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Voorwoord winter-editie 

 

2023… alweer een jaar voorbij… 

 

Een jaar waarin we onze 30
ste
 verjaardag vierden met heel wat leuke activiteiten. 

 

Want er was reden om dit te vieren. 

 

Gestart als ouderinitiatief groeide Willekom in de voorbije 30 jaar uit tot een voor-

ziening die elk jaar 350 gezinnen en personen met een beperking ondersteund met 

een zorgaanbod op maat van elke cliënt. Je kan bij ons wonen, gedurende korte 

tijd of een langere periode logeren of op vakantie komen. Je kan een heel jaar 

door deelnemen aan leuke activiteiten en sinds kort willen we je ook thuis komen 

ondersteunen bij datgene wat jij nodig hebt.  

 

Kortom een scala aan zorgvormen op maat van de cliënt en zijn context. 

Ondertussen met 42 medewerkers  geven we het beste van onszelf om dagelijks 

een warme en kwaliteitsvolle zorg te bieden. Heel wat jobstudenten komen ons 

hierbij helpen tijdens weekends en schoolvakanties. Heel wat stagiairs hebben on-

dertussen ervaring en kennis opgedaan en sommigen zijn uiteindelijk onze colle-

ga’s geworden. 

 

De jaarwisseling is ook het moment om waardering en dank uit te spreken, want 

dat kunnen we nooit genoeg doen: 

-dank aan alle medewerkers want zij zijn de motor van onze zorg 

-dank aan alle ouders en vertegenwoordigers voor het vertrouwen want zorg delen 

en al was het maar even uit handen geven, is niet evident 

-dank aan onze sponsors die zorgden voor heel wat extra’s 

 

en tot slot… dank aan onze cliënten zelf voor de warmte en genegenheid die wij 

terugkrijgen want mogen zorgen voor hen is vaak echt wel een heel mooi cadeau !! 

 

Leen Van Heukelom 

directeur 
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Winter-editie 2023 

Verantwoordelijke uitgever Willekom vzw 

Raad Van Bestuur Magda Van Loon 

 



 

RECEPTIE DAGPAUW 
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Op 20 juni organiseerde de Dagpauw een 

receptie voor de gasten en hun familie ! 

 

Het werd een gezellige avond ! 

 

En kijk wat een prachtige pauw ze  

knutselden van cupcakes. 
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DE DAGPAUW OP SCHOK 

In de Dagpauw krijgen we regelmatig bestellingen van 

buiten onze voorziening: zoals bijvoorbeeld een desserten-

buffet maken voor een personeelsfeest of een verjaardags-

feest.  

Door dit harde werk hebben de gasten afgelopen school-

jaar een mooi bedrag winst gemaakt.  

Dit is natuurlijk volledig voor hen: daarom trakteerden we 

de Dagpauwers op 16 juni op een leuke uitstap naar 

Planckendael! Wat zijn we trots op jullie! Dit verdienden 

jullie zeker en vast!  
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VRIJDAG KOOKDAG  

 

In W3 mag elke vrijdag een bewoner of bewoonster kiezen wat er op de menu 

staat. Om beurten wordt er gewikt en gewogen. Belgisch of Spaans? Vlees, vis of 

veggie? Welke warme en koude groentjes? Pasta, rijst, aardappelen of misschien 

toch, ja, frietjes? De airfryer heeft alvast zijn nut bewezen.    

 

Maandag op de gastenvergadering wordt er gekeken wiens beurt het is, maar 

vaak weten onze bewoners het zelf al heel goed. Het duurt dan ook niet lang om 

te beslissen hoe de menu er zal uit zien. Elke bewoner heeft al eventjes kunnen 

nadenken wat hij of zij lekker vindt en wat misschien bij de anderen ook in de 

smaak zal vallen.  

 

Doorheen de week gaan we al wandelend of met de bus boodschappen doen. 

Tegelijk geeft dat vaak de kans om zo nog iets lekkers van beleg of misschien 

voor zichzelf naar huis te “smokkelen”. Vrijdagnamiddag steekt iedereen zijn 

handen uit zijn mouwen. Gaat het om groenten wassen, groenten snijden, ajuin opstoven, vlees bak-

ken, iets afwassen of afdrogen, afval naar de juiste zak brengen? Meestal vindt iedereen wel een 

taakje naar zijn of haar zin.  

Vanaf het moment dat het lekker begint te ruiken, komen de buren uit ons gebouw eens piepen. 

Soms willen ze ook wel graag méér dan wat proeven. Inspiratie voor komende kookmomenten is er 

zeker in de buurt.    

 

Als alles een beetje volgens planning loopt, knorren tegen half zes zeker 8 buiken en zitten we iets 

later gezellig samen te knabbelen en babbelen.  

