (productie en groen)
hebben keihard gewerkt. De verpakkingsafdeling in
Meeuwen heeft door verschillende klanten
gigantisch geboost. De stikafdeling in Dilsen heeft
een superbijdrage geleverd met het maken van
mondmaskers en zijn nu met verschillende nieuwe
klanten aan het testen. Onze groenafdeling heeft in
de piekperiode van het jaar superwerk geleverd en
met trots kunnen we in de winterperiode de
volledige groep aan het werk houden. Ook onze
arbeidszorg heeft een serieuze omwenteling
meegemaakt. Verschillende nieuwe klanten zorgen
ervoor dat we dagdagelijks met de groep
productieactiviteiten mogen uitvoeren. Dit verplicht
ons om de 3 bijgebouwen op de Kolonie de
komende weken helemaal te verbouwen. Ons
dagactiviteitencentrum Duizendschoon heeft zijn
activiteiten op een veilige manier kunnen blijven
voortzetten, net als de klusdienst van Trabajo.
Ergon, als metaalverwerkende afdeling, heeft
redelijk stabiel kunnen doordraaien. And, last but
not least, zijn onze jobcoaches van GOB alsook de
ondersteunende afdelingen HRM, Finance en
administratie, misschien wel de afdelingen die de
grootste aanpassingen hebben moeten ondergaan.
Maximaal telewerken, veel via online sessies de
cliënten benaderen en helpen, begeleiden en toch
de normen halen.

Hier zijn we dan met onze volgende nieuwsbrief
voor 2020.

info@arbeidskansen.be
www.arbeidskansen.be
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Normaal een tijd om uit te kijken naar zalige
eindejaarsmomenten en te genieten van familie,
vrienden en zoveel meer. Maar de afgelopen
maanden waren vreemd en onvoorspelbaar. En de
toekomst zal ons “het normale” nog even niet
toelaten.
Ik moet jullie niet vertellen hoe drastisch ons leven
de laatste weken is veranderd. Zowel privé als op
professioneel vlak zijn we verschillende uitdagingen
aangegaan. Maar voor elke uitdaging is er een
oplossing! Ook Arbeidskansen heeft de laatste
weken/maanden oplossingen gezocht om de
veiligheid van zijn werknemers en klanten te
garanderen op de werkvloer. Vanaf het begin zijn we
operationeel conform de coronamaatregelen.
En ik wil het woordje corona of COVID-19 niet te
veel uitspreken, omdat je dagelijks niets anders
hoort, leest of ziet. Het enige wat ik er graag over wil
vertellen is dat wij het als team in deze periode zeer
goed aanpakken. Ik wil jullie allen bedanken om de
regels zo moedig vol te houden en elkaar te helpen
en ondersteunen als het nodig is. Het was van
belang dat we zoveel mogelijk aan de slag konden
blijven mits het respecteren van ieders veiligheid. De
term ‘werk’ heeft voor velen een andere betekenis
gekregen.
Maar toch zijn we erin geslaagd om alle afdelingen
maximaal te blijven bemannen. De horeca heeft
grote aanpassingen gekend maar na de heropstart in
mei, hebben we de zomermaanden zeer goed
overleefd. Helaas moeten we nu weer tijdelijk
terugvallen op de afhaalmenu’s. Ook een speciale

NIEUWSBRIEF ARBEIDSKANSEN VZW

December 2020

Dank je wel allemaal voor de gedrevenheid, jullie
inzet, de samenwerking en bekomen veilig resultaat.
Ik wil jullie toch al via deze weg een veilig en
ontspannen jaaruiteinde wensen en hopen op een
goede start in 2021.
Leon Donders
Algemeen Directeur
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Resto Kieleberg
Ook al moesten de horecazaken door de maatregelen hun deuren sluiten, we schakelden snel naar een
aanbod van afhaalmaaltijden. Onze keuken bleef dus lekker warm! Onze medewerkers toonden zich
ook van hun warmste kant door maar liefst 100 liter tomatensoep te maken voor Sint-Vincentius,
gesponsord door SP.A Bilzen.
En onze kookpieten werkten hard om lekkere koekjes te bakken voor Sinterklaas!
Jan Beuls
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Labor Groendienst levert goed werk!
De groendienst van Labor vzw voert
onder andere opdrachten uit voor de
stad Maaseik.
Sinds dit jaar zijn er enkele locaties
bijgekomen, namelijk Dekenskamp,
CC Achterolmen, Verloren Kost, ...
De bewoners van Dekenskamp zijn
uitermate tevreden over het geleverde
werk. Dit hebben ze zo gemeld bij Marc
Vereecken, schepen van sociale
economie.

