leadersubsidies voor den Bayerd !

Het project “den Bayerd” kadert in de uitbouw van gemeenschap Balder door Widar VZW in Wortel Kolonie.
Tot nu toe ontwikkelde Widar VZW de bouwwerken voor project den Bayerd/Yggdalir op eigen kracht , met eigen
middelen en schenkingen. Huis Ekkehart, waar zeven mensen met een beperking verblijven bestaat reeds een
tiental jaren. Achter het voormalige casino bouwt Widar aan huis Yggdalir met woonruimte voor 10 mensen met
een mentale beperking die meer fysieke verzorging nodig hebben.
Naast goede fysieke zorg en huisvesting wil Widar ook aandacht geven aan het mentale, psychische welzijn van
de bewoners. Daarom ontwikkelen we ook verschillende werkplaatsen waar mensen met en zonder een
beperking samen kunnen werken en een zinvol bestaan uitbouwen.
De leadersubsidie betekent een welgekomen financiële impuls en maakt het mogelijk wonen in huis Yggdalir en
zinvol werk/dagbesteding ter plaatse gelijktijdig op te starten tegen de zomer van 2021. Huis Yggdalir en de
werkgebieden/dagbesteding van den Bayerd zijn niet enkel voor de bewoners van Widar maar worden ook
opengesteld voor geïnteresseerde deelnemers uit de ruime omgeving. Met de opening van huis Yggdalir in
Wortel Kolonie is er plaats op Widar te Merksplas en op Balder te Wortel Kolonie voor nieuwe kandidaat
bewoners met een beperking en mensen die overdag een zinvolle dagopvang nodig hebben..
Op dit moment is huis Yggdalir bijna afgewerkt en komt de opstart van dit huis in mei 2021 snel naderbij. In het
begin is er plaats voor 8 bewoners en na afwerking van het gezinsgedeelte voor intern wonende medewerkers in
2022 kunnen er 10 mensen met een beperking wonen.

Zicht op de boomgaard vanuit de woonkamer huis Yggdalir

Yggdalir vanuit zuidoosten

woonkamer in constructie

gang naar bewonerskamers

Met het leaderproject ‘Den Bayerd’ investeert Widar in nauwe samenwerking met de stad Hoogstraten en de
provincie Antwerpen via Vlaamse en Europese subsidies in de ontwikkeling van het mooie domein Wortel
Kolonie. Op deze manier wordt het voormalige Casino/Den Bayerd opgewaardeerd en helpt Widar mee aan de
instandhouding van het historisch erfgoed.

Op dit moment werkt de afdeling Groenzorg van vibo de Brem uit Oud Turnhout aan de aanleg van een
belevingstuin op het binnenplein van Den Bayerd en huis Yggdalir. Deze tuin wordt een aangename en
rustgevende, veilige omgeving voor mensen met een zwaardere beperking maar is ook te gebruiken voor
activiteiten die in den Bayerd georganiseerd worden. Zo is ‘den Bayerd’ een mooie leerwerk- en stageplaats voor
deze leerlingen uit het bijzonder onderwijs en helpen ze mee aan de verfraaiing en inrichting van de omgeving

van den Bayerd
Start werken aan het binnenplein/belevingstuin

Voorbereiding voor het plaatsen van een flowform

Ondertussen is Nautica (onderdeel van het bijzonder secundair onderwijs de Driemaster) uit Merksplas,
begonnen met de voorbereidingen voor het ontwikkelen van een eethuisje in Den Bayerd. Van zodra de
coronamaatregelen het toelaten willen zij met hun leerlingen Den Bayerd mee openhouden om maandag. Het is
zeer fijn deze enthousiaste leerlingen aan het werk te zien in den Bayerd. Hiervoor wordt in het voorjaar de
keuken van den Bayerd verder afgewerkt zodat deze keuken zowel kan dienen voor ‘brasserie Den Bayerd’, als
leerwerkplaats voor mensen met een beperking en tegelijkertijd voor huizen Yggdalir en Ekkehart. Op termijn zal
den Bayerd ook op meerdere dagen van de week geopend worden door de bewoners van Balder samen met
vrijwilligers en mensen die het leuk vinden om als dagbesteding in de horeca te werken. We zijn op zoek naar
mensen, vrijwilligers en deelnemers voor de dagbesteding, die graag hun bijdrage willen leveren aan het
openhouden van den Bayerd. Op die manier kunnen onze deelnemers bij aan het verzorgen van de zachte
recreatie voor wandelaars, fietsers, en ruiters/menners op Wortel Kolonie. Hiervoor wordt met de leadersubsidie
ook de toog en de keuken van den Bayerd aangepast om beter te kunnen werken met deelnemers met een
beperking.

De keuken van den Bayerd in afwerking

Ook de omgeving van den Bayerd wordt aangepakt. Voor den Bayer komt in het voorjaar van 2021 een terras
met houten picknicktafels. Aan de zijkant van den Bayerd komt een weide met aanbindgelegenheid voor paarden
welke dient als stop- en rustplaats voor ruiters en menners. Aan de andere kant komt een speelweide en
picknickplaats voor de bewoners en deelnemers van de dagbesteding welke ook kan dienen voor activiteiten van
verenigingen die gebruik willen maken van den Bayerd.
Rondom Den Bayerd/Ygdalir komt een bloemen-, kruiden- en groententuin voor de dagactiviteiten. De producten
van deze tuin worden verwerkt in het nieuw in te richten droogatelier en zullen worden verkocht in den Bayerd en
de winkel van Widar in Merksplas.. Deze werkplaats is ook bedoeld voor mensen met een zwaardere beperking.
Het droogatelier in constructie

Widar investeerde reeds veel in de ontwikkeling van al deze plannen en is zeer dankbaar voor de erkenning die
ze krijgt voor via de leadersubsidie voor dit werk.
De totale kostprijs voor de afwerking van de werkplaatsen bij den Bayerd bedraagt € 64.192,61.
Hiervan word maximaal 65 % of € 41.725,20 gefinancierd via leadermiddelen. Van deze € 41.725,20 komt
€ 20.8625 via Europese cofinanciering , € 10.43,30 via Vlaamse cofinanciering en € 10.431,30 via subsidiering
van de provincie Antwerpen. De bijdrage van Widar bedraagt 35% van de totale projectkosten zijnde € 22.440,41
Met deze steun zorgt Widar voor meer opvang van mensen met een beperking in de regio.
Meewerken als vrijwilliger ter ondersteuning van onze deelnemers in Merksplas of Wortel Kolonie in één van
onze huizen of werkgebieden kan altijd. Meer info vind je op https://widar.be/vorming-vacatures/vrijwilligers/
Ook kandidaat bewoners of mensen met een beperking die nood hebben aan dagbesteding kunnen zich melden
bij Dirk Govaerts, huis Ekkehart, Kolonie 28 in Wortel of via dirk.govaerts@widar.be of via zorgloket@widar.be
Iedereen is van harte welkom!

