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VOORWOORD
Beste lezer, beste vrienden van Widar,
Het jaarverslag van 2017, ons 35ste werkjaar, ligt nu voor u.
Welke waren de grote lijnen voor dit jaar? Vier thema’s zou ik onder de aandacht willen brengen:
De omschakeling van gewone subsidiëring naar persoonsvolgende financiering: Dat zorgde voor
nervositeit in alle geledingen van Widar. Het kantoor, verward door gebrek aan informatie en door
onzekerheden vanuit de overheid, had grote moeite om duidelijkheid en vorm te geven aan de
nieuwe ontwikkeling. De ouders en verantwoordelijken van onze bewoners wisten soms ook niet
meer wat ze met de elkaar tegensprekende informatie aan moesten. De medewerkers, ongerust
over de toekomst, bogen zich over mogelijke slechte scenario’s. Alleen onze bewoners…die lieten dit
alles niet aan hun hart komen. Deze zaken waren de minste van hun zorgen! Ze leefden vrolijk en
gelukkig hun leventje in Widar.
De grote verschuivingen in het onroerend goed: Huize Iduna in Vosselaar werd verkocht. Met als
gevolg dat de aankoop van de Frankenberg geheel schuldenvrij werd…oef! In de nieuwe stal werd
een splinternieuwe kaasmakerij in gebruik genomen. Zo kwam een lang gekoesterde droom in
vervulling. De oude stal werd verbouwd tot polyvalente ruimte en tot woonruimte voor een
medewerker, door een … AANNEMER! Het was 20 jaar geleden dat we nog met een aannemer
hadden samen gewerkt. We waren er best nerveus onder. Gelukkig liep alles vlot. Zo vlot dat we
zelfs al in september konden beginnen - met dezelfde aannemer - aan de renovatie van de schuur
aan de Frankenberg. En eindelijk kwam de nieuwbouw van huize Yggdalir op kruissnelheid. Op het
moment dat u dit jaarverslag ontvangt, zal Yggdalir winddicht en waterdicht zijn. Onze eigen
medewerkers hebben geweldig hard gewerkt. De binnen afwerking kan beginnen!
Het weggaan van vier jonge bewoners: Daisy, Davy, Bernard en Megan. Toen hun persoonsvolgende
financiering in orde was, kozen ze voor engagementen op andere plaatsen. Dichter bij huis wonen
was het hoofdmotief voor hun weggaan. Wij missen hen en hun jeugdig enthousiasme erg.
De bijzondere aandacht die gegaan is naar opleiding van medewerkers: onze manier van werken
wordt in geen enkele Hogeschool in Vlaanderen aangeleerd. Daarvoor moet ge naar Duitsland,
Groot-Brittannië of Scandinavië. Daarom moeten wij zelf extra zorg dragen voor het opleiden van de
eigen medewerkers. Wekelijks is er in de pedagogische vergadering een uur inhoudelijk werk. De
constitutiebeelden uit de Heilpedagogische cursus van Rudolf Steiner, het inhoudelijk verdiepen van
de jaarfeesten en het oefenen van het antroposofische mensbeeld staan daar centraal. Daarnaast
hadden we een inleidingscursus voor nieuwe medewerkers: zij worden dan vertrouwd gemaakt met
nieuwe begrippen en een nieuwe kijk op mens en wereld. En we hadden de verdiepingscursus
doorheen het jaar waar thema’s uit de menskunde en de zorg verdiept worden vanuit de
antroposofie. De oudere generatie medewerkers geeft op deze manier haar kennis door aan
diegenen die in de toekomst Widar verder zullen zetten.
De rest van het geweldig bruisende leven in dorpsgemeenschap Widar zal u zeker tegemoet waaien
via de enthousiaste verslagen die u in dit overzicht van het jaar kunt terugvinden.
Veel leesgenot!
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DE HUIZEN
Skirne

Het jaar 2017 was voor ons huis Skirne een rustig jaar. Het leven kabbelt rustig voort, want ieder hier houdt
van ritme en regelmaat.
Wij mochten een aantal stagiaires verwelkomen, die allen het beste van zichzelf hebben laten zien: Kelly V.,
Mariama, Kelly S., Simon, Charissa, Hella en Heidi. Wij bedanken hen voor hun hulp, hun inzet en
daadkracht. Het is verrijkend voor hen, voor ons en voor de bewoners, omdat wij voor deze periode in
elkaars leven kunnen binnenkijken.
Onze bewoners hebben ook weer stapjes in de wereld kunnen zetten: gezamenlijk en individueel.
Wij kunnen hiervoor beroep doen op enthousiaste en geëngageerde vrijwilligers, waaronder André, die een
vriendschapsband aangegaan is met François en Nancy. Claire heeft ons fantastisch geholpen in de keuken
gedurende enkele maanden voor 1 dag in de week. Sytske heeft hier ook enkele weken in de herfst
meegedraaid: met haar kwamen de bloemboeketten, de versieringen met gedroogde bladeren, de kaarsjes
en de warme gezelligheid bij het haardvuur, waar ieder van genoot!!
En niet te vergeten: Paul. Hij leeft zich helemaal uit in de keuken op maandag- en donderdagvoormiddag.
De maaltijd wordt met enthousiasme en ijver door de 3 keukenpieten bereid, en smaakt altijd super.
Dankjewel, Paul!!
Ons gezamenlijke uitstap om alle verjaardagen te vieren, hebben we naar Dordrecht gedaan. We hebben
rondgewandeld in het mooie oude centrum en in Villa Augustus van een heerlijke maaltijd genoten. De
kruidentuin is een weelde van allerlei kruiden, bloemen en geuren. De bewoners hebben ervan genoten.
Hannelore vertelde daar het plezante nieuws, dat zij en Michaël een kindje verwachten in januari!!!! Gevolg
daarvan was, dat ze per direct stopte met werken, en dat zij vervangen zou worden. Op 19 juni deed Elke
haar intrede in ons huis. Zij zal zich verderop voorstellen.
Met Isabella heb ik een 1-op-1-uitstap gedaan naar een klein dierenpark. Voor haar is het moeilijk om mee
te gaan met een groepsuitstap vanwege overprikkeling.
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Dierenparken hebben een aantal bewoners vaker gezien het afgelopen jaar: op de 1-mei-uitstap zijn we
naar Nuenen, nabij Eindhoven, naar een familie-dierenpark geweest met iedereen van Widar.
En met de 51-club was er het jaarlijks uitstapje naar dierentuin Planckendael.
Een week na deze uitstap was er een zaterdagnamiddag een uitstap verzorgd door de ouders. Het was een
rondleiding in een chocoladefabriek in Westmalle. En daarna nog een gezellig samenzijn in onze Bayerd,
met een friet-mobiel.
De eerste week van juli is ons huis weer volledig een midweek naar de Fagne Marron gegaan om het
jaarlijkse onderhoud te doen van in en rond het huis. Iedereen was van de partij, maar het weer was niet
ideaal om te gaan zwemmen. We zijn toch weer een dag naar Luxemburg gegaan om onze Roos daar te
bezoeken, heerlijk met zicht op de paardenwei en de bergen erachter.
Een week later is er hier een verrassingsfeest georganiseerd van Jan. Hij werd 65 jaar. De gerechtigde
leeftijd om met pensioen te gaan, maar hij verkiest om nog een paar jaartjes erbij te doen.
In de zomervakantie hebben we hulp van 3 jonge meisjes uit Friesland, die komen meewerken en meeleven
in ons huis…zij brengen heel wat gezelligheid in ons huis. Ook Heleen, een studente uit Nederland, komt
weer vakantiewerk doen in huis en in de landbouw, daar houdt zij het meeste van de koeien. Met al deze
hulp komen we zonder problemen de zomerperiode door.
In september komt er een wekelijkse kleine gast hier in huis: Florian, zoontje van Hedwich. Zij dropt graag
haar kleine bij opa en oma. De club van Skirne ziet hem graag komen, want wat is schattiger dan een klein
manneke, dat probeert te kruipen, stappen en vol verwondering om zich heen kijkt naar al die grote
mensen.
De oudste kleinzoon, Quinten van 16 jaar, kwam hier zijn winkelstage doen in oktober. Yvonne neemt die
week, letterlijk, bezit van hem…’hij is van mij’ zegt ze fier. Ze heeft hem inderdaad op haar schoot gehad,
en hem zien ontwikkelen tot een jongen, die ruim een kop boven haar uitsteekt…Het is een grappig gezicht.
Sigurd, zijn vader, logeert enkele dagen per week hier, en Yvonne heeft ook met hem een speciale band:
elke morgen verwelkomt zij hem met een plots opwellende troetelnaam, zoals ‘bizon, spinnekop,
mammoet, pier, spinneweb, kakelbeer, regenworm, walvis, kreeft, bonestaak, flierfluit, zwabberaar,
mezekop, stuitelaar, beresnuit, fladdermuis, enz. enz. Zij hebben ook al een band van bijna 36 jaar!!
Het jaar is stillekesaan rond, en de bewoners willen ook nog iets vertellen.
Willy: is samen met Stéphanie naar een oldtimer-beurs geweest: hij is dol op
autootjes, dus het is een fantastische dag voor hem geweest. Hij is in de
zomervakantie heel lang bij zijn zus gebleven en samen op vakantie gegaan. Hij
kwam goed uitgerust en heel bruin weer terug.

Bart: is blij dat hij weer een rol had in één van de
kerstspelen. Hij was boze waard in het geboortespel. Hij was
eigenlijk meer een goede boze waard…het écht boos zijn,
lukte hem niet goed. Bart is tevreden met zijn werk in de
bakkerij en in de winkel.

Nancy: is op vakantie naar Texel geweest met de jaarlijkse uitwisseling. Verder
geniet Nancy van alles wat het leven biedt. Ze is ‘het zonnetje’ in huis. Met haar
vriendin Martine is zij een dagje op uitstap naar Antwerpen geweest.
Dorpsgemeenschap Widar
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François: vertelt graag, dat hij 4x op reis is geweest, maar hij weet niet meer naar
waar precies. Hij is in Frankrijk, Duitsland en 2x in Nederland geweest. Hij heeft een
nieuwe bril gekregen in 2017. De werkgebieden zijn nog onveranderd. Iedereen is
vertrouwd met François en houdt rekening met zijn ups en downs. Hij woont hier
graag.

Hilde: ze vindt de stagiaires gezellig.
En het werk op Breidablik en de weverij vindt ze nog leuk.

Yvon: werkt nu in de wintertijd ook in de weverij. Dit omdat haar lichaam en haar
longen niet goed tegen kou kunnen. Ze is vooral aan het breien daar. Verder zijn er
voor Yvon geen echt nieuwe dingen gebeurd. Ze zegt, dat ze tevreden is, maar ze
kan ook geweldig doem-denken. Ze zou best een beetje uitstraling van Nancy haar
zonnig karakter overnemen…als dat kon.