Marc heeft de ploeg een bezoekje
gebracht om hun te laten weten dat de
bewoners en hijzelf uitermate tevreden
zijn over de kwaliteit van het geleverde
werk. Hij heeft enkele foto’s genomen
en op Facebook gepubliceerd.
Ook in Bree krijgen onze medewerkers
positieve feedback over hun werk. Het
onderhoud van de plantsoenen op de
Berkenlaan was uitmuntend en verdient
terecht een dikke pluim!
Roeland Deckers

NIEUWSBRIEF ARBEIDSKANSEN VZW

December 2020

PAGINA

3

Nieuwsbrief Arbeidskansen vzw

Duizendschoon
Mijn naam is Ann en ik doe stage bij vzw Duizendschoon.
Momenteel studeer ik graduaat maatschappelijk werk bij
UCLL Hasselt. Mocht alles goed verlopen studeer ik dit jaar
af. Ik hoop dan ook mijn stage bij Duizendschoon succesvol
af te ronden.
Graag help ik met het begeleiden van de mensen, ze te
ondersteunen waar nodig en vooral een fijne band op te
bouwen. Zo hoop ik op een goede samenwerking en
kunnen we tot mooie resultaten komen!

Deze bloemstukken hebben we kunnen verkopen op
bestelling voor Allerheiligen.
Ook zie je de jongens die de parking van Duizendschoon er
terug mooi bijleggen. Ze verzamelen kiezels en verspreiden
deze gelijkmatig over de parking.
Gedurende mijn stage krijg ik steeds een betere band met
de mensen. Ik hoop dat dit blijft groeien en dat we er
samen een leuk jaar van kunnen maken!

Je ziet bijvoorbeeld de mooie bloemstukken van de
meisjes. Hier hebben we een hele dag aan gewerkt.
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Gespecialiseerde jobcoaching na Corona
Op 22 september trokken jobcoaches Petra Pakula, Fallon Willems en ikzelf naar het stadion
van KRC Genk voor een tweede trainingsdag rond weerbaarheid. Deze sessies worden
georganiseerd vanuit het samenwerkingsverband “Sherpa” dus gebeurden samen met
coaches van BLM, Alternatief en Liv aan het werk.
De sessies passen binnen het project “Gespecialiseerde jobcoaching na Corona” en dan
specifiek voor het bijstaan van mensen met burn-out of stress. Het traject richt zich op
werknemers.
Voormiddag kregen we van ervaringsdeskundige Mustafa Harraq (ACV) het theoretisch
kader en een inkijk in allerlei methodieken om deze mensen bij te staan. Namiddag kregen
we een initiatie boksen van Abdel Wahabi (De uitdaging Genk en deelnemer Olympische
spelen 1992). Op deze manier konden we zelf ook stoom aflaten.
Het was een zeer leerzame en actieve dag waardoor we veel handvaten hebben gekregen
om aan de slag te gaan met deze doelgroep.

Bij vragen over het project mogen
jullie steeds contact nemen.
Ben Knoops
ben.knoops@arbeidskansen.be

BIJ-zonder nieuws
Sinds kort heeft De Kolonie in As nieuwe bewoners! Dit werd mogelijk gemaakt door een samenwerking
met Imkerij Elize's garden. Arbeidskansen trof op voorhand de nodige voorbereidingen, waarna de bijenkorven
's nachts geplaatst konden worden. Ondertussen
genieten de bijen van de mooie natuur in het midden
van Park Midden Limburg!
Ben jij benieuwd naar het hele verhaal rond de
bloemetjes en de bijtjes?! Volg dan ook zeker eens
een rondleiding, gegeven door de imker zelf!
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ARBEIDSKANSEN STELT ZIJN NIEUWE MEDEWERKERS VOOR:

Teresa Olivieri: Verantwoordelijke Opgeruimd vzw Bilzen
Stel jezelf eens kort voor…

Wat zijn, buiten je werk, je belangrijkste
hobby’s?

Ik ben Teresa Olivieri, 49 jaar en een
alleenstaande mama van Davina. Ik woon in
Houthalen. Ik heb jarenlang gewerkt als
personeelsconsulente
in
een
dienstenchequekantoor.

