18-11-2022 16:18

Nieuwsbrief Het Wachthuis vzw

Het Wachthuis vzw
Wachttijdondersteuning en zorgcontinuïteit voor kwetsbare mensen
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Beste zorgverlener, sympathisant of potentiële wachter,
De herfst heeft zijn intrede gedaan en onze tuin ligt bezaaid met bladeren en
lekkere kastanjes. We konden live volgen hoe twee kraaien onze
lievelingseekhoorn aanvielen, maar het is een dapper beestje, want hij liet zich
niet doen. Dapper en moedig, net zoals onze wachters. Ze krabbelen steeds
weer overeind, verzamelen al hun moed en energie om nieuwe dingen uit te
proberen, met vallen en opstaan, maar vooral: ze zijn moedig genoeg om hulp te
zoeken!
Wachters komen en gaan, nemen af en toe een pauze en komen dan weer terug.
Er zitten natuurlijk ook een paar blijvertjes bij.
We kregen veel bezoek en steeds meer hulpverleners verwijzen door naar ons.
Van Minister Frank Vandenbroucke en Hilde Crevits kregen we te horen dat we
moeten inzetten op partnerschappen en dat er helaas geen budget is voor onze
werking of dat we niet onder hun bevoegdheid vallen. Dit zette ons aan het
denken: Hoe kunnen we in deze huidige politieke structuur, waar we bijna
verplicht worden om één domein te kiezen toch inclusief blijven? Want kiezen
betekent vaak ... juist ja, en dat willen we niet. Iemand?
Ook Peter Dierinck, auteur van "Hoop Verlenen" en "Handboek
Kwartiermaken" kwam op bezoek. Wat Peter Dierinck schrijft en vertelt sluit
nauw aan bij wat we proberen te verwezenlijken en wat waren we blij te
ontdekken dat ons enthousiasme wederzijds was! En wat zijn we dankbaar dat
Peter een klankbord wil zijn voor Het Wachthuis!
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Het Wachthuis wil graag een inclusieve broedplek voor bruggenbouwers en
bruisende bedrijvigheid zijn. Projecten en organisaties met een hart voor
duurzaamheid en psycho-diversiteit zijn welkom, neem gerust contact op!

Kleine update:
Trappen tegen grenzen vzw: Ze zijn intussen al een tijdje aangekomen!
Weliswaar in de gietende regen en ook te vroeg, waardoor de finishlijn er niet op
tijd lag, maar ze zijn er geraakt! Ze fietsten de Belgische grens rond en met hun
gift kunnen wij een computer en 3Dprinter kopen voor het Wachthuis. Niet alleen
kunnen we zo een aantal wachters helpen hun digitale vaardigheden bij te
schaven, maar kunnen we ook onze creativiteit loslaten en prachtige 3Dexperiment-print-juwelen maken.
Trappen Tegen Grenzen kwam ook met een voorstel om onze wachters meer in
beweging te brengen: Start To Trap! Vanaf nu op donderdag om de twee
weken om 14u. De eerste tocht van 10 km is een feit en iedereen kwam stralend
binnen. Fietsen is goed voor de mentale gezondheid, dat was meteen duidelijk en
samen fietsen we naar herstel. Voor wie 10 km te veel is, kunnen we ook kleinere
tochtjes maken. Volgende afspraak: donderdag 24 november.
De Hondenwandelclub: elke maandag om 14u en iedereen is welkom. Heb
je geen hond? Geen nood, je mag de hond van je buren of vriend(in), moeder,
vader, enz. meebrengen. Lukt dat ook niet? Dan mag je er eentje van ons lenen
en zonder kan natuurlijk ook!
Nu zaterdag 19 november organiseert Fugofa een Winetasting tvv Het
Wachthuis. Om te proeven dus hé! Meer info in de afbeelding bovenaan.
Bondgenotengroep "Het Stille Verdriet".
Voor iedereen die stilletjes verdrietig is en het fijn vindt om af en toe met
bondgenoten te zijn, organiseren we een inloopavond. Stil verdriet kan vele
vormen aannemen, het kan gaan om liefdesverdriet, maar ook om rouwen, of om
het loslaten van iemand omdat het niet meer lukt. Je hoeft je verdriet niet te delen
als je dat niet wilt, er wordt geen therapie of advies gegeven. Het is de bedoeling
dat, door samen te zijn, iets te ondernemen, te luisteren of te praten, de
eenzaamheid van het stille verdriet wordt doorbroken. Onze eerste bijeenkomst
vindt plaats op donderdag 8 december om 19u. Dit wordt een eerste
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kennismaking en dan bekijken we samen welke noden er zijn en hoe we dit
initiatief verder invullen. Toegankelijk voor iedereen die er nood aan heeft.