Isabella: heeft in de herfst een heel moeilijke periode gehad. Er was een
verandering met haar medicatie en dat kan de oorzaak geweest zijn van de grote
onrust. Ze reageerde op allerlei prikkelingen met dwangmatig gedrag, zelfs haar
kamer gaf haar niet de nodige rust. Ze huilde veel en was zichtbaar ongelukkig.
Deze periode ging over in het tegenovergestelde: ze geniet, straalt en is meestal
heel tevreden. Gelukkig voor haar en voor haar omgeving!!!

Jef: VAN AARDBEI TOT LAVABO:
In augustus werden achter het kippenhok 1200 aardbeiplantjes geplant. Half
september groeide er weer onkruid tussen, en ik dacht: ‘als ik die niet wied, dan
wordt het een ramp’. Ik begon dus maar te wieden, en na 2 weken was ik goed
gevorderd. Op een morgen was het heel goed weer, en ik had zin om voort te
doen, maar toen moest ik om 9 uur mijn kamer een goede poetsbeurt geven.
Om half 9 begon ik het stof al weg te doen, want ik wilde snel klaar zijn. Om 9
uur kwam iemand mij helpen, en die zei: ‘wij gaan uw gordijn er ook afdoen,
want die moet gewassen worden’. Ik zei: ‘mijn kamer is pas geschilderd en het
gordijn is toen al gewassen’!
Dat vonden ze heel goed. Pffff. Maar toen spraken ze over de lavabo: de sifon moest los, want die zat
verstopt…..ze deed de kraan open, maar het water liep goed weg…..maar het moest toch los, en het was
natuurlijk toch proper! Daarna moest het terug in elkaar gedraaid worden, maar het bleef lekken, want de
rubberen dichtingsring was gevallen!
Na een tijdje was alles oké. Daarna heb ik nog even gestofzuigd en toen zei ze: ‘ga maar naar buiten, ik zal
wel dweilen.’ … Eindelijk!!!!
voor Skirne
lieve groet,
- JOKE -
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Voorstelling Elke
"Hallo! Ik ben Elke en sinds juni 2017 heb ik Hannelore vervangen op Skirne, aangezien zij een kindje
verwachtte in januari. Heel blij was ik met deze kans om op Widar te beginnen. Niet lang geleden heb ik
beter nieuws te horen gekregen dat ik vast word aangenomen. Wat leuk!
Van opleiding ben ik eigenlijk ergotherapeut, dus de nodige ervaring die
ik hier al mee heb opgedaan, kan ik af en toe ook in mijn werk op Widar
kwijt. Samen met de bewoners het huishouden op gang houden,
uitstapjes maken, gezellige muzikale avonden maken...dat zijn
momenten die ik erg waardeer.
Ik hoop dan ook om heel Widar nog beter te leren kennen en de tijd te
nemen om elk verborgen, gezellig hoekje te ontdekken!"
Groetjes,
Elke
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MIDGARD
Het is voor ons de eerste keer dat we een terugblik kunnen maken op een jaar in Widar.
Eddy en ik (Vicky) zijn 1 januari 2017 op Midgard komen wonen.

We maakte in 2016 kennis met Widar. April 2016 beleefden we een kennismakingsweek en logeerden we
op Breidablik. Dat is ons zo goed bevallen dat we beslisten dat we een jaar op proef op Widar wilden
komen wonen. Maar aangezien ik toen nog een vervangingscontract tot 31 december 2016 had, hebben
we besloten om zodra dit contract afliep naar Widar te verhuizen.
Eens vaststond dat we op Midgard zouden gaan wonen, zijn we er in oktober 1 weekje gaan logeren
kwestie van het huis en de bewoners al wat te leren kennen.
1 januari 2017 was het dan zover. We verhuisden van onze rustige chalet in het bos naar het bedrijvige
plattelandsleven op Widar. Ik ging 10 blokken op Midgard werken en Eddy bleef voor 1 jaar nog
buitenshuis werken, om de tijd te nemen om te zien wat het leven op Widar te bieden heeft.
Nu 1 jaar later kunnen we dus terugblikken op een bewogen jaar:
Het was zeker een bewogen jaar op vlak van komen en gaan op Midgard:
- Vicky en Eddy komen inwonen in januari. Op dat moment bestaat het medewerkersteam in
Midgard uit Dorien, Sarah, Veerle en Denise. En Michael woont in de studio en werkt in de tuin.
- Doordat Vicky 10 blokken in huis gaat werken, is het team te groot en verlaat Veerle Midgard om
op Breidablik te gaan werken.
- Michael vertrekt in maart om bij zijn grote liefde Hannelore te gaan wonen en in juni kregen we het
heugelijk nieuws dat ze een kindje verwachten.
- Megan vertrekt in april om in het Sterrenhuis te gaan wonen, dichter bij haar familie
- Sytske is verhuisd van Breidablik naar Midgard in april, maar ze heeft in november Widar verlaten,
net zoals Michael, de liefde achterna.
- In juli is Nico van Landvidi naar Midgard verhuisd.
- In juli kwam Greet een maand werken i.p.v. Dorien die ouderschapsverlof nam.
- In december kwam Elisabeth Huybrechts 1 maand het team versteken.
- Om dan nog maar te zwijgen over de verschillende stagiaires die het revue passeerden dit jaar.
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Deze leuke groepsfoto werd genomen tijdens het verblijf van stagiaires Kelly en Celine.
We hebben twee grote verjaardagsfeesten gehad dit jaar, Vicky werd 40 jaar en Michel werd 50 jaar.
Sarah mocht dit jaar ook 40 kaarsjes uitblazen, dit vierde ze samen met Flor omdat ze op dezelfde dag
verjaren.
We beleefden voor het eerst alle jaarfeesten mee binnen Widar, dit was telkens weer een fijn samenzijn
met de hele gemeenschap. We deden ook een aantal heel leuke uitstappen/activiteiten, o.a. 1-mei-uitstap
naar Dierenrijk, Buitenbeenpop, een etentje in Villa Augustus voor de verjaardag van Michel, gaan
bowlingen met het huis, naar de Zoo van Antwerpen met de 51-club, 4x4 in Hoogstraten, Turnhout
kermis, …
Onze bewoners genoten ook van de activiteiten die ze het hele jaar door wekelijks/maandelijks doen, zoals
gaan zwemmen, bowlingen met KVG, tekenschool, turnen, …
Sinds april hebben we op Midgard er een nieuwe taak bij in de weekends: het kippenhok is eindelijk in
gebruik genomen en er zijn 40 kippen komen wonen. Dus in het weekend wanneer er niemand van de tuin
aanwezig is, zorgen wij ervoor dat ze eten en drinken hebben. Op 4 mei werd het eerste ei gelegd en
sindsdien roven we ook de eitjes in het weekend.
In juli zijn we met z’n allen een weekendje naar Fagne Marron geweest. Het was heel mooi weer en we
hebben mooie wandelingen kunnen maken. Toch jammer dat we dit volgend jaar niet meer zullen kunnen
doen o.w.v. de verkoop van Fagne Marron. Echt jammer …
In november ontmoette Gerry Wout van Aert, die koekjes kwam kopen in onze Widar winkel. Er werd een
mooie foto getrokken en deze werd op de website van Widar gezet.
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In september begon ik samen met Stephanie aan de danslessen op Widar. We deden dit om de 14 dagen in
de Breidablik-zaal. We dansten op allerlei muziek, van de regendans tot de Swoop, bal in de straat en
anderen. De bewoners kunnen vrij deelnemen, maar het werd al snel duidelijk wie de fervente dansers zijn
op Widar.
Op Midgard zijn dat buiten mezelf, Michel, Els en Gerry.
Eddy besloot om in september te stoppen met werken en te starten met de opleiding Jeugd- en
gehandicaptenzorg, dit bracht met zich mee dat wij ons engagement op Widar ineens verlengd hebben
zodat hij op Widar stage zou kunnen lopen.
We hebben onze draai dus goed gevonden op Widar en hebben geen spijt van onze keuze om hier te
komen wonen!
Groetjes,
Vicky en Eddy
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BREIDABLIK
Afgelopen jaar begon redelijk rustig voor Breidablik.
Op 29 januari werd Chrisje 70 en dit werd gevierd in de blauwe zaal van
Breidablik! Ze trakteerde iedereen op koffie en lekkere cake van de
bakkerij. Ze werd uitbundig gefeliciteerd, er volgden speeches en
natuurlijk vele cadeautjes. Chris begon van ontroering zelfs te wenen.
In de tweede helft daarentegen was er heel wat beweging. Het begon
met Sytske die hier inwoonde en vertrok naar Midgard. Rond de
zomermaanden en daarna zagen we hier heel wat medewerkers komen
en gaan. De grootste impact had toch wel Paul Craninx, wiens gezondheid
zo verslechterde vanaf de zomer dat we deze winter uiteindelijk afscheid
van hem moesten nemen. Tussen al de bedrijven door waren er weer
heel wat mooie, moeilijke, bijzondere en vrolijke momenten.
Van het komen en gaan in het BB-Team willen we hier toch zeker het afscheid van Sytske, de komst van
Veerle, het afscheid van huisverantwoordelijke Emma en van Geraldine, komst en afscheid van Carine,
komst van Stef en zijn Odin-groepje-dat-niet-meer-Odingroepje-heet en de komst en ook weer afscheid van
Erik vermelden. Mariëlle en onze inwonende huis-en tuinfee Martine L. bleven gelukkig wel, Mariëlle werd
ook huisverantwoordelijke dit jaar. Ook vrijwilligers en zulk ander soort schoon volk mochten we gelukkig
veel op Breidablik zien. Daar hadden we bijvoorbeeld de trompetspelende stagiair Toon, de gitaarspelende
lekker lang inwonende Lotte, de liefdevolle André die altijd paraat staat en de vrolijke Steven die van alle
markten thuis is.
In de zomer kregen we hulp van Hadewich en twee van onze onvermoeibare stagiaires, Tine en zeker Ilona
zagen we ook na hun stage nog terug.
Paul de visboer en al zijn wedervaren en Henk de schilder deden ook wat vaker of langer hun intrede in
Breidablik. Nu hebben onze ‘olifantenpoten’-zuilen prachtige kleuren gekregen en ziet de gevel en het
houtwerk er weer frisser uit.
Met het dak boven de keuken en de elektriciteit eronder hebben we wel onze peren gezien. Bij het licht van
een collectie staande lampen naast de afwas zag je die peren nog net.
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Wat vonden de bewoners zelf belangrijk in 2017?
Dieter vond het een goed jaar. Waarom? Zomaar. Bij navraag was de Eftelinguitstap met BB toch wel een highlight.