Ik heb helaas geen sportieve hobby, maar bij
mooi weer ga ik graag fietsen. Ik maak graag
tijd vrij en geniet ervan als ik kan gaan shoppen
en lekker kan gaan uit eten met vrienden of
familie.

Hoe ben je bij Arbeidskansen terecht
gekomen?

Omschrijf jezelf aan de hand van 5
kernwoorden…

Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging waar ik
mijn jarenlange ervaring kon toepassen en ik was
heel enthousiast over de openstaande vacature
bij Opgeruimd Bilzen. Ik ben niet onmiddellijk
gestart in de meest fijne periode door de Corona
maatregelen maar dit heeft mij niet weerhouden
om toch met volle moed aan de slag te gaan. De
ene dag ging het vlot en de andere dag wat minder.

Ik kan van mezelf zeggen dat ik een heel
gedreven iemand ben en graag slaag in de
dingen die ik doe zowel op mijn werk als privé.
Ik zal ook domme dingen doen maar leer uit
mijn fouten.

Levensmotto

Wat trekt je aan in je job?
Werknemers ondersteunen en begeleiden bij het opmaken van hun
werkplanning is een hele verantwoordelijkheid maar ik streef
dagdagelijks opnieuw naar de tevredenheid van onze werknemers
en klanten.

Probeer zoveel mogelijk het positieve te zien in dingen die gebeuren
in je leven, ook al maken ze je verdrietig want ze gebeuren meestal
met een reden.
Respecteer mensen en je zal respect terug krijgen.

Hilde Timmermans: Begeleidster Enclavewerking Zonhoven
Stel jezelf eens kort voor…

Wat zijn, buiten je werk, je belangrijkste
hobby’s?

Ik ben Hilde Timmermans. Ik woon in
Herderen (Riemst) samen met mijn
echtgenoot en mijn 3 kinderen. In 2004
studeerde ik af als vroedvrouw. Ik werkte een
tijdje als vroedvrouw/verpleegkundige. Het
lot bracht mij naar het onderwijs waar ik 10
jaar gewerkt heb. Onlangs koos ik ervoor om
terug een andere weg in te slaan en zo kwam
ik bij jullie terecht in de enclavewerking.

Voorlopig kruipt er nog heel veel tijd in het
opvoeden van mijn kinderen en met hen
proberen veel tijd door te brengen. Om mij te
ontspannen ben ik graag buiten. Werken in de
tuin of een wandeling met mijn hond.
Tijd met mijn echtgenoot of afspreken met
vriendinnen
zijn
ook
belangrijke
ontspanningsmomenten voor mij.

Hoe ben je bij Arbeidskansen terecht
gekomen?

Omschrijf jezelf aan de hand van 5
kernwoorden…

Ik kwam bij Arbeidskansen terecht door een
vacature bij de VDAB.

Sociaal, Empathisch, Positief ingesteld, Chaotisch
(soms), Zorgend.

Wat trekt je aan in je job?

Levensmotto

Ik werk heel graag met mensen. Ik begeleid hen graag, ben een
luisterend oor en sta open voor hun verhalen… Daarnaast heb ik
een warm hart voor de zorg in het algemeen maar zeker ook
voor ouderenzorg. Ik wil graag, via mijn medewerkers een
warme omgeving/zorg geven aan de bewoners van de WZC.
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Ik heb niet echt een levensmotto, maar door de levensloop die ik tot
nu toe heb gehad geloof ik dat het goed is om af en toe stil te staan
bij de ‘zegeningen’ in ons leven om de minder leuke periodes soms
iets beter te kunnen overwinnen. Positief in het leven staan en zo
proberen vooruit te kijken.
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Christoph Dreesen: Financieel & Administratief Manager
Stel jezelf eens kort voor…

Wat trekt je aan in je job?

Mijn naam is Christoph Dreesen en sinds
4 mei ben ik de nieuwe financiële en
administratief manager bij Arbeidskansen.
Samen met mijn vrouw Katrien en hondje
Odin woon ik in Diepenbeek. Voor deze job
heb ik Handelsingenieur gestudeerd waarna
ik eerst een jaar ERP implementaties heb
gedaan en vervolgens een aantal jaar
commercieel werk in het bedrijf van mijn
vader, EPA. De laatste jaren was ik daar
financieel verantwoordelijke, wat een
perfecte voorbereiding was op mijn job hier.

