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We kunnen er niet om heen, sinds enkele maanden maken we met z’n allen de
ernstigste crisis mee die we misschien wel—en hopelijk—ooit zullen meemaken. Het
was tijdens de lockdown, zoals Suzanne in haar getuigenis later in deze nieuwsbrief
treffend aangeeft, alsof de tijd bleef stilstaan.
De tijd leek tijdens de Corona-lockdown
inderdaad even tot staan gebracht. Stilte
heerste in de straten, de aarde trilde zelfs
minder door de afgenomen menselijke
activiteit. We hoorden geluiden die we anders
niet hoorden, of waar we door ons dagdagelijks
gejaag niet de tijd voor namen om naar te
luisteren.

Andere afdelingen van onze organisatie, zoals
de horeca, onze dienstenchequesonderneming,
arbeidszorg, de groendiensten, de klusdienst,
ons
metaalverwerkingsbedrijf
en
ons
dagondersteuningscentrum pikten na de
lockdown de draad weer op, weliswaar met
aangepaste afspraken en een vernieuwde
mentaliteit.

De gladde helling waarop we ons continu
bevinden en waar we dreigen af te glijden als
we blijven stilstaan, werd plots wat minder
steil. We kregen de kans aangeboden om ook
voor onszelf even stil te staan en de reflectie
aan te gaan over de manier waarop we in het
leven staan.

Het verplichte thuisblijven was voor vele van
onze medewerkers geen evidentie. We
merkten echter dat er veel originaliteit,
creativiteit en flexibiliteit leefde om met deze
moeilijke periode om te gaan. Een rondvraag
bevestigde onze vermoedens en we willen in
deze nieuwsbrief dan ook vooral onze
medewerkers aan het woord laten. Hoe gingen
zij om met de lockdown? Welke alternatieven
zochten ze om met deze stresserende periode
om te gaan? Wat misten ze het meest?

Wat een opportuniteit...!
Hoe
verging
het
onze
organisatie?
Bij Arbeidskansen vzw bleef niet alles stilstaan.
Onze jobcoaches van GOB Arbeidskansen vzw
deden aan telewerk om de nodige
ondersteuning te blijven bieden aan de vele
cliënten.
Onze enclavewerking bleef
doorwerken om de lasten van het
rusthuispersoneel draaglijker te maken en het
comfort van de bewoners te verhogen.
De confectie-afdeling van Labor vzw in
Dilsen-Stokkem zette massaal in op het
produceren van mondmaskers. In Meeuwen
werkte Labor verder aangezien zij opdrachten
uitvoeren voor de voedingsindustrie.
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Onze medewerkers blijven ons hoogste goed,
ons primaire kapitaal. Laat dat een boodschap
zijn om de tijd voor te nemen en bij stil te
staan.
De redactie
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Alisa
Het was raar iedereen bleef thuis. Zo stil ...
Het was niet makkelijk om de hele dag thuis te blijven.

Ik bleef wel volhouden!
Ik deed veel dingen thuis zoals poetsen, koken,
diamond painting, playstation spelen, tekenen.
En meestal ook veel films en series kijken op Netflix.
Ik praatte heel veel met mijn beste vrienden via videocall, ook als we tegelijkertijd dezelfde film op Netflix
keken. Dat is echt fijn en lijkt meer op
samen naar de cinema gaan.
Ik miste echt mijn vrienden: we wilden graag weggaan
naar de shisha cinema of een museum... En ook miste
ik mijn familie en mijn zus die in Antwerpen woont en
mijn lief, grappig nichtje. Ze maakt mij altijd aan
het lachen!!

“Ik miste de vaste klanten bij Resto Kieleberg, want elke dag kom ik op het werk
en breng ze eten. Ze zeggen dan goeiedag: een beetje babbelen is plezant.
Ook het maken van broodjes miste ik. “
Dus ik BLEEF IN MIJN KOT en deed iets
leuk thuis zoals tekenen. Het was
belangrijk om iets te doen thuis zodat ik mij
niet verveelde..
En ook groot RESPECT VOOR MENSEN

DIE WERKEN VOOR HUN LEVEN EN
VECHTEN OM ANDERE MENSEN TE
HELPEN
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Willy
Mijn dagtaken bestaan uit het verzorgen van de
maaltijden, ervoor zorgen dat alles steeds tip top in
orde is en zie ik dat ik ergens kan helpen, dan sta ik
paraat!

De corona crisis doorbreekt mijn gewoonten, maar
geeft me anderzijds ook nieuwe uitdagingen. Het
helpen van de kinderen met hun huiswerk
bijvoorbeeld waarbij het maken van wiskundige
berekeningen voor mij al zo lang geleden is en ik er
eigenlijk ook nooit een krak in ben geweest.