Bart vond zijn reis naar Spanje echt fantastisch, net als de prachtige tweedaagse
met Flor, Veerle en Irene op een Catamaran in Zeeland. Toen hij met Vicky & Eddy
mee mocht naar de jungleparty en er met Michel en Peter de ‘Faith-no-moorkes’
was, kon de pret ook niet op!
Peter zelf was heel content koning-voor-éen-dag te
kunnen zijn met Driekoningen en lekkere koffiekoeken te kunnen trakteren op
zijn verjaardag.

Marc was vooral onder de indruk dat Paul zo ziek werd en
gestorven is...

Stefaan dacht met trots en plezier terug aan het optreden met de Djembé-groep
op de opendeurdag en het ijs eten bij D’n Italjaan voor zijn verjaardag.
Ook dat Ilona erbij kwam, vond Stefan heel fijn.

Jokke genoot zichtbaar van het spontane
trompetconcert van Tuur en de gezellige uurtjes
met Lotte en haar gitaar.

Chrisje weet het allemaal niet meer zo precies, maar was best wel bang toen Paul
op sterven lag. Ze was ook eens een keer alleen thuis gebleven, rustig puzzelen
terwijl haar zus Maria ging winkelen, ze hoeft niet meer altijd mee. Ze begint ook
meer en meer van haar pensioen te genieten en rustig op BB te blijven i.p.v. te
gaan werken. Met de thuisverpleegsters heeft ze het heel goed, zeker met Lotte,
die ook na wissel van de wacht toch weer op Widar belandde.

Dorpsgemeenschap Widar

- 10 -

Jaarverslag 2017

Ils (hier samen met Sytske op de foto) bakte en kookte allerlei lekkers op
BB, tot vreugde van bv. Marc en danste in de zaal hierboven met Vicky en
Stefanie allerlei choreografieën en andere zotte kuren zoals de
koeiendans.

Bart komt hier op regelmatige basis overdag en hij werkt ook in de bakkerij
en de winkel; in ons huis is hij een goede extra helpende hand!

Paul’s afscheid, eigenlijk nét in 2018 op 1 januari, was heel
mooi en bewogen. De tijd ervoor met ziek zijn, verpleegd
worden, heel afhankelijk worden, voorbereiden op het
heengaan was best zwaar voor hem en voor Breidablik,
maar werd gelukkig met de hele gemeenschap, de familie
en de thuisverpleging en nog vele anderen daarrond samen
gedragen. Dat hij er met het kerstfeest bv. toch nog bij was
en van de liederen kon genieten, deed hem en ons allemaal
veel deugd.
We missen hem nog en zullen hem niet gauw vergeten…

voor Breidablik
- Veerle -
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IDAFELD
2017 was voor Idafeld een bewogen jaar
voor de bewoners en voor de
medewerkers.
Zo hebben we Ludo als nieuwe bewoner.
Ludo is 55 jaar en kwam van de
Muylenberg, hij was al eens op bezoek
geweest op Idafeld, dit was in december
2016.
In april was hier iemand van
schuldbemiddeling. Abdel was zijn naam,
hij kwam hier werken om zijn slachtoffer terug te betalen. Hij was hier graag gezien en hij was hier ook
graag. Zijn moeder en hij kwamen op de laatste werkdag koken. Dit was een Marokkaans gerecht met kip
en couscous.
In mei zijn we voor de laatste keer naar Fagne Marron geweest. Hier hebben we hard gewerkt en zijn naar
de chocoladefabriek Jacques geweest. Daar mochten we chocolade snoepen en zagen hoe de chocolade
werd gemaakt. Andres was in de wolken door allerlei machines.
In augustus hebben we de vraag gesteld aan Nico of hij wilde verhuizen naar Midgard. Dit zag hij wel zitten.
We hebben een groot afscheidsfeest gegeven en hem mee helpen verhuizen naar het andere huis. Idafeld
kreeg nog eens bezoek van Hans en Andrea, ze zijn hier een dag geweest en de bewoners vroegen naar hun
stekje in Spanje.
Eind september ging Paul op pensioen. Toch zijn we blij dat hij hier in huis nog steeds aanwezig is. Ook hij
heeft een verhuis gemaakt naar zijn nieuwe stekje in de oude koeienstal. Het privégedeelte van Idafeld
kwam vrij voor een nieuw gezinnetje.
Evelyne en Mattan verhuisden samen met de kinderen van Israël naar het mooie Widar. Zij brachten ook 3
kinderen mee: Milou 4 jaar, Florian 2 jaar en Matteo 9 maanden. Deze kinderen brengen leven en korte
nachten in huis. De bewoners worden ‘s morgens wakker van kindergeluiden.
Toch hebben we veel gelachen en gefeest tijdens dit jaar. Wim heeft een geweldige fuif gegeven voor zijn
30e verjaardag. We hebben gelachen met het avontuur van Steven en zijn fiets. Tijdens de zomer was het
goed om buiten te zitten om gezellig te babbelen, soms bracht Jasper zijn platenspeler mee en werd er
gedanst aan een vuurtje.
Idafeld heeft veel te danken aan de ouders van de bewoners: daarom had Idafeld de ouders uitgenodigd
voor een stukje taart en een leuke babbel. Alle ouders en voogden waren aanwezig. Dan zie je pas hoeveel
steun je als begeleider hebt!
December is ook een feestmaand: zo hebben we van de Sint een uitstap gekregen naar Toverland. Hierover
meer in het verslag van 2018. De kerstwandeling kwam weer langs dit terrein. We hebben de wandelaars
ontvangen in de oude stal. Daar hebben we een kleine, gezellige ontmoetingsruimte naast het huis van
Paul.
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Ludo
Voor mij was het even wennen om op Idafeld te leven. Toch heb ik genoten en
werd met open armen ontvangen.

Cis
Cis vond het leuk dat de ouders hier kwamen eten. Zijn
verjaardagsuitstappen zijn iets om nooit te vergeten.
Samen met Katrien is Cis naar de voetbalploeg van
Katrien gaan kijken.

Wouter
Ik werk nog steeds graag in de kaasmakerij, ook kook ik in Skirne en daar heb ik
de taak gekregen om wafels te bakken. Hier op Idafeld zijn de medewerkers
jaloers op mijn wafels (vooral Jasper 😊).

Andres
De machines van de chocoladefabriek hebben mijn
aandacht getrokken. Ik praat er nog steeds over.
Met Leen en Jean (kleinkinderen van Paul) leest hij ook
graag (zie foto).

Steven
Ik ben nu 10 jaar op Widar. Ik trakteerde iedereen op
een chocoladewafel. Abdel was iemand uit de
gevangenis, ik had hem graag en op zijn laatste dag kookte zijn moeder
Marokkaans, het was echt lekker.
Wim
Mijn 30e verjaardagsfuif was een topper. Mijn verjaardagsuitstap met Jasper en
Nico K. was naar trekkertrek in Poppel. Er was veel lawaai, maar ik heb er van
genoten. Met Sytske en Joeri ben ik ook op uitstap geweest naar het
Schuttershof om iets te gaan drinken.

Elout
Het is fijn dat ik in de landbouw mag werken, het is iets
waar ik steeds naar uitkijk om op woensdag samen met
Hannes te werken. Het is wel spijtig dat Adriaan in
februari vertrekt, maar we maken het er het beste van.
Nathalie
Ik zorg ervoor dat alle huizen melk krijgen, het is een hele trip om de huizen af te
gaan. Toch vind ik het leuk omdat ik dan een babbeltje kan doen met de
medewerkers. Het is ook fijn om op Idafeld te zijn, ik voel me thuis en heb een
goede band met mijn begeleiders.
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LANDVIDI
Het jaar was nog maar net gestart en Katrien Engelen kwam met het leuke nieuws dat ze in verwachting
was. Enkele weken later, kwam ook Gil met hetzelfde leuke nieuws.
Vanaf februari kwam Yelle in de plaats van Katrien en in maart kwam Lieve in Gil haar plaats.
In augustus kwam Juull op de wereld en werd Katrien trotse mama van haar eerste kindje.
In oktober kwam Jozefien op de wereld en werd Gil trotse mama van haar derde kindje.
Proficiat aan beide families !!!
Met het huis deden we ook enkele uitstappen:
In maart gingen de bewoners kijken naar een balletoptreden (Het Zwanenmeer). We gingen ook naar de
Arenbergschouwburg in Antwerpen voor een dansoptreden.
Ook deden we een uitstap naar het MAS in Antwerpen. We gebruikten hiervoor de openbare diensten en
namen de tram richting Antwerpen Linkeroever. Eerst deden we daar een leuke wandeling en genoten van
de zon op onze snoet. Daarna gingen we naar de overkant en moesten we onder het water door. Wat leuk
op oude roltrappen naar beneden een lange tunnel door en na een kwartiertje wandelen, waren we aan de
overkant. In Antwerpen waren ze overal aan het werken en wat was het zwoegen en zweten om de rolstoel
met Paul veilig op de bestemming te krijgen. We gingen een lekkere pizza eten en bezochten daarna twee
verdiepingen op het MAS. Een boten-tentoonstelling en eentje over voeding. Het liftje was zo smal dat
Paul alleen in de lift moest met iemand van het MAS.
In juli gingen de bewoners met Maria en Katrien V. en haar
kinderen een midweek naar Fagne Marron. Daar was het
dolle pret en werden er ook weer veel uitstapjes gedaan.
Een ruïne bezoeken, naar de plaatselijke dierentuin,
wandelen rond het meer en daarna er eentje gaan
‘pakken’, lekker eten en het weekend afsluiten met een
gezellig kampvuur.
De regen, maar ook vooral de zon waren er ook! We
gingen dan ook allemaal moe en tevreden terug naar
Widar. Het was leuk om zien hoe liefdevol en
beschermend de bewoners omgingen met Daan en Warre.
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In september hadden we veel plezier in de
Efteling. Het was er drukker dan verwacht. We
deden verschillende attracties en keken naar
een mooie show van paarden. We maakten een
treinritje door de Efteling. Juist op tijd gingen we
onze boterhammen opeten toen een hevige
regenbui losbarstte.
Toen onze boterhammen op waren, was het ook
gestopt met regenen en konden we verder
genieten. Om deze mooie dag af te sluiten,
keken we naar de licht- en muziekshow op het
water.