Het leuke aan de job is dat er heel veel
verschillende uitdagingen zijn en dat in
een heel mooie omgeving met heel leuke
collega’s. Ik ben graag met cijfers en
automatisering van processen bezig, dus
dit is de perfecte job voor mij.

Wat zijn, buiten je
belangrijkste hobby’s?

werk,

je

Naast het werk vul ik mijn tijd vooral met
wandelen,
lezen,
motorrijden
en
sportschieten. Ook ga ik graag iets eten of
drinken met vrienden en familie, maar dat
is nu uiteraard wat moeilijker.

Hoe ben je bij Arbeidskansen terecht
gekomen?
Mijn besluit om aan een nieuwe uitdaging te beginnen lag al
een tijdje vast, maar midden in de coronacrisis heb ik
Arbeidskansen leren kennen via VMC Select. Meteen had ik
een goed gevoel over de groep en na een eerste virtueel
gesprek ben ik een kijkje komen nemen. Kort daarna kreeg ik
het heugelijke nieuws dat ik mocht beginnen en hier zijn we
dan!

Omschrijf jezelf aan de hand van 5 kernwoorden…
Loyaal, analytisch, natuurmens, rustig, goedgezind

Raymond van Alphen: Begeleider Arbeidszorg
Stel jezelf eens kort voor…

Wat trekt je aan in je job?

Ik ben Raymond van Alphen, inmiddels 44
jaar en woon in Membruggen, een dorpje dat
hoort bij Riemst, maar dichter bij Tongeren
en Bilzen ligt. Ik heb mijn opleiding gedaan in
de groenvoorziening, waar ik ruim 2.5 jaar in
gewerkt heb en via via ben ik in de Horeca
terechtgekomen, vooral de cateringzijde.
Zandsculpturenfestivals,
Awakenings,
Waterpop, scoutingevenementen, maar ook
de ijsverkoop bij concerten.
In Nederland mijn vrouw leren kennen en zij
komt van Tongeren, dus toen we samen
wilden gaan wonen was de keuze snel
gemaakt: wonen in dit prachtige land. In Belgie heb ik de
opleiding tot opvoeder gedaan, alleen heb ik deze door
omstandigheden niet helemaal afgerond en ben ik in augustus
2018 gestart bij Bewel als monitor groendienst.

Deze doelgroep spreekt mij enorm aan,
omdat ik deze mensen mag klaarstomen
voor een betaalde job, ieder individu is
anders en vergt ook een andere aanpak.
Vooral de uitdaging om dit te combineren
met de vraag van onze klanten, maakt het
een leuke uitdaging.

werk,

je

Ik heb een hele grote tuin, waar ik zoveel
als kan in probeer te werken.

Omschrijf jezelf aan de hand van 5 kernwoorden…
Doorzetter, (soms te) rechtuit, empathisch, meedenkend, zot.

Levensmotto

Hoe ben je bij Arbeidskansen terecht gekomen?
Ik hoorde dat mijn oude productiedirecteur de overstap had
gemaakt van Bewel naar Arbeidskansen, heb daarop gesolliciteerd
en aangenomen voor het arbeidszorgproject.
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Wat zijn, buiten je
belangrijkste hobby’s?

Live life to the max, it’s too short!
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Koen Moors: Begeleider Groendienst Kinrooi
Stel jezelf eens kort voor…

Wat trekt je aan in je job?

Ik woon in Genk, studeerde af als
marketeer en werkte nadien als sales
advisor voor o.a. Concentra Uitgeverij,
Coca Cola Enterprises en Henkel. Daarna
schoolde ik me om tot Zorgkundige en
Hovenier via dagonderwijs.

De combinatie tussen werken in het
groen en het begeleiden van mensen
die extra begeleiding verdienen.
Daarnaast word ik aangetrokken tot de
positieve vibe binnen een groeiende
organisatie.

Aandacht voor mensen die moeilijker in
het leven staan vond ik steeds belangrijk.
Daarom was ik vroeger begeleider voor
mentaal gehandicapte kinderen van
militairen tijdens mijn legerdienst en later
vrijwilliger voor de Bouworde. Later
vrijwilliger voor het WZC Mandana tot
lesgever Nederlands voor anderstaligen
bij VriendenTaal. Tijdens mijn stages van
zorgkundige werkte ik met NAH’ers en personen met
autisme binnen een zorgboerderij.