Smakelijk eten.  
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Het feestweekend werd op zaterdag op gang getrokken met 

een quiz. 

 

WILLEKOM 30 JAAR 

Op 12 augustus 2022 vierde Willekom zijn 30ste verjaardag: een mijlpaal 

dat we niet zomaar wilden laten voorbijgaan. 

Het weekend van 24 en 25 september werd een echt feestweekend ! 

 

Vanaf 12 augustus kon je deelnemen aan een fotozoektocht: er werd niet 

alleen een tocht uitgestippeld voor de kleinsten, ook de  

volwassenen konden mee dingen naar een schitterende prijs. 

 

In totaal namen er 40 personen deel aan deze wandelzoektocht ! 

Op zondag was het tijd voor 

het echte feest ! 

 

Niemand minder dan de 

Majoretten kwamen langs 

om hun kunstjes te tonen. 

 

Wist je dat één van de  

medewerkers vroeger zelf 

nog les gaf aan de  

Majoretten?  

Voor één keer liep ze nog 

eens mee. 
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Bella Ballon maakte weer de mooiste creaties. 

Ongelooflijk om zien welke ballondieren zij  

allemaal tevoorschijn tovert. 

Jozef, onze opzichter van dienst, zorgde ervoor dat 

alle wagens vlot de weg naar de parking vonden. 

Geen feest zonder lekker eten ! 

Vol au vent, chili con carne, balletjes in  

tomatensaus, frietjes, rijst, brood, … het was 

allemaal voorzien. 

Zelfs de vegetariërs hadden een ruime  

keuze. 

Je kon je geluk wagen aan het groentekraam van boer 

Koen. 

 

Een forse draai aan het rad leverde je een portie 

kraakverse groenten op. 
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WILLEKOM 30 JAAR 

Doorlopend konden de kinderen springen op het  

springkasteel, zich laten schminken of mee dansen met Bella 

Ballon. 

 

Het feestweekend werd afgesloten met een  

optreden van Frituur Paula: het werd een onverge-

telijk feestweekend. 

Bedankt om zo talrijk aanwezig te zijn ! 

Zijn jullie er volgend jaar ook weer bij? 

Onze oproep voor de dessertenwedstrijd was een succes! De 

jury stond voor een moeilijke opdracht: het was niet  

alleen moeilijk kiezen tussen de verschillende mooie  

creaties, er was ook vééél om te proeven. 

Het ene al lekkerder dan het andere... 
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WILLEKOM IN DE KRANT 

Willekom vangt al dertig jaar mensen met een beperking op: “Er 

was zo weinig aanbod dat we er als ouders dan maar zelf aan begon-

nen” 

 

Willekom in Mechelen bestaat dit jaar dertig jaar. In 1992 beslisten 

een aantal ouders om zelf een voorziening voor mensen met een 

beperking op te richten. Dat deden ze uit frustratie omdat er op dat 

moment enorm weinig aanbod was. Intussen groeide Willekom uit 

tot een organisatie waar jaarlijks 320 gezinnen een beroep op doen 

voor verschillende vormen van opvang. 

Eind jaren tachtig wordt de Mechelse Magda Van Loon voorzitster 

van de lokale afdeling van de vereniging voor personen met een 

handicap. Ze is moeder van Karlien, een dochter met een beper-

king, en weet als geen ander hoe moeilijk het is om een geschikte 

opvangplaats te vinden. “Uiteindelijk kon Karlien ergens terecht, maar ik dacht ook aan al die ouders die geen opvang hadden 

voor hun kind. Ik vond dat daar iets aan moest gebeuren.” 

Daarom besliste ze begin jaren negentig om een eigen voorziening voor mensen met een beperking op te richten. Dat deed ze 

samen met enkele andere ouders die in hetzelfde schuitje zaten. “We handelden deels uit frustratie”, klinkt het. “Het was voor 

ouders toen onmogelijk om eens een avondje naar het voetbal of de cinema te gaan, want er was geen mogelijkheid voor een 

korte opvang. Met die frustratie, maar vooral gedreven door veel ambitie en met wat steun uit politieke hoek en van verschil-

lende sponsors, konden we in 1992 Willekom oprichten.” 

Crisisopvang 

De voorziening vestigde zich in de Galgestraat in Mechelen en bood op dat moment residentiële opvang en korte opvang aan. 

“We begonnen met acht opvangplaatsen, maar dat aantal werd steeds groter”, zegt Van Loon, die nu voorzitster is van de vzw 

Willekom. “In 2010 verhuisden we naar een nieuw gebouw in de Lakenmakersstraat, vlak bij de huidige brandweerkazerne en 

de Nekkerhal. Daar bouwden we intussen nog een extra nieuwbouw bij die ons de kans geeft om nog meer mensen op te van-

gen.” 