Dit jaar moesten we met spijt in ons hart ook afscheid nemen van enkele bewoners.
Bernard vertrok in mei en ging terug thuis wonen. Bernard komt af en toe nog eens op bezoek of onze
bewoners bellen met hem.
Davy ging eind oktober in Monnikenheide wonen. In januari 2018 reden we met alle bewoners naar daar
om hem eens te bezoeken.
In de zomer kwam Hedwich ons team versterken, dit was tot december en nu werkt ze op het kantoor.
Sven kwam ook in de zomer. Sven werkte hiervoor op Ekkehart en kent Landvidi nog van vroeger.
Vanaf november ging Maria op vakantie en kregen we hulp van Carine.
Hannes Bonte kwam eind september wonen op Landvidi voor een jaartje.
Kelly werd 28 november geopereerd aan haar voet. Een maandje werd ze lekker in de watten gelegd door
ons en de verpleegsters. Ze verhuisde voor een maandje haar kamer naar beneden. Na veel oefeningen
met de kinesist kan Kelly terug de trap op en loopt ze vrolijk rond in huis.
Joeri ging in de Paasvakantie naar de Hoge Rielen om speksteen te bewerken. Ook op Landvidi maakte hij
en Stefaan weer hele mooie werkjes.
Op het einde van het jaar werd er ook een wissel gedaan op Widar. Onze grote knuffelbeer Staf verhuisde
naar Ekkehart. In zijn plaats kwam knutselmeid Doenja naar ons op Landvidi. Eindelijk…nu is Kelly niet meer
het enigste meisje! Stefaan is ook blij dat zijn vriendinnetje nu dicht bij hem woont.
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Maria is in de maanden oktober en november naar NieuwZeeland geweest. Na haar terugkeer werd ze niet meer
tewerkgesteld bij ons, maar ging ze helpen in de tuin en in
huize Midgard. Wèl zorgt Maria nog voor de nachtpermanentie
op Landvidi.
Er kwamen vele stagiaires op Landvidi, zij werden allemaal
opgenomen in onze groep. Met zijn allen hebben ze het met
glans door staan!
Ook Hannes is bij ons komen inwonen voor enkele jaren. Hij
volgt nog een opleiding aan Warmonderhof, maar werkt ook
twee dagen in de landbouw. Hij zorgt mee voor de continuïteit
op Landvidi. Alle bewoners en medewerkers hebben hem
graag, het is ne toffe kerel!
Voor de rest gaat het zijn gewone gangetje. Onze Leo is nog
verhuisd van kamer en er wordt nog steevast iedere week
‘UNO’ gespeeld ’s avonds bij een gloeiend haardvuur.

Beeld vanop Lipseinde op stal Acaciaweg
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EKKEHART
Staf: In november 2017 ben ik op Ekkehart komen wonen. Doenja verhuisde naar
Landvidi en ik naar Wortel. Mijn bed paste niet op de kamer van Doenja, dus
uiteindelijk moest Benji ook nog van kamer veranderen. Nu ben ik helemaal gesetteld
en kan ik goed slapen! In het begin mistte ik de boerderij heel erg, maar ik ga er eens
in de maand op weekend. Ook tijdens de kerstvakantie verbleef ik daar een aantal
dagen. Stilletjes aan ben ik het hier gewoon en kan ik zeggen dat ik content ben!

Nico: Onze grijze bus is weg, naar het autokerkhof. We hebben een nieuwe
tweedehands bus gekregen van Jan Borghs, een blauwe.

Tom: In september heeft Erna een auto ‘perte totale’ gereden
hier aan de deur. Gelukkig had ze zelf niet zo’n ernstige verwondingen, maar het
paaltje met de straatnaam was ook perte totale! Een maand later kreeg ook Ellen hier
in de dreef een ongeluk. Zij had een whiplash en is tot december thuis gebleven.
Lindsay: Diederik is in de plek van Sven gekomen. Het
buitenwerk werd te moeilijk voor Sven. Nu werkt hij op Landvidi.
Diederik heeft hier eerst als student gewerkt, nu als vast. Daar
ben ik heel blij om! Daisy is in september dichter bij haar pleegmoeder gaan wonen
en Doenja naar Landvidi. Nu ben ik spijtig genoeg het enigste meisje hier in huis!
Fons: Ik ben de oudste van heel de gemeenschap! Eens in de maand word ik
opgehaald om eens goed gaan te eten en te bewegen. Met eten heb ik nooit moeite,
het bewegen durf ik wel eens aan anderen over te laten.
Glenn: Stef is nu ook weg van Ekkehart. Hij zorgt voor de
oudjes op Breidablik. Voor mij is dat nog niet nodig. Ik ben
nog heel actief en heel sterk! Laia is hier nu in de plaats van
Stef.

Daisy & Doenja zijn verhuisd
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We hebben ook ‘nieuwe’ bewoners: Jan Dictus en Benji Van Hool.
Jan: Sinds eind september 2017 woon ik hier op Ekkehart. Tijdens de dag
ga ik werken op De Troef. Ik ga daar naartoe met mij brommerke en als die
een keertje onderhoud nodig heeft, ga ik met de lijnbus. Meestal moet ik
om 8u00 op mijn werk zijn en ben ik thuis voor het avondeten. Ik moet om
6u00 opstaan om op tijd te zijn. Soms moet ik vroeger beginnen en dan
moet ik nog vroeger opstaan! Een medewerker zet meestal mijn alarm op
mijn gsm. Ik sta dan alleen op. Erna komt wel altijd eens kijken of ik uit
mijn bed ben. Zij moet mij ook mijn druppels geven. En…ze kijkt ook of
alles in orde is. Zo had ik eens een keertje koffie willen zetten en de
koffiefilter helemaal vol gedaan! Gelukkig dat Erna dat gezien had, anders
had ik misschien een hartattack gehad! Tijdens het weekend mag ik
uitslapen. Af en toe bak ik pannenkoeken in het weekend. Ik ben een heel speciale pannenkoekenbakker :
ik schud en schud met de pan heen en weer, heen en weer en … vergeet de pan dan op het vuur te
zetten…Erna lacht mij dan uit en vraagt of de pannenkoeken nog voor vandaag zijn!
Benji: ik woon op Ekkehart vanaf februari 2017. Toen ik hier aankwam,
waren Erna en Dirk naar Indië. Zij stonden verbaasd mij hier aan te treffen
bij hun thuiskomst. Ik kwam hier vroeger al eens op weekend als ik nog op
internaat van de Mast zat. Nu was ik op Ekkehart met alles wat ik nog
had. Ik ben 19 jaar en ga in De Brem naar school. De schoolbus komt mij
halen en thuisbrengen. Erna roept mij om 6u15, maar soms ben ik zelf al
opgestaan. In 2017 heb ik mijn theorie rijexamen gehaald in school. Nu
zijn er afspraken gemaakt voor de praktijklessen in een rijschool. Hopelijk
kan ik volgend jaar schrijven dat ik met de auto kan rijden. Of ik dan al
een eigen auto heb, is nog een vraag!
’s Zondags om de twee weken werk ik in Den Bayerd. Tijdens vakanties
help ik namiddag wat mee op Ekkehart. Ik doe graag aan sport: wandelen,
fietsen, joggen, … dus als je mij eens voorbij ziet lopen …
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In februari zijn Dirk en ik inderdaad een maandje naar Indië geweest om een vriend op te zoeken. Het was
een heel fijn weerzien en een heel aangename ervaring om de cultuur en natuur daar te verkennen. Terwijl
wij weg waren, heeft Lieve het team versterkt zodat hier alles gewoon kon doorgaan. Tot onze verbazing
waren er 8 bewoners toen we terug kwamen. Benji had zijn intrek genomen op het zolderkamertje en als
‘benjamin’ zorgde hij voor heel wat commotie in en uit huis!
De zomer verliep rustig met behulp van Pieter. Hij deed hier bijna heel de zomer vakantiewerk. Na de
zomer begon hij in Lohangrin, Steinerschool in Wilrijk. Als alles naar wens verloopt, krijgt hij na zijn stage
een contract. Vakantiewerk zit er dus niet meer in!
In september kwam er een jongen, Yenthe, opvang
vragen. Voor hem hebben we het woonwagentje
ingericht, zodat hij wat meer op zichzelf kon zijn.
Eind september kwam ook onze oude vriend Jan Dictus
aankloppen om onderdak. Gelukkig was Benji intussen
naar beneden verhuisd en kon Jan op het zolderkamertje.
Tja…sindsdien was niets nog zoals het was! De dag begint
voor mij nu om 6u00, soms nog vroeger naargelang Jan
moet werken. Bovendien zijn de drie laatste gasten
jongens die gewoon zijn hun zin te doen. Eerlijk? Het is een boeiende ,maar niet altijd even makkelijke
combinatie met de bewoners die hier al lang wonen. Veel energie gaat naar gesprekken, naar uitleg over
hoe en waarom wij hier werken en leven zoals wij doen, … Het is elke dag weer een zoektocht naar een
evenwicht tussen geven en nemen, tussen vasthouden en loslaten, … De laatste maanden van 2017 waren
heel intensief voor iedereen! Na het kerstfeest heeft iedereen - medewerkers en bewoners - genoten van
een vakantie en de batterijen zijn weer opgeladen om alle dagen van 2018 te vullen met hartewarmte en
zinvolle arbeid!
Voorstelling Laia
Dag allemaal, mijn naam is Laia en sinds 2 november 2017 maak ik
mee deel uit van dorpsgemeenschap Widar. Ik heb een Spaanse
naam omdat ik naast een beetje Belg ook een beetje Spaans ben.
In een ver verleden heb ik psychologie gestudeerd en tijdens mijn
zoektocht naar meer diepgang, mocht ik kennismaken met Widar
en zijn antroposofische visie. Toen bleek dat ik een bijdrage mocht
leveren in de zorg van de bewoners op Ekkehart, klopte het plaatje
helemaal. Zorgzaamheid voor mijn medemens is namelijk mijn
tweede natuur!
Als medewerker ten huize Ekkehart kan je mezelf en de bewoners
op maandagen en dinsdagnamiddagen wel eens op een tractor
zien voorbijrijden; alle andere dagen zorgen we er samen voor dat
ons huisje proper is en er eten op tafel staat. In het weekend wordt
er plaatsgemaakt voor ontspanning en maken we wel eens een
wandeling door de mooie bossen van de kolonie. En op feestdagen
kan het al eens zijn dat ik versierd word door bewoner Tom.
(zie foto)
Zo, als afsluiter van de korte voorstelling van mezelf wil ik iedereen
bedanken om mij te omarmen!
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DE WERKGEBIEDEN
Melkverwerking
Een nieuw begin
Dit jaarverslag beginnen we nog in de oude kaasmakerij met hetzelfde team als vorig jaar (Bart, Wouter en
Nathalie) en met de nieuwe kaasmakerij in afwerkingsfase.

