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Het Wachthuis vzw
Wachttijdondersteuning en zorgcontinuïteit voor kwetsbare mensen

Beste zorgverlener, sympathisant of potentiële wachter,
https://shoutout.wix.com/so/43OCXmDVY?languageTag=en#/main
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Intussen zijn we 6 maanden verder en we blijven nog steeds groeien. Onze
eerste zomer is voorbijgevlogen!
Voor een aantal wachters is de zomer een moeilijke periode. Tijdens de
zomermaanden vertrekt iedereen op vakantie, worden er feestjes en barbecues
georganiseerd, worden er festivals en terrasjes bezocht, enzoverder. Maar wat als
je geen gezin hebt om mee te nemen op vakantie? En wat als je maar een klein
netwerk hebt en dus alleen terrasjes en festivals moet bezoeken? Bovendien kost
dit alles ook veel geld, allemaal niet zo evident als je een wachtende of
verdwaalde reiziger bent.
Er zijn deze zomer ook heftige dingen gebeurd. Sommigen wachters zijn na lang
wachten eindelijk(!) in opname en anderen zijn na een crisismoment hals-overkop opgenomen. We hebben helaas ook afscheid moeten nemen van Katooke,
de viervoetige steun-en-toeverlaat van één van onze wachters.
Rest In Peace Katooke...
En dan Werner... Net voor de zomer hebben we Werner mogen ontmoeten. Hij
was heel erg enthousiast over Het Wachthuis en besloot met zijn vzw Fugofa te
werken op Werchter om ons te sponsoren. En toen overleed Werner plots. We
wensen erg veel sterkte aan zijn familie en vrienden en we zijn erg dankbaar voor
de sponsoring, maar vooral dat we Werner met zijn warmte, daadkracht en
positieve kijk hebben leren kennen. Rest In Peace Werner.
Intussen gaat het reilen en zeilen van Het Wachthuis verder. Er stond veel op
onze agenda deze zomer: we hebben gekampeerd in de Ardennen, gezwommen
in de Lesse, de muurschilderingen (en terrasjes) van Mechelen bezocht tijdens
onze citytrip en we hebben kunnen genieten van de muziek tijdens het gratis
festival "Swing Wespelaar". Elke week werken we aan onze verrassings-minikunstwerkjes voor onze kunstautomaten (binnenkort te verkrijgen) en er is een
geluidsmontage-ligconcert in de maak. Er waren ook heel wat auto's,
camionetten en fietsen die blinkend de weg op gingen na een bezoekje aan onze
carwash. De wachters werden goed verzorgd: voetmassages, gezichtsmaskers,
nieuwe per-ongeluk-Peaky-Blinder-kapsels en dat alles met een tas Wacht-thee
van Lien, onze herboriste-aan-huis.
Het is duidelijk dat we niet alle problemen van iedereen kunnen oplossen. Wel
kunnen we het wachten verzachten door een warme overbruggingsperiode
aan te bieden. Voor sommigen is dit voldoende, voor anderen vermijden we zo
nog complexere problemen. Eén ding is zeker: de wachttijdondersteuning is
en blijft hoogst noodzakelijk voor een heel aantal verdwaalde reizigers, want
vaak lukt het ons om hen een beetje op weg te helpen of de weg te wijzen.
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Kleine update:
Onze peter Dirk De Wachter kwam meedoen met Het Lezerscollectief. Hij was
erg enthousiast, zowel over de locatie van Het Wachthuis als over ons initiatief.
"Een bottom-up initiatief vanuit intrinsieke motivatie werkt vaak het beste".
Trappen tegen grenzen vzw: Ze zijn vertrokken! Ze zijn nu de Belgische grens
aan het rondfietsen en wij krijgen een deel van de opbrengst van de sponsoring!
Je kan hen hier live volgen: https://www.followmychallenge.com/live/ttg22/
Mevrouw A., een pittige dame van bijna 90 jaar leert ons elke dinsdag
Aquarellen, elke week krijgen we dankzij haar een les in loslaten. Er is zelfs een
mooie vriendschap uit ontstaan.
ROBtv maakte een reportage over Het Wachthuis voor het programma
Uitgelicht. Achteraf volgt een interview met minister Frank Vandenbroucke.
Frank gaat ons nog een mail sturen, dat heeft hij beloofd! Je kan het programma
hier herbekijken: https://www.robtv.be/programmas/uitgelicht-hoe-is-hetgesteld-met-de-geestelijke-gezondheidszorg-in-onze-regio-bekijk-hieruitgelicht-met-minister-frank-vandenbroucke-vooruit-143022
Het fietsatelierke is een feit! Zitten er vijzen los, heb je een lekke band, moeten
je versnellingen worden aangepast of moet je ketting gesmeerd worden? Geef
een seintje, dan plannen we een klein of groot onderhoud in!
Kostprijs: materiaal + vrije bijdrage.
Financiën: We zijn nog steeds op zoek naar subsidies. We kregen een mail van
de woordvoerder van Zijne Majesteiten de Koning en Koningin. Zij gaven de
opdracht aan minister Hilde Crevits ons initiatief van dichterbij te bekijken.
Benieuwd wat daar op volgt... Af en toe zijn er enthousiastelingen die zomaar uit
het niets een paar wachtdagen cadeau doen, ook daar zijn we erg dankbaar
voor. En natuurlijk moeten we toegeven dat we toch een beetje hoop koesteren
en vol ongeduld wachten op een mailtje van Frank. Wachten duurt lang, maar
dat kunnen we intussen goed!
In ieder geval, we hebben nu ook een QR-code (zie onderaan en laat je gaan)!
Bruisende groeten!
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Ontdek meer
(https://shoutout.wix.com/so/43OCXmDVY/c?
w=2BPIErc0hu5nyy44mqNcTnYRUosCL1ZaIjwZKfR2yOs.eyJ1Ijoia
HR0cHM6Ly93d3cuaGV0d2FjaHRodWlzLmJlLyIsInIiOiI1NDY1ZTg4
NC02MzY4LTRmNTgtOTk0Mi1jMWQwZDc5NzNkMWYiLCJtIjoibHAi
fQ)

Neem contact op
We zijn open op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 10u tot 16u30.

Spring gerust eens binnen!
Kloosterstraat 50, Haacht
0469 16 93 75 - 016 19 89 56
hetwachthuis@gmail.com

Neem contact op
(https://shoutout.wix.com/so/43OCXmDVY/c?
w=wHUGBwvhDDzpZWIDuAMXbCdiPaQ0cNx0
bPs_0bTe76c.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGV
0d2FjaHRodWlzLmJlLyIsInIiOiI0YzM4YTFhMC1
kODY0LTQ3NmYtNGYxYi0xYmQ5MWI2ZGJkYj
QiLCJtIjoibHAifQ)
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Bekijk onze site

(https://shoutout.wix.com/so/43OCXmDVY/c?
w=0MXVdEG65xyBySjcrS_oT-
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