Wat zijn, buiten je
belangrijkste hobby’s?

werk,

je

Tuinonderhoud,
houtkap,
MTB,
zeezeilen, lezen. Ik hou van
buitenleven in regen en wind.
Omschrijf jezelf aan de hand van 5
kernwoorden…
Geëngageerd, doorzetter, verdiep graag, oog voor detail,
sportief.

Hoe ben je bij Arbeidskansen terecht gekomen?

Levensmotto

Tijdens de hoveniersopleiding leerde ik Marcel Snijders
kennen. We hielden contact en hij sprak steeds vol lof
over zijn job bij Labor. Hij informeerde me over de
vacature die ik niet aan me voorbij heb laten gaan.

Omring je met mensen die het goed (met je) voorhebben
en wees oprecht geïnteresseerd in mensen die je
omgeven.

Filip Groenen: Begeleider Groendienst As
Stel jezelf eens kort voor…

Wat zijn, buiten je
belangrijkste hobby’s?

werk,

je

Hoi allemaal, mijn naam is Groenen Filip.
Ik ben afkomstig van Leopoldsburg. Al 12
jaar woon ik samen met mijn vrouw
Karen (kleuterleidster) en dochters Lotte
en Lore in Hoelbeek—Bilzen. Ik heb een
opleiding gevolgd in de tuinbouwschool
van Sint-Truiden.

Voetbalfan van KRC Genk en
regelmatig
wat
baantjes
gaan
zwemmen. Ook met familie of
vrienden af en toe een restaurant
bezoeken doe ik graag.
Omschrijf jezelf aan de hand van 5
kernwoorden…

Hoe ben je bij Arbeidskansen terecht
gekomen?
In maart zag ik de advertentie op de
website en besloot ik mijn kans te wagen. Na enkele
gesprekken en een proefdag mocht ik beginnen.
Wat trekt je aan in je job?

Zelfstandig, geduldig, vooruitstrevend,
verantwoordelijk, teamplayer.
Levensmotto
Door samen te werken met ieder zijn kwaliteiten kom je
tot een mooi resultaat.

Elke dag is anders. Het samenwerken met mensen en
coördineren van opdrachten om die zo tot een goed
resultaat te brengen.
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Helaas moeten we afscheid nemen van een
goede, trouwe en fijne medewerker van Opgeruimd.
Carina was 17 jaar bij ons en was altijd even vriendelijk, nooit was iets te veel of niet goed.
Al haar klanten werden persoonlijk verwittigd, dit was voor hun een donderslag bij heldere hemel.
Zo onverwacht, ik ga haar erg missen.
Soraya Bonné
Coördinator Opgeruimd VZW
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Boekentip: Kolonie De Beeckman Asch en haar kinderen
Trekt doorheen de bosschen van uit Asch, een dorpje in het Limburgse, in de
richting van Bilzen; ge zult het leven plots voelen stilvallen en de
eeuwigheid op U afkomen. Doch plots staat ge voor een reuze bijenkorf,
guitig weggedoken in het dennenhout. Het is een gegons daaromhenen,
een leven van belang; versmoord stadsleven, heropbloei van uitgeputte
kracht.
Pater Thaddeus, 1950
De Kolonie van As spreekt al jaren tot ieders verbeelding. Ontstaan in 1918
tijdens de Eerste Wereldoorlog als casino aan de Duitse
vliegerschietschool, werd ze als kinderopvangcentrum door haar laatste
kinderen verlaten in 2003. Maar niet getreurd want zoals Pater Thaddeus
reeds schreef: weerom is het een gegons daaromhenen! Na tien jaar
leegstand Heeft Arbeidskansen nu het roer in handen.
Hoe is de Kolonie ontstaan en waarom werd er onder haar ‘dakpannen rood’
een schoolkolonie voor verzwakte kinderen gesticht? Welke rol speelde
Barones de Beeckman? Waarom verschoof de aandacht naar
kinderen uit sociaal problematieke situaties en waarom werd zij tenslotte
verlaten? Rond de Kolonie heeft altijd een zweem van mystiek gehangen;
een spookhuis gevuld met kapot speelgoed, regendoorlopen
kindertekeningen en vele tot de verbeelding sprekende vertellingen.
De ware geschiedenis vindt u in dit boek. Vijf kronieken nemen u rijkelijk geïllustreerd mee in de tijd en laten u kennismaken
met haar verhaal, de ‘zusters met de vliegende kappen’, het lekenbestuur en, natuurlijk, met de kinderen – gelijk ikke vele
jaren geleden – die onder haar ‘dakpannen rood’ een thuis vonden. Het verhaal tot en met de opstart van de cafetaria van
Arbeidskansen.
Pascal Tognon