We beginnen dit jaar met niet al teveel melk. Dit heeft langs de ene kant te maken met de winterperiode
waar de koeien minder eten vinden op de weiden en langs de andere kant heeft dit ook nog te maken met
het evenwicht dat ze zoeken in de landbouw. Zij zitten immers ook nog niet zo lang in de nieuwe potstal.
De melk die we hebben, blijven we verwerken tot de gekende Widar zuivelproducten.
Dus begin dit jaar moesten we ook nog met onze melkkar de melk gaan halen aan de potstal om dan
uiteindelijk te verwerken in de oude kaasmakerij. Dit had ergens wel zijn charme.
Ook de kaasverkoop verliep begin dit jaar wel tamelijk goed; gelukkig konden
we weer beetje Widar kaas verkopen en moesten we minder kaas extern
aankopen. Tot we uiteindelijk rond maart/april met een kaaskelder zaten
zonder kaas en toch weer kaas moesten aankopen buitenaf.
Deze lege kaaskelder kwam de kaasmakerij eigenlijk goed uit omdat we net nu
voor de verhuis stonden naar onze nieuwe kaasmakerij waar we al zo lang naar
uit hebben gekeken.
Op 3 april mag ik jullie verwelkomen in de nieuwe kaasmakerij en zijn we begonnen met het zoeken naar
onze beste manier van werken. Zo een nieuwe locatie is toch altijd een beetje zoeken: wat zet je waar, hoe
kan ik het beste produceren, ... Dit mocht niet te lang duren want de lente stond voor de deur en dit zagen
we ook aan alles. Een exceptionele groei in melk die we vooral moesten verwerken tot kaas. De kaasrijping
moest immers terug vol.
Twee maanden later zagen we ook weer de kaasverkoop stijgen in onze eigen Widar-winkel en bij enkele
externe klanten en kon het extern aankopen van kaas weer helemaal stoppen.
Wat waren we op de gehele gemeenschap blij dat we weer onze eigen kaas konden eten en verkopen!
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De melkgiften van onze koeien ging zelfs zo hard dat we tegen de herfst noodgedwongen waren om nieuwe
kaasrekken te kopen om zo de opslagcapaciteit te verhogen, dit was hard nodig.

Na de zomer hebben we afscheid genomen van Nathalie (dank voor al je harde werk!) en hebben we Joeri
in ons team mogen verwelkomen. Met een grote gedrevenheid en leergierigheid ging je aan het werk. Fijn!
Nu we het einde van het jaar naderen en we onze draai gevonden en de productie goed verloopt, mochten
we nog 1 belangrijk ding verwelkomen en dat was ook nog een tweede grotere kaastobbe.

grote kaastobbe 400 L

kleine kaastobbe 200 L

Zodat we met 2 verschillende productielijnen (tezamen) kunnen werken. Wat ook in de toekomst het
aanbod eventueel kan vergroten. Deze kaastobbe is gekomen net voor Kerstmis.
Hoe dit ons bevalt, leest u volgend jaar !!
het melkverwerkingsteam
Bart, Wouter en Joeri

Dorpsgemeenschap Widar

- 21 -

Jaarverslag 2017

Winkel & verwerking
Heugelijk nieuws van de winkel!
Met tevreden blik kijken we terug op 2017.
Ons klantenbestand groeit langzaam aan en dit vooral te danken aan onze verse producten.
Elke weekdag vers brood, verse rauwe melk en heerlijke yoghurt en platte kaas. Na de zomer was er weer
genoeg Widar-kaas om aan de klanten aan te bieden.
De rauwe melk trekt nieuwe mensen aan. Via internet
komen ze blijkbaar op onze website terecht op zoek naar
rauwe melk, van Demeter-kwaliteit. Ze kiezen bewust
voor deze kwaliteit met de voordelen die dit product
geeft. Er is bv. een klant die een melkintolerantie heeft,
die onze melk prima verteerd ! Ook doordat onze koeien
op de boerderij hun horens behouden, komen er
belangrijke voedingsstoffen in de melk.
Zo is het ook voor het brood. Zelfs in de vakantie kwamen de klanten voor het brood. (Meestal zijn de
schoolvakanties rustiger.)
Ook de prachtige handdoeken van de weverij vliegen buiten (als warme
broodjes😊)! Evenzo de handgemaakte vilten seizoensgebonden poppetjes
zijn in trek.

Zelfs sportief bezoek:
de wielrenner Wout van Aert stopte voor
koekjes!
Hij had energie nodig om weer verder te
kunnen fietsen!
Onze bewoners gingen super trots met
hem op de foto!
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Voor de verwerking was het een iets rustig inmaakjaar. De natuur heeft soms zijn grillen en daarom waren
er minder bessen , appelen en minder groenten. Wel veel aardbeien!
Er is een verschuiving geweest in de bewoners die hier werken. Nancy is na vele jaren trouwe dienst naar
de weverij gegaan. Bedankt Nancy voor het vele werk dat je hier hebt verzet en het correct snijden van de
broden! We hopen stilletjes dat je nog eens komt.
Ook Bernard bedankt voor hetgeen je hier hebt gedaan. We missen je!
Bart is in onze werkplaats mee komen werken. Welkom Bart!
Ook enkele vrijwilligers hebben hun steentje bijgedragen zoals Franco en Paul en in de zomer Elisabeth als
vakantiemedewerker.
Onze deelname aan enkele standen en beurzen werpen hun vruchten ook af, al kun je dat niet exact peilen.
Soms kom je dit te weten doordat klanten hierover vertellen. Zo waren we te gast op Talander, Klein
Engelandhoeve, een school in Merksplas en ook het rusthuis aldaar.
We verzorgden de catering voor de biologisch dynamische opleiding hier op Widar. En ook voor de
sportdag in Merksplas. Zo worden we zichtbaar in het dorp en is altijd een fijne samenwerking.
Er kwamen ook enkele groepen op rondleiding
en scholen op bezoek een dagje meewerken.
Integratie langs vele kanten!

We hebben hier een goed team van bewoners
en medewerkers om elke dag paraat te staan
om de huizen en klanten te ontvangen en te
bedienen. Dat doen we graag! Zo komen er
gemiddeld per dag toch 21 klanten in onze
winkel!

voor de winkel
Ilse
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Tuin
2017 was een jaar van nieuwe dingen.
We zijn begonnen met veel opruimwerk op Frankenberg.
De schuur moest leeg gemaakt worden, alle boompjes en
struiken dicht bij de schuur moesten uitgestoken worden,
een bijgebouwtje moest afgebroken worden, pannen van
het dak halen en stenen kuisen. Dit gebouw gaat in 2018
het nieuwe tuinhuis worden. De bijhorende grond is 1.5 ha
groot en is ingezaaid met gras-klaver en ligt nu voor het 2de
jaar in omschakeling naar bio. In september zijn
bouwvakkers begonnen om de schuur te renoveren.
Sinds april hebben we weer kippen op Widar. Het bouwvallige kippenhok is vervangen door een mooi
kippenpaleis. Op 4 mei werd het eerste ei gelegd. De kippen leggen goed. We hadden de hele winter
genoeg eieren zodat de huizen lekkere dingen konden bakken en op zondagmorgen was er weer een eitje
bij het ontbijt van eigen kippen.
In juli zijn we begonnen met groentepakketten voor onze medewerkers. Later willen we dit uitbreiden.
Eerst even afwachten wat onze nieuwe tuin op Frankenberg gaat brengen.
Wat de oogst betreft was 2017 weer
geen normaal jaar. We kregen nog en
late vorst in mei met als resultaat alle
noten bevroren. De appels en peren
waren ook gedeeltelijk bevroren. De
lente en zomer waren heel droog
waardoor de zaailingen niet goed op
kwamen en we de jonge plantjes
tussen het onkruid moesten gaan
zoeken. Hierdoor hadden we dit jaar
geen witloof, pastinaak en weinig rode
biet. Bonen, pompoenen, tomaten,
knolselder selder en aardbeien waren
er in overvloed.
Het voordeel van tuinieren is dat je elk jaar weer opnieuw kunt beginnen en kunt leren van dat wat
geweest is.
Wie werkt er allemaal in de tuin?
Elk jaar komen er veel stagiaires en vrijwilligers en dat was dit jaar niet anders. Sommigen zijn er kort
andere blijven wat langer. De meeste stagiaires komen voor de zorg. Soms zijn er ook stagiaires die voor
het tuinbouwwerk komen. In september is Lotte 3 maanden bij ons mee komen helpen om de praktijk te
ervaren. Zij volgt de deeltijdse opleiding biologisch-dynamische landbouw in Warmonderhof. Volgend jaar
komt ze nog eens 3 maanden stage lopen. In augustus heeft Carine Verhulst 1 maand bij ons in de tuin
gewerkt. Zij kent Widar en ook vele van onze bewoners. Dat was heel fijn.
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In november hebben we afscheid genomen van Izabela. Zij heeft 2
jaar op Widar gewerkt. In december is er een nieuw gezin op Idafeld
komen wonen. Mattan en Evelien met hun 3 kinderen, Milou, Florian
en Mateo. Mattan komt nu onze tuinploeg versterken.
Ons medewerkerstaem bestaat nu uit Michaël, Mattan en Marina.
Maar de mensen die het meest in de tuin werken dat zijn onze
bewoners. Zij komen elke dag trouw werken. Hier een opsomming
van wat zij zoal doen.

Elout helpt bij het oogsten, groenten schoonmaken, wieden
en planten.
Ludo wiedt graag en helpt ook met schoffelen en planten.
Bartho houd van wieden, takken opruimen, paadjes schoon
maken, hout klieven en zagen.
Steven verzorgd onze kippen en brengt 2x per week onze groentepakketten naar de huizen. Daarna sluit hij
aan bij het werk.
Joeri maakt perspotjes en helpt bij het wieden, zaaien,
dunnen van de gewassen, planten en oogsten.
Leo staat in voor het containerpark en houd het tuinhuis
netjes. Wieden en boomstronken uitsteken kan hij heel
goed.
Jules doet het grovere werk. Grond lossteken met de
grelinette, rolhakken, bladeren opkuisen en grasmaaien.

Jef helpt bij het wieden, hakken, dunnen van gewassen, perkjes
schoonmaken en snoeien van het kleinfruit. Hij heeft vroeger een
tuinbouwdiploma behaald en geeft ons af en toe wat tips.
Wim helpt bij het oogsten en wassen van de groenten, wieden,
schoffelen, planten. Soms doet hij tractor werk.
Yvonne doet graag het fijnere werk. Zaaien , wieden, dunnen van
gewassen, oogsten, frambozen plukken.
Isabella wiedt heel graag. Ze helpt ook mee zaaien. Zij ruimt al het
snoeihout op in de winter.
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Dieter wiedt graag en helpt met oogsten en schoonmaken
van de groenten..
Gerry helpt bij het wieden, planten en oogsten.
Willy wiedt het liefst van al, maar helpt ook met andere
werken.

Nico helpt bij het oogsten, planten en wieden.
Kelly houdt meer van het lichtere werk zoals wieden,
zaaien en oogsten.

Als je het zo bekijkt zijn er toch vele handen die zorg dragen voor onze tuin en ons voedsel.
Voor iedereen een dikke DANK JE WEL!!!
Marina Aerts
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LANDBOUW
In het jaar 2017 is er weer van alles gebeurd in de landbouw.
Eerst en vooral was het een heel droog voorjaar geweest. Zo hadden we schrik of er veel gewassen wel zich
goed zouden ontwikkelen of niet. Uiteindelijk waren de opbrengsten toch beter als verwacht, maar hadden
nog beter kunnen zijn.
In april hebben we voor de eerste keer de varkens uit de stal gehaald en ze op de wei gezet. Al was het wat
wennen voor de varkens om op zo een groot terrein te kunnen rondlopen, het was te merken dat ze veel
blijer waren.