“Wat miste ik de sfeer in Resto Kieleberg. Maar al te graag kroop ik terug
achter de potten en pannen om het eten voor jullie voor te bereiden! “

Er mee om leren gaan is geen keuze, het is eerder
een kwestie van moeten.

Hetgeen ik het hardste miste, was het samenzijn
met familie!
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Matthew
Jullie hebben mij ‘s middags en ‘s avonds vast al eens gezien
bij het opscheppen van de dagmenu of achter de kassa.
Mijn takenpakket is ruim en bestaat uit het bijspringen waar
nodig, kijken wat er besteld kan worden van materiaal, de
dagmenu uitscheppen, afrekenen van het verbruik van de
klanten, de klanten super tevreden houden want dit is
altijd een goede mondreclame en in de grootkeuken helpen
met voorbereidingen.
Ik vind corona raar … Wat het met de hele wereld doet …
Ik heb er wel schrik voor!
Hoe ik ermee om ga? Mij goed afzonderen zodat ik niet
besmet geraak. Dit is niet altijd even makkelijk maar

gezondheid gaat boven alles!
Thuis blijven was echt heel moeilijk voor mij! Ik blijf graag in
beweging en ging dan ook elke dag wat wandelen en
fietsen. Verder werkte ik in de tuin, deed ik de afwas,
poetsen, wat gamen, Netflix kijken en online shoppen.

“Ik wilde het liefste zo snel mogelijk terug gaan werken.
De sociale contacten met de klanten en collega's miste ik enorm fel!”
Het allergrootste pluspunt van Arbeidskansen is dat
ze aan iedereen de kans geven om te werken,
ongeacht welke beperking je hebt of dat uw taal niet
zo goed is. Ik ben blij dat ik er werk! Ze houden
rekening met mijn beperking, alles is er aangepast!
Wat ik ook heel fel miste, waren de begeleiders die er
elke dag staan met een glimlach in goede en slechte
tijden.
Ik ben blij dat we weer mogen beginnen met
werken zodat we onze klanten tevreden blijven
houden!
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Davine
Al bijna 5 jaar ben ik zaalmedewerker bij Taverne de
Kolonie. Op rustige momenten bied ik ook
ondersteuning in de keuken.
Mijn familie en vrienden zijn heel belangrijk voor mij.
Door de coronamaatregelen kon ik jammer genoeg
niet meer elke donderdag naar de karaoke gaan met
mijn mama en mijn vrienden zag ik ook heel weinig.
Ik vulde mijn dagen met huishoudelijke taken, ik
kookte, ging lopen en wandelen en wat PlayStation
spelen, die ik onlangs gekocht heb van ellende haha.
Hoe ik ermee om ga, hangt van dag tot dag af. De ene
dag ben ik blij, de andere dag ben ik heel droevig. De
grootste aanpassing was voor mij dat je niemand
mocht vastpakken die u liefheeft. Wat ik ook heb
geleerd is dat je moet genieten van de kleine dingen
als alles terug in orde is.

“ We zijn een zeer sterk team die elkaar steunen in alles en zeker in deze tijd
steunen we elkaar nog meer! ”
Wat ik het meest miste op het werk
waren mijn lieve collega's en het
plezier dat we hebben!
En natuurlijk het werk zelf wat we
allemaal mogen doen.
Niet te vergeten ook de vaste en niet
vaste klantjes, ik miste jullie allemaal!
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Duizendschoon

Wat doen jullie zoal bij Duizendschoon?
Suzanne

Gwenn

We werken in het crea-atelier en maken
crea-artikelen die we verkopen in de winkel
van PoppyFleur. Voor Pasen hadden we
mooie dingen gemaakt maar door de
coronacrisis hebben we ze niet kunnen
verkopen.

Ook helpen we elke dinsdag met het
bereiden en verkopen van broodjes.
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Céline
Elke vrijdag maken we een warme maaltijd.
Ik vind koken heel fijn.
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Welke veranderingen brachten de corona-maatregelen te weeg en
hoe ging je ermee om?
Suzanne

Céline

Het was alsof de tijd bleef stil staan – het
ging niet vooruit. Ik speel toneel en de
voorstelling is niet kunnen doorgaan – wat
heel jammer was.

Ik vond het fijn om thuis te zijn maar ik
miste wel mijn vriendinnen. Ik heb elke dag
lekker uitgeslapen. Ik ben veel met de hond
gaan wandelen en heb mee geholpen in het
huishouden: afwasmachine leegmaken, was
opplooien, tafel dekken, … Maar ik heb ook
veel naar TV gekeken. Mijn papa heeft het
zwembad opgezet en nu kan ik elke dag
lekker genieten in het water…zalig.