Vanaf donderdag 12 januari van 19u30 tot 21u30: Textielatelier!
Wil je graag je eigen kleren maken of zou je willen leren kleding herstellen
of pimpen? Heb je een geweldig idee voor een waanzinnig verkleedkostuum
maar geen idee hoe je er moet aan beginnen? Dan ben je zeker welkom op
donderdagavond in het Wachthuis. Naai-ervaring is niet verplicht, je leert al
doende en werkt aan je eigen project. Lien zet je deskundig op weg en helpt
je wanneer nodig. De ene week concentreren we ons op herstel, de andere
week op creatie. Overlocker en naaimachines zijn aanwezig, voor stof, garen
en fournituren kan je best zelf zorgen. Je kan een 5, 10 of 20 beurtenkaart
kopen (prijs voor 1 deelname: € 20, 5 beurten: € 90, 10 beurten: € 175, 20:
beurten €300). De plaatsen zijn beperkt (max. 8 deelnemers), inschrijven kan
op hetwachthuis@gmail.com.
Op Kerstavond 24 december houden een kerstfeest voor onze
wachters. Kerst is voor velen een eenzame periode, sommigen hebben geen
familie om op terug te vallen en daarom willen we graag deze avond samen
doorbrengen. Bij deze een oproep: We zijn op zoek naar donaties van
hapjes, delicatessen, lichtjes, of gewoon geld voor ons feestje! Geef zeker
een seintje op hetwachthuis@gmail.com of gebruik onze QR-code onderaan.
Veel Bruisende groeten en hopelijk tot binnenkort!
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Ontdek meer
(https://shoutout.wix.com/so/a0OHrlWDW/c?
w=r1RgsAyL1zuwLM94ge6XSpE19dztnv6zjNvOMGHRwSY.eyJ1Ijoi
aHR0cHM6Ly93d3cuaGV0d2FjaHRodWlzLmJlLyIsInIiOiI1NDY1ZTg
4NC02MzY4LTRmNTgtOTk0Mi1jMWQwZDc5NzNkMWYiLCJtIjoibW
FpbF9scCIsImMiOiIwZDU2ZTg4OC04ZTZkLTQxYjEtOWVlOS04YjE
0NWIwODU4ZWMifQ)

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
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Neem contact op
(https://shoutout.wix.com/so/a0OHrlWDW/c?
w=FffHR0wG_etVIFi4tns3kwxLGrS3aWFz2eUO
GFeZcf8.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGV0d2F
jaHRodWlzLmJlLyIsInIiOiI0YzM4YTFhMC1kOD
Y0LTQ3NmYtNGYxYi0xYmQ5MWI2ZGJkYjQiL
CJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwZDU2ZTg4OC04
ZTZkLTQxYjEtOWVlOS04YjE0NWIwODU4ZW
MifQ)

Bekijk onze site

(https://shoutout.wix.com/so/a0OHrlWDW/c?

w=pQu3pFrmE9SWFQLrX4MZQmJOFWm1dkGBXDhzQ5XSjUc.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9
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