In juni was het tijd om afscheid te nemen van onze stier (Johan). In de plek van Johan kwam Sten, een jonge
stier met veel kuren, maar toch wel de liefste. Het had tijd nodig voor de koeien hem te aanvaarden, maar
na een paar weken was hij al de baas van de kudde.

Johan
In oktober is Boer Jeroen geopereerd aan zijn schouder en kon tot het einde van het jaar niet meer werken.
Hij werd vervangen door Hannes W. Ook werd er in oktober een 3de boer aangenomen om halftijds te
werken. Hannes B versterkt nu het team voor 2 dagen de week en het weekend.
Zo dit was het voor de belangrijke dingen die zijn gebeurd in de landbouw in 2017. Nu gaan we
kennismaken met team en enkele foto’s.
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Voorstelling nieuwe landbouwmedewerkers
De nieuwe boer: Hannes W
Plons! Een grote duik in de boerenstiel. In augustus 2016 liep ik voor mijn
opleiding Landbouw, wel al eens stage op Widar toch is het nu voor echt.
De koeien melken, samenwerken met de bewoners, tractor-werken,
voortdurend in de buitenlucht zijn … heerlijk. Ja, ik zwem hier graag rond
op Widar. Naast boeren op Widar hou ik me veel bezig met ‘De Vrienden
van Ladakh’, waarmee we een school in de Indiase Himalaya bouwen. Ik
mocht hierover vertellen met Sint Maarten en ben enorm dankbaar om
alle steun die wij van jullie kregen. Verder ben ik ook nog parkwachter in
het park van Oostmalle. Als jullie daar in het weekend zouden gaan
wandelen, kan het goed zijn dat je me er tegen komt.
Op een goed 2018!
Hannes W
De nieuwe boer: Hannes B
Beste lezer
Sinds begin oktober woon ik in Widar, in het huis Landvidi. Mijn werkgebied is de landbouw. Wat ik
meebreng, is interesse in het leven - planten, dieren, mensen en ecosystemen. Deze interesse bracht mij er
enkele jaren geleden toe om biologie te studeren. Leven betekent voor mij eveneens: levende gedachten vanuit de interesse in dit gebied ben ik filosofie gaan studeren. Deze studie ben ik aan het afronden naast
mijn werk binnen Widar. Wat ik wil leren door het werk hier, is hoe we kunnen samenwerken met de
aarde, hoe we de aarde kunnen cultiveren. Hoe kunnen we de potentie van de aarde helpen
verwerkelijken? Hoe kunnen we de aarde behoeden en verzorgen - en ons voeden met haar vruchten?
Verder is het mijn intentie om te leren hoe ik mensen kan begeleiden om een stap te zetten die zinvol is in
hun leven, in hun biografische ontwikkeling. Ik kijk uit naar een goede tijd hier in Widar.
Hartelijke groet
Hannes B
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Bewoners Landbouw
De tractor is één van mijn beste vrienden. Het is voor mij een plezier om met
te werken. De nieuwe boeren heb ik er ook al veel over kunnen leren. Ik ben
hier nu de boer die hier al het langst werkt. Maar ze leren goed bij die nieuwe
boeren. Dat de koeien in goede gezondheid zijn vind ik belangrijk. Daarom
geef ik hen elke dag vers voer. Het is ook steeds weer uitkijken naar het
moment dat ze gaan kalveren. Ik hoop dat er veel nieuwe, gezonde kalfjes
komen in 2018.
Wim

Ik vind het fijn om de kalfjes te verzorgen en te
aaien. Ze zijn zo lief en zacht. Al kunnen ze soms ook wat wild doen. Dat al het
werkmateriaal proper is, daar zorg ik voor. Ik vind het leuk op de landbouw
want er worden veel grapjes gemaakt. Wanneer de koeien beginnen te loeien,
moet ik steeds weer lachen.
Doenja

Mij maakt het niet uit wat we gaan doen. Ik doe
altijd met plezier mee. Als ik toch iets moet
kiezen dat ik het liefste doe, is vegen. Ik zorg ervoor dat het proper is rond de
oude stal. Daarnaast vind ik hout zagen ook plezierig om te doen. Van mij
mogen ze gerust meer hout brengen in 2018. Zeker nu het nieuwe houthok
er bijna staat.
Willy

De roosters proper maken in de potstal, daar start
ik de dag mee. Daarnaast help ik met allerlei verschillende dingen. Het oud voer
wegvegen, hout zagen, de koeien op de wei zetten, … Het gebeurt dat ik mijn
taken uitvoer terwijl ik zing.
Ludo

Ik ben de verzorgster van de koeien en de kalfjes. Als er
nieuwe kalfjes zijn, geef ik ze van de fles en ga ik met hen wandelen. Ook de
grotere koeien leg ik graag in de watten. Dan borstel ik ze. Daar worden ze rustig
van. Dat de boeren hun werk goed kunnen in de stal, is omdat ik het daar proper
maak. Het proper maken is een vaste taak van mij. Ik hoop nog lang te kunnen
werken in de landbouw.
Ilse
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Zand tussen het voer van de koeien da’s niet goed hé. Daarom zorg ik ervoor dat
voor de voederhekken alles goed proper is. En wanneer ze bieten eten, dan
borstel ik deze eerst goed schoon. Ik help ook met het proper maken van de
mestrooster. Dan kunnen de koeien niet uitschuiven.
Nico

Het moet proper zijn rond de stal. Dat is toch
belangrijk hé?! Je vindt me vaak terug met een
borstel in de hand. Als de tractor bijvoorbeeld de kaasmakerij voorbijrijdt,
trekt die vaak een modderspoor. Ik maakt dit met plezier terug proper.
Mensen die op bezoek komen, vinden het leuker als het proper is.
Dieter

Zo dit was het verslag van de landbouw dit jaar.
Tot volgend jaar!

Dorpsgemeenschap Widar

- 30 -

Jaarverslag 2017

Bakkerij
Hallo allemaal, ik ben Gert, ik werk nu een jaar op Widar. Voordien heb
ik wel enkele vervangingen gedaan.
Dus ik kende de werking al een beetje.
Ik vind de bakkerij een heel creatieve, warme werkplek.

Ook de bewoners die komen werken, zijn (meestal) enthousiast, blij en houden
van grapjes maken. Dat op zich alleen maakt dat we graag werken en graag
kómen werken.
De bakkerij is een plek:
 waar iedere bewoner kan zijn wie hij is,
 waar wij de bewoners steunen in hun kunnen en zijn,
 waar we ze soms al eens durven uitdagen om iets nieuws te leren/proberen. Dit met de gepaarde
ups en downs en de gepaste humor. Zo wordt het werken niet eentonig, maar prikkelend en inbeweging-blijvend.

Wat mij opvalt tijdens dit jaar, is dat de broodverkoop wat
stagneert. Er is daar geen duidelijk verklaring voor, maar wel
mogelijke invloeden.
Zoals: mensen eten in het algemeen minder brood, ze zijn
brood gewoon met additieven. Waardoor het Widar-brood
misschien als anders wordt gesmaakt.

De koekjes, cake en vlaai zijn het laatste jaar over de toonbank gevlogen!
Net of je ze ergens bijkreeg. Soms moesten we enkele tandjes bijsteken om aan de vraag te voldoen.
Daar heb ik ook wel een verklaring voor: het zijn eenvoudige lekkere koekjes met geen additieven.
Puur(e) basis grondstoffen. Wat maakt dat de kopers ze (h)eerlijk vinden…
Soms is het dan een zoektocht naar een evenwicht tussen zorg en productie. Gelukkig kunnen we deze
bedenking uiten in ons team, over spreken, elkaar er in steunen. Wat maakt dat het dragelijk is en blijft in
piekmomenten. Daarom kom ik ook steeds weer graag werken in de bakkerij!
Tot slot nog graag wat leuke sfeerbeelden van onze werking in de bakkerij.
Gebakken groet,
Gert
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WEVERIJ
Ook dit jaar waren er weer heel wat veranderingen in de weverij.

Megan

Daisy
Bedankt voor jullie aanwezigheid en mooie werk!

Davy

Megan, die hier jaren onze trouwe viltster was, is eind april uit Widar en uit de weverij vertrokken. Ze
woont nu in het Sterrenhuis in Brasschaat waar ze ook veel dichter bij haar familie woont.
We missen haar wel, ze was een kundige viltster geworden en vooral voor het poppenatelier was ze een
grote steun. Gelukkig hebben we nog een klein voorraadje gevilte bolletjes om poppenhoofdjes te maken.
Ook Davy en Daisy zijn naar andere oorden verhuisd. Davy had de echte precisie en gedrevenheid om een
volmaakte wever te worden. Hopelijk vindt hij op zijn nieuwe plek evenveel voldoening in het werk daar.
Als jonge 20er wou Nathalie ook nog andere werkgebieden verkennen en ze is nu elders op Widar aan het
werk.
Dit jaar hadden we ook het geluk om twee zeer enthousiaste vrijwilligers te begroeten in de weverij:
Greet Goossens komt ons elke maandagnamiddag helpen bij het verwerken van de geweven stoffen. Met
vaardige hand tovert ze die om in theedoeken, allerlei hebbedingzakjes, …

Rita Corthout komt sedert september elke dinsdagmorgen enthousiast meenaaien in het poppenatelier.
Van haar hand zijn er al heel wat mooie seizoenstafelpoppetjes naar de winkel gegaan. Hun enthousiasme
is hartverwarmend en aanstekelijk en maakt zeker ons werk lichter in de weverij. In de plaats van de
hogergenoemde bewoners die weggingen, hebben we twee nieuwe bewoners mogen verwelkomen in het
weefatelier nl. Nico Van den Borne en Nancy Coene.
Ze zijn allebei eerst een tijdje op stage geweest om dit werkgebied te verkennen en om te zien of weven
wel iets voor hen is. Nu zijn ze volwaardig in de weverij aangenomen tot de zomer van 2018.
Vanaf 17 oktober 2017 werkt Ilse de Backer halftijds mee in de weverij. Daardoor is het nu mogelijk dat we
telkens met twee medewerkers tezamen werken.
Zo kan beroepskennis doorgegeven worden aan Ilse die op termijn Nadine Vandenhende zal vervangen die
met pensioen gaat.
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Ils Sas houdt van afwisseling: vóór de pauze kan ze dan vilten of
breien. Ze heeft averechts leren breien en waagt zich nu ook aan een
siermotief. Bij het vilten kan ze al haar fantasie kwijt en de techniek
van het vilten gaat ook steeds beter en zelfstandiger lukken.
Ook dit jaar kregen we weer een heleboel vachten ruwe wol
geschonken door Jan François.
Daar konden we dit jaar weer heel wat mooi viltwerk van maken.
En ook mooie met wol geschilderde wandkleedjes. Dominica en
Yvonne breien handige gastendoekjes in allerlei stekencombinaties.
Een sieraad voor elke gasten-wc.