Ik heb me niet echt verveeld en probeerde
wel dagstructuur te houden. Ik stond elke
dag op tijd op. Sinds de corona heb ik ook
een nieuwe hobby: diamondpainting.
Hiervoor moet je veel geduld hebben.
Verder heb ik nog mijn mama geholpen in
het huishouden: stofvegen, ramen poetsen.
Ik ben ook regelmatig gaan wandelen en
fietsen. Soms met een tussenstop voor een
ijsje….Verder heb ik een nieuwe serie
“H2O” via YouTube gekeken.

Gwenn
Ik vond het leuk om thuis te blijven – ik heb
me nooit verveeld. Ik zou deelnemen aan
een zangevenement maar dit is helaas niet
kunnen doorgaan. Ik heb veel gelezen en
kleuren op nummer gedaan. Natuurlijk zing
ik ook dagelijks – hiervan krijg ik goede zin.

Wat was de grootste verandering?
Céline

Gwenn

Ik miste mijn vrienden van Duizendschoon. Hetzelfde als Suzanne en Céline. Ik hou van
Met sommige heb ik nog contact gehad via wandelen en dit was niet mogelijk met mijn
Messenger of WhatsApp.
vrienden.
Suzanne
Ik kook ook graag en help graag in de
broodjesbar van PoppyFleur. Ik heb dit
echt gemist. Ook het knutselen bij
Duizendschoon heb ik gemist.
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Fallon
In december ging ik een nieuwe uitdaging aan.
Bij GOB Arbeidskansen kreeg ik een nieuwe baan.
Als jobcoach zijnde vul ik mijn dagen.
Terug nieuwe dingen leren maar vastberaden om te slagen.
Met mijn uitbundige sociale karakter geniet ik van mensen om
me heen.
Ik zit hier dus goed, dat wist ik wel meteen!
Dagdagelijks helpen we mensen op weg.
De ene keer gaat dit vlot, de andere keer al met wat meer pech.
Waar het vooral toe doet.
Bij Arbeidskansen komt alles altijd goed!

Jammer genoeg kwam Covid 19 in het land.
Ondanks de persoonlijke afstand versterkt het ook wel bij velen
een band.

#Blijfinuwkot werd de boodschap van elke dag.
We zetten de home office op en blijven op die manier toch aan
de slag.
Het welzijn van eenieder van jullie blijft bij ons een prioriteit.
Om er voor jullie te zijn maken we dus maar al te graag veel tijd

We zetten nog even door
Want samen sterk, daar gaan we voor!
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Christina
Sinds 1 juni 2020 is Schaltin
Christina,
medewerkster
bij
Opgeruimd vzw, gestart aan haar
welverdiende pensioen.
Ze was in dienst sinds 14 november
2006.
Christina
is
een
zeer
trouwe
medewerkster, die we maar al te graag in de bloemetjes zetten!
Dikke proficiat! Geniet ervan!

Jenny
Jenny heeft 6 maanden stage gedaan bij Opgeruimd vzw. Op 19 juni deed
ze haar laatste dag bij ons. Jenny was een volwaardige administratieve hulp.
Bedankt ook aan Kim voor haar begeleiding!
Jenny stuurde ons onderstaand mailtje:
Beste Soraya, Nona, Teresa,
De voorbije 6 maanden mocht ik stage doen als administratief bediende in
de kantoren te Alken en Bilzen. Het was voor mij een zeer interessante
periode want ik kreeg de tijd om te ondervinden welk werk ik graag wil doen en hoeveel fysiek nog mogelijk is. Op dat gebied
was het zeker een goede leerschool!
Jullie zijn zéér toffe collega’s, ik voelde mij gesteund en gewaardeerd. Dit herstelde het vertrouwen in mijn capaciteiten als
administratieve duizendpoot. Daarvoor wil ik jullie duizendmaal bedanken!
Lieve groetjes
Jenny
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Liticia De Wispelaere,
medewerkster bij Opgeruimd vzw,
en haar partner Davy Goovaerts,
kennen veel geluk met hun
ukkepuk Dean die kwam op
16 april 2020!
Proficiat!

Bjorn Stieners, medewerker bij
Labor groendienst, en zijn partner Yolana Steyven verwelkomden op
16 april 2020 de brave Bryan!
Van harte gefeliciteerd!

Jolien Joris, medewerkster bij
Opgeruimd vzw, en haar
partner Kris Jacobs kregen op 18 mei 2020 bezoek van de
ooievaar!
Hij bracht hen de lieve Luka!
Proficiat!

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