De dames vliegen er eens uit
De dames strekken hun kippenbilletjes. Zwarte
Suzy de excursieleidster, met Trontinette haar
luitenant. Gedwee volgen Juliette, Marie en
Chiclette met een zuchtende haan Kakelbont op
sleeptouw. Want juist zoals voor de drie herkauwers,
staat het poortje van hun kippenren in de weekends
van de lockdown open. Het volledige domein van
de Kolonie; slechts kleine pootjes. Daar waar de
schapen en het geitje veelal in mijn tuintje zitten,
vinden de kippen hun plezier in de vele houtschilfers
die overal onder de haagbeuken gestrooid ligt.
Scharrelen
en
wormen
pikken!
Zelfs
spurtwedstrijdjes: kippen kunnen bijzonder hard
lopen.

“Ah, dieje lange die ‘smogges met de groantjes
keumt?” De haan is nog maar recent in het
gezelschap. “Neeje, ich wees da nie. Kakelt ‘tes!”
“Verschriekkelijken ‘orror!” klokt Juliette zachtjes,
de oudste van de kippen. “Os erregste nachtmerries
spelen zich achter dezen deur af. Erger as een
bezoeksken van den dieje malcontente Meester
Marter.”
De andere kippen zwijgen respectvol of laten
ongewild een gespannen ‘kluk’ ontsnappen.
“Da’s ne cafetaria! Ge wees wel, waar we soems van
de kok groentjes uit krijgen. Daar is ook, echter:
VIDEE!!”

“Zeg, Marie, ik zie mijnen eigens in dieje glazen deur hier!” Het
gezelschap pikt de insecten van tussen de tegels van het terras uit.

Een paniekerig gekakel! Een ontsnapt ei. Kippen spurten, pluimen
vliegen. De herkauwers kijken verbaasd. Het terras is terug leeg.

“Gije plakt toch overal tegen hè, Chiclette, maar ge weet wat die
lange os es gezegd ebt, over diejedeze deur? Als we weer eens
geen eikes leggen?”
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Appeltans Judith mocht met pensioen vanaf
1 september 2020.
Judith werkt al sinds 2009 in bij Opgeruimd vzw
met hart en ziel!
Zij heeft beslist dat zij toch nog een tijdje
wekelijks zal blijven werken bij ons.
Dit appreciëren we enorm!
Bedankt Judith!!

Patricia Meurissen van Labor
Groendienst in Kinrooi werd oma
van Camilla!

Op 27 oktober 2020 mochten
Giselle Smeets, medewerkster bij
Opgeruimd vzw, en haar partner
Ivo Roijakkers de lieve
Ella verwelkomen!

Dikke proficiat!!

Van hart gefeliciteerd!!

Maar toen kwam het virus, Covid negentien
en weer was er amper mens meer te zien.
Op een laag pitje, staat nu het leven,
Onder haar hoede, kan ze nu niet alles geven.

Het statige pand
Sinds jaar en dag gevuld met stemmen
Door oorlogen niet te temmen.
In de lange jaren van haar bestaan,
is het ergens verkeerd gegaan.

Het is er angstig leeg en stil,
De mensen werken van thuis, tegen hun wil.
Ze wacht geduldig tot de covid voorbij zal gaan
en ze weer voor alle mensen klaar kan staan.

Voor haar was er altijd een doel
kinderen bood ze een thuis, met veel gevoel.
na jaren van weelde, kwam het verval.
Niet haar keus, in ieder geval.
Aan de jaren van verval kwam een eind.
Ze kreeg terug haar glorie, maar nu verfijnd.
Ze biedt een kans aan hen die het willen.
en met een speeltuin, waar weer kinderen gillen.

Het statige pand in al zijn glorie en pracht,
Heeft veel geduld en wacht en wacht.
Tot de dag gaat komen en we kunnen weer gaan leven en
zij, aan iedereen, haar liefde kan geven.

Raymond

Maatschappelijke hoofdzetel
Bilzerweg 88
3665 As
Telefoon: 089/56.85.65
E-mail: info@arbeidskansen.be
Website: www.arbeidskansen.be
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