Caro kwam langs als stagiaire; het is heel fijn dat de zwakkere bewoners dan even extra aandacht kunnen
krijgen. In de zomer kwam het groepje van het boerderijkamp als vaste stek, op donderdagnamiddag, in de
weverij en er zijn hier heel wat originele viltschilderijtjes, armbandjes en gevilte kikkertjes de deur
uitgegaan.
Griet werd dit jaar 60 jaar en op een mooie, zonnige dag werden we met heel de weverij bij haar thuis in de
tuin ontvangen met allerlei lekkers. Het was een gezellige en feestelijk namiddag.
Het ganse weverijteam
Nadine, Griet & Ilse
Dominica, Gerda, Ils, Yvonne, Hilde, Nancy,
Isabella, Jokke, Nico, Stefan, François en Joeri
Voorstelling Ilse
Laat ik mezelf even voorstellen:
Ik ben bij Widar terechtgekomen via een zoektocht naar een
aangename en leerrijke stageplaats i.v.m. de opleiding Orthopedagogie.
Ik kon na een verkennend gesprek en een rondleiding in de weverij aan
de slag als stagiaire gedurende 1 jaar. Deze stageplaats gaf mij de
gelegenheid om zowel mijn pedagogische kwaliteiten verder te
ontwikkelen, alsook mijn creatieve krachten in te zetten.
Daarbij werk ik graag met natuurlijk materialen. Ik ben mij gaan
verdiepen in wol en raakte volledig in de ban van vilt. Hoe weinig er maar voor nodig is om vilt te maken,
terwijl de mogelijkheden van dit materiaal eindeloos zijn. De handelingen zijn voor bijna iedereen uit te
voeren, waardoor vilten voor vrijwel elke bewoners toegankelijk is. Vilten is, naast weven en het
poppenatelier, een vaste waarde in de weverij.
Al had ik geen ervaring met weven, door mijn liefde voor kleur en natuurlijke materialen was mijn interesse
in het weven snel gewekt. Ik heb de kans gekregen om op Widar een weefcursus te volgen waarin mij de
basistechnieken werden uitgelegd. In het weefatelier kon ik deze technieken ook toepassen en ondertussen
heb ik zelf een hele rits weefgetouwen waarop ik me kan uitleven.
Na mijn opleiding ben ik met veel enthousiasme in de weverij beginnen werken, een gevarieerde job
waarbij ik op creatief en pedagogisch vlak elke dag uitgedaagd zal worden.
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Boerderijkamp
Onder het motto: “één beeld zegt meer dan duizend woorden” geven we u hieronder graag een mooi
‘beeld’ over hoe het boerderijkamp is verlopen in 2017.
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Dagbesteders aan het woord
2017 … weer een jaar vol beleving en gelach …
Hallo allemaal,
Wij zijn Joris, Yarrick, Cedric en Lynn. Wij komen hier op Widar werken overdag.
Op woensdag en vrijdag werken wij allen samen met begeleider Kristof op het domein van Widar.
Om half negen komen we aan op Widar. En op vrijdagochtend is Lynn er ook bij, de enige vrouw in ons
gezelschap!
Ondertussen komt Kristof met het fietske aan. Samen bespreken we het verloop van de dag met elkaar.
Wat we samen doen? Naar het containerpark gaan, de plantsoenen op gans Widar verzorgen, het snoeien
van de bomen, …
Maar laten we de pauze van half elf en vier uur niet vergeten: dan drinken we graag een warm koffietje
met een koekje van onze bakkerij!
Na het harde werk van de voormiddag kunnen we warm eten op Breidablik en Skirne, dit smaakt ons steeds
goed!
In de namiddag gaan Cedric en Lynn op broodtoer met de bakkerij en Jarrick en Joris werken samen met
Kristof op het domein van Widar.
Na een dag van werken en plezier maken, drinken we nog samen nog iets warms of een sapje waarna we
terug richting thuis vertrekken. Wat gaan die dagen steeds snel!
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Vrijwilligers aan het woord
Uitstapje met vrijwilligers
Nico van Ekkehart houdt veel van autocross en
daarom zijn we dit jaar naar de autocross in Meer
geweest. Hij beleefde er de dag van zijn leven en
dat hebben we op foto vastgelegd wat hij
geweldig vond. Ook een drankje en een frietje
hoorden er natuurlijk bij.
We hebben samen een hele fijne dag beleefd.
Willy en May

Eet- en beweegmomenten
Elke maand gaan we met een 7-tal bewoners naar het
eet-beweeg moment in Merksplas. Dit vind telkens
plaats in zaal de MARcKt te Merksplas. Samen met de
lokale senioren en enkele andere voorzieningen
genieten we van een heerlijke maaltijd gevolgd door
een uur turnen.
Aangekomen in Merksplas is het altijd weer een gezellig
weerzien over en weer. We beginnen met een maaltijd
gewoonlijk bestaande uit een soepje, hoofdmaaltijd en
het populairste gerecht: het dessertje. Alles wordt met
veel genoegen opgegeten en sommigen zouden geen
moeite hebben met een tweede portie, maar er moet
ook nog geturnd worden.
Onder deskundige leiding gooien we daarna eerst
even alle spieren los. Eenmaal goed opgewarmd,
verdelen we ons in groepjes die telkens weer een
spelletje doen van ongeveer 10 m. Na een uurtje
fitness sluiten we af met een kopje koffie om
vervolgens weer topfit naar de werkplaatsen te
rijden.

Groetjes
André
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Djembé
Om de twee weken naar de djembé workshop samen met andere liefhebbers van dit Afrikaans instrument.
De complexe ritmes zijn niet altijd even gemakkelijk, maar het enthousiasme is er niet minder om.

Groeten
André
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Dansen op WIDAR
De voorbije jaren ging Widar altijd buitenaf dansen. Er waren zoveel bewoners die mee wilden gaan dansen
dat ze niet allemaal in de bus konden en we ze dus ook niet allemaal mee konden nemen.
Widar kwam met een oplossing: dansen op Widar zelf.
4 september 2017 was het zo ver. Vanaf die dag zou er om de twee weken op maandag dansles gegeven
worden door twee van onze medewerkers. Vicky en Stéphanie waren er helemaal klaar voor om de eerste
dansles te geven. Voor iedereen een beetje onwennig, maar nadat de eerste klanken van het liedje te
horen waren, begon iedereen vol overtuiging te dansen. Nu zijn de bewoners zo ijverig dat een sapje en
een koekje meer dan welkom zijn na een halfuurtje dansen. Na deze welverdiende pauze kunnen onze
bewoners er terug helemaal invliegen.
Nu we een paar maanden verder zijn, hebben we ons vast groepje dat vanaf nu zelfs elke maandag zijn
beste dans moves bovenhaalt. We beginnen altijd met onze opwarming, waar de bewoners alles kunnen
geven en hun eigen moves kunnen tonen. Nadien leren we de bewoners een dans aan. Met deze dans aan
te leren zijn we enkele weken bezig. We vertragen ook het liedje zodat de bewoners op hun tempo het
dansje kunnen leren. Na enkele weken kennen de bewoners het dansje zo goed dat we het tempo weer
kunnen verhogen. Vlak voor elke les eindigt, gaan we in een grote kring staan en gaan we samen afkoelen
en stretchen. De dansles is pas echt gedaan als we voor elkaar en voor ons zelf een applaus gegeven
hebben.
Ondertussen kennen we al een paar dansjes en zijn we volop aan het repeteren om onze dansjes eens te
laten zien aan de rest van Widar!
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Alle jaarfeesten eens op een rijtje
De grote jaarfeesten zijn verbonden met de vier seizoenen: Pasen met de lente, Sint-Jan met de zomer, het
Michaëlsfeest met de herfst en Kerstmis met de winter.
Het Michaëlsfeest: 29 september
Michaël wordt gezien als brenger van de
zonnekracht. Hij zorgt voor sterke gewassen en
voor een goede oogst. Voor de mens is hij de
helpende hand in strenge winters, hij geeft kracht
om door de winter te komen. Maar Michaëlsfeest
is ook het feest van de engel die een draak
verslaat. Michaël spoort ons aan om onze kracht
te gebruiken: We kunnen het kwaad in onszelf en
om ons heen leren herkennen, en het bestrijden.
Het Michaëlsfeest is dus ook het feest van de
moed.

Sint Maarten: 11 november
Sint Maarten was een ridder, die de helft van zijn warme mantel aan een
bedelaar gaf. Hij is door deze daad van menslievendheid het symbool geworden
van offerbereidheid en goedheid. Je hart wordt aangesproken als je Sint
Maarten viert, maar ook is het lichtfeest, dat Kerstmis voorbereidt. De kinderen
die op 11 november met hun lantaarns van uitgeholde knollen langs de deuren
gaan, combineren de beide aspecten van dit feest.
Advent: vanaf de vierde zondag voor Kerstmis
De tijd voor Kerst heet de adventstijd; de adventstijd begint vier zondagen voor
dat grote feest en elke zondag wordt er een kaarsje aangestoken van de
adventskrans. Deze tijd is de tijd van de verwachting. We leven naar Kerstmis
toe en stellen ons open voor dat, wat er uit de hemel naar ons toekomt. Een
wat diepere betekenis is dat het licht van de natuur, het uiterlijke licht, in deze
tijd afneemt en heel zwak wordt. Je wordt daardoor teruggeworpen op je eigen, innerlijke licht. Het
mooiste symbool hiervoor is het Christuskind, dat vanaf zijn geboorte in ons mag gaan groeien.
Sint Nicolaas: 5 december
Sint Nicolaas, bij ons gevierd op 5 december (de eigenlijke datum is
6 december) herinnert aan de bisschop van Myra, die vele goede
daden deed. De diepere betekenis van dit feest is niet eenduidig.
Sint Nicolaas kan een wegbereider zijn voor het Christuskind, maar
wordt ook gezien als heelmaker: iemand die ons leert hoe we één
worden met het kind in onszelf. Daarnaast wordt dit feest
simpelweg gevierd op de manier die we allemaal kennen: dan is
het het feest van geven en ontvangen.
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Sint Lucia: 13 december
Sint Lucia was een martelares die het licht uit haar ogen aan haar verloofde (of haar blinde broertje)
schonk. Zij is dus een brengster van licht, evenals Sint Maarten.
Kerstmis: 24, 25 en 26 december
Het feest van Kerst vieren we op het moment van de
winterzonnewende. De zon is over haar diepste punt heen; vanaf nu
wordt het weer lichter. De geboorte van het Christuskind in de
kerstnacht verbeeldt het goddelijke licht, dat op aarde komt.
Driekoningen: 6 januari
Op 6 januari herdenken we dat er drie koningen, of wijzen, uit het Oosten het Christuskind kwamen
aanbidden. Zij gaven het Kind goud, wierook en mirre. Deze gaven kun je ook symbolisch zien. Goud staat
dan voor inzicht in de goddelijke en geestelijke wereld, wierook voor offerbereidheid en deugd en mirre
voor de verbinding van de ziel met het eeuwige, onsterfelijke.
Maria Lichtmis: 2 februari
Maria Lichtmis is het laatste van de lichtfeesten en het feest van het steeds sterker wordende daglicht. Het
idee achter dit feest is, dat Moeder Aarde het nieuw geschapen licht opdraagt aan de schepping.
Carnaval: zeven weken voor Pasen
Carnaval was van oudsher een uitbundig feest dat aan de sobere vastentijd voorafging.
Palmpasen
Palmpasen valt een week voor Pasen, en tijdens dit feest maken we
Palmpasenstokken. De oorsprong daarvan is voorchristelijk, maar het
gebruiken van takken herinnert aan de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Pasen: de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente
Pasen is het feest van de opstanding van Christus uit de dood en van het
ontluiken van de natuur. Er is verwachting, hoop, ontwikkeling, groei. Kleine
kinderen vieren dit feest het beste in aansluiting aan het nieuwe leven in de
natuur, oudere kinderen kunnen zich al bezighouden met de betekenis van
de opstanding.
Pinksteren: vijftig dagen na Pasen
Pinksteren sluit aan bij Pasen. De bloei van de natuur is een belangrijk element, maar ook de christelijke
gebeurtenis van het uitstorten van de Heilige Geest (de mensen raken bezield door het goddelijke) speelt
een rol. Christelijke en voorchristelijke elementen zijn sterk met elkaar vermengd geraakt; het is een heel
blij feest geworden met kleur, muziek en bloemen.
Sint-Jan: 24 juni
Sint-Jan is het laatste jaarfeest voor de grote vakantie, het valt samen met de zomerzonnewende, vanaf nu
worden de dagen weer korter. Sint-Jan is de feestdag van Johannes de Doper. Johannes de Doper was een
half jaar ouder dan Jezus Christus; hij doopte de mensen in de Jordaan om hen te reinigen van hun zonden.
Hij riep op tot bezinning. Hier op Widar is Sint-Jan een blij feest. De natuur schenkt overvloed. Het dragen
van een bloemenkrans, gaan picknicken en soms springen over het Sint-Jansvuur hoort er dan bij.

Dorpsgemeenschap Widar

- 42 -

Jaarverslag 2017

DE ADMINISTRATIE
Kantoor

Ons uitzicht na een regenbui …
Hallo vanuit het kantoor!
Omdat we allemaal uniek zijn en dat de ervaringen van het leven ons maken wie we zijn, dacht ik (Louise):
“wat betekende 2017 voor mijn “super” collega’s.” Daarom heb ik de vraag aan hen gesteld….”wat
betekende 2017 voor jullie?”:
PVF (persoonsvolgende financiering), PVB (persoonsvolgend budget), RTH
(rechtstreeks toegankelijke hulp), ALF (alternatieve loonfinanciering), SE (subsidieeenheid), GIR (geïntegreerde registratietool), CR (cliëntenregistratie), ZIN (zorg in
natura),... Op het kantoor van Widar vlogen deze nieuwe afkortingen je in 2017
rond de oren. Om nog maar te zwijgen over de woorden voucher, cashbudget,
personeelspunten, allemaal zaken waar we met de komst van de zorgvernieuwing
ineens ook mee aan de slag moeten.
De zorgvernieuwing bracht niet enkel een hele nieuwe terminologie, maar toch ook
veel onrust en onduidelijkheid met zich mee. Het was merkbaar dat het VAPH vaak
in een split zat tussen politiek aan de ene kant en gebruikers en instellingen aan de
andere kant.
Zoals het VAPH het op een infomoment afgelopen vrijdag zelf zei: ‘de communicatie in 2017 verliep niet
steeds optimaal’. Maar kijk, we hebben 2017 achter de rug. We zijn even niet voltallig geweest, maar in
december waren alle medewerkers en ook ons Jolien weer op post. Dat deed deugd voor iedereen!
Hedwich had ons in die tussentijd geholpen met de verslaggeving van de wekelijkse pedagogische
vergadering. Dat beviel haar goed en ze komt sinds januari 2018 nu 2 dagen per week naar kantoor.
We blijven met z’n allen streven naar de beste manier om (samen) te werken. Maar de neuzen van het hele
team staan in dezelfde richting: het belang van de bewoners en van Widar staat voorop! Dus daar doen we
het, ook in 2018, voor!
Isabelle
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Het stond in de sterren geschreven … 2017 zou op werkvlak een jaar vol stress zijn,
althans dat werd voorspeld in de jaarhoroscoop van Libelle 😉!
En of ik het geweten heb: 2017 was de start van de Persoonsvolgende Budgetten.
Iedere bewoner kreeg een eigen budget, dat besteed kon worden in cash of in
voucher. Aan de administratie de taak om dit in een nieuwe ‘Individuele
Dienstverleningsovereenkomst’ (IDO) te gieten.
Maar hoe begin je hieraan? Niemand had hier een pasklaar antwoord voor…dus
dan maar aan de slag met doornemen van mails, handleidingen, richtlijnen,
basisontwerpen, knippen, kopiëren, plakken, wikken en wegen van woorden, overleggen met het
werkgroepje om uiteindelijk tot een eigen IDO te komen op maat van Widar.
Spanning om met de eerste nieuwe gebruiker en bijstandsorganisatie rond tafel te gaan zitten met de
eerste nieuwe IDO! Hier en daar een aanpassing, maar globaal in orde. Oef… wat een opluchting!
Spanning om de eerste afrekeningen te maken…manueel, want het oude bewonersprogramma is niet mee!
Maar ondertussen is de nieuwe ‘IDO’ een feit, raken we eraan gewoon om manuele afrekeningen te maken
en zijn we in afwachting van een nieuw bewonersprogramma.
Toch wel benieuwd wat 2018 zal brengen!
Inge

Wat mij is bijgebleven van het jaar 2017, is dat de veranderingen van subsidiëring
voor personen met een handicap een verregaande administratieve weerslag
had/heeft hier op het kantoor.
Heel wat aanpassingen, leeswerk en ‘studie-uren’ zijn hier aan voorbijgegaan.
Ook het algemene BALIE-werk bestaat nu uit zulk een grote variatie aan taken dat
ik met momenten snel aan het schakelen ben.
Gelukkig ben ik geen diesel die tijd nodig heeft om op gang te komen, maar eerder
een motor met gezonde portie dynamiek die alle informatie die op mij afkomt,
zorgvuldig en met een elegante schwung afwerkt. 😊 (er mag al eens gelachen
worden).
2017 betekende voor mij ook vriendschap, begrip en steun van collega’s …
Ik geniet van al deze dingen tezamen: de nodige werkdruk, de hartelijkheid, de complimenten: zowel
ontvangen àls geven, de koetjes en kalfjes die over de middagtafel vliegen, de vele mensen die hier over de
vloer komen, de koffiekletskes, …
… van werkdruk naar werkgeluk …
Nicky
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Er werd ons gevraagd hoe we het jaar 2017 hadden ervaren…
Het was vooral een spannend en onzeker jaar. Voor mij het eerste jaar om alleen
aan de jaarafsluiting te werken nadat Hilde in oktober 2016 Widar had verlaten.
Zonder haar deskundige back-up ben ik er toch in geslaagd om alle administratie
tijdig en correct in te dienen.
Ook in verband met de nieuwe financiering was het noodzakelijk om een overzicht
te maken van de kostprijsberekening, totaal iets nieuw voor mij. Na een cursus
over de nieuwe wijzigingen zijn we dan toch gestart aan de opmaak van de woonen leefkosten, een beetje tasten in het duister en na versie 5 is er dan toch een
definitief exemplaar tot stand gekomen.
Ondanks alle onzekerheden, spanningen en soms wel chaos hebben we gemerkt en gevoeld dat het
kantoor “een echt, hecht team” is, we kunnen bij elkaar terecht met een lach en een traan en dat is ook
wat de werkdagen zo aangenaam maakt!
Nathalie
We voelen en beleven onze tijd bij Widar anders en toch zijn er rode draden.
2017 bracht vele onzekerheden en spanningen met zich mee wegens de
aanpassingen in subsidiëring voor personen met een handicap.
Maar voor mij is het feit dat - ondanks moeilijke tijden - ik deel uit maak van
een fantastisch team!
Er wordt hard gewerkt, veel bereikt en gedeeld. Dit is de belangrijkste rode
draad!
Jolien maakt ook deel uit van ons team. Ze komt ons elke dinsdag en donderdag, met een brede glimlach
en een giechel, helpen met een heel pakket aan administratieve taken, fijn dat je erbij bent Jolien!
Ik ben ook heel trots op mijzelf….in 2017 heb ik mijn diploma HBO5 Boekhouden behaald met grote
onderscheiding ☺.
Gelukkig sinds januari 2018 is ons team groter geworden, welkom Hedwich. De lijst van administratieve
opdrachten en taken blijft groeien…we barsten, bijna letterlijk, uit de voegen van het kantoor.
Veel (werk)genot en groetjes
Louise
Twee halve dagen per week werk ik op het kantoor.
Met veel plezier kom ik naar mijn werk met de fiets, als de
zon schijnt. Het rollatortje past in het mandje van de fiets.
Wat ik nu zo tof vind, is de gepersonaliseerde
nummerplaat die aan de fiets is gemonteerd.
In 2017 ben ik een tijdje thuis geweest, maar dit jaar heb
ik de draad terug opgenomen en dat voelt goed. Er ligt
telkens werk klaar voor mij en dat heb ik graag.
Vele groeten van Jolien
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Enkele cijfers
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Widar VZW
Lipseinde 43
2330 Merksplas
Tel: 014/ 63 92 71
Fax: 014/ 63 92 99
e-mail: info@widar.be
website: www.widar.be
Schenkrekening: 230-0227101-44
Fiscale aftrekbaarheid vanaf € 40

Openingstijden Widar-winkel:
maandag:

maandagvoormiddag GESLOTEN!
van 14u – 17u30

dinsdag t.e.m. vrijdag:

van 09u – 12u en
van 14u – 17u30

Vers brood vanaf 14u !

Café den Bayerd (Wortel Kolonie):
Openingsuren van het zomercafé:

Openingsuren van het wintercafé:

= van 15 juni tot 15 september

= van 16 september tot 14 juni

op woensdag t.e.m. vrijdag
van 14u30 tot 17u30
op zondag
van 10u30 tot 17u30
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op zondag
van 10u30 tot 17u30
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