In totaal beschikt Willekom nu over acht studio’s voor permanente bewoning. Daarnaast zijn er zestien kamers waar mensen 

eveneens voltijds of deeltijds in kunnen wonen. De voorziening beschikt ook over ruim twintig kamers voor een kort verblijf en 

een ruimte die indien nodig gebruikt kan worden voor crisis- of noodopvang. “Denk daarbij bijvoorbeeld aan een ouder die 

plots naar het ziekenhuis moet. Het kind met een beperking kan dan niet zomaar alleen thuisblijven en komt via noodopvang 

bij ons terecht.” 

Zo helpt Willekom jaarlijks in totaal 320 gezinnen met de opvang van een kind of volwassene met een beperking, en dat intus-

sen al dertig jaar lang. “Sinds een aantal jaar werd ons aanbod ook verder uitgebreid. We bieden nu ook vakantie- en naschool-

se opvang aan. De vraag naar dit soort opvang is zo groot dat we er onmogelijk volledig aan kunnen voldoen, hoe graag we dat 

ook zouden willen. Gelukkig hebben we een goede samenwerking met het Sint-Janshof en De Sprankel, twee scholen die vlak-

bij gelegen zijn. Daar huren we regelmatig lokalen.” 

Grotere flexibiliteit 

In dertig jaar tijd is er heel wat veranderd. Zo kwam er meer steun vanuit de overheid. Via de persoonsvolgende financiering 

wordt financiële steun nu rechtstreeks toegekend aan de persoon met een beperking of met een vermoeden van beperking. 

Die kan dat geld gebruiken voor de steun die hij op dat moment zelf wil. “Dat vraagt veel meer flexibiliteit van de zorginstellin-

gen dan vroeger, maar we waren daar goed op voorbereid. Voor de men-

sen met een beperking is het alvast een grote vooruitgang”, zegt directeur 

Leen Van Heukelom. 

De afgelopen decennia is ook het taboe rond mensen met een beperking 

fel verminderd. “Maar toch ervaren buurtbewoners soms nog een drempel 

om met ons in contact te komen”, zegt Van Heukelom. “Daarom stellen 

we ons speelbosje iedere donderdag open voor kinderen uit de buurt en 

gaan we wekelijks glas ophalen bij de mensen om het naar de glasbol te 

brengen. Zo komen onze gasten en de omwonenden met elkaar in con-

tact. We hebben ook ons jaarlijkse buurtfeest waar de buurtbewoners iets 

kunnen komen drinken en een pannenkoek eten.” 

 

Stijn Van de Sande 

Donderdag 29 september 2022  © Dirk Vertommen 
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3 december is het internationale dag voor personen met een  

beperking. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Willekom een leuke 

inclusieve dag, i.s.m. de adviesraad van de stad Mechelen 

(Buitengewoon Meedoen Mechelen). 

 

Op de wekelijkse markt in Mechelen werd er gezongen en gedanst! Sja-

razang, het luisterend Oog en de bewoners en gasten van Willekom 

gaven het beste van zichzelf en zongen er op los. Het was bere-koud op 

3 december, maar het was hartverwarmend!  

 

INTERNATIONALE DAG VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING 

In de namiddag werd er een fuif georganiseerd, een 

fuif met onze eigen DJ’s! Ook Florent, één van onze 

bewoners, volgde de cursus ‘DJ voor één dag’ en draai-

de muziek op de fuif. Wat deed hij dat fantastisch 

goed! Net zoals de andere DJ’s! Dikke proficiat! Voor 

velen was het een droom die uitkwam!  
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SINT 

Ook dit jaar kwam de Sint langs in 

Willekom. 

Het was even bang afwachten of echt 

iedereen wel braaf geweest was… 

Maar ja hoor, ook in 2022 waren er 

geen stoute bewoners... 
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KERSTMARKT 

 
Het feestjaar 2022 werd afgesloten met een gezellige 

kerstmarkt. 

 

Na twee jaar corona was het hoog tijd om die foute 

kersttrui nog eens boven te halen en samen te genie-

ten van een hapje en een drankje. 

 

Het was dat weekend bere-koud maar dat kon de 

pret niet bederven. 



In het dagcentrum was het een drukte van  

jewelste: kaarsen gieten, koekjes bakken, confituur 

maken, terrazzo potjes bakken, bloemstukjes  

maken, … 

 

Het viel allemaal in de smaak, want sommige  

producten waren al snel uitverkocht. 

 

Dankjewel ! 
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Wist je al dat Willekom allerlei spullen inzamelt? 

 

• Kledij, schoenen en lederwaren (ook kapotte kledij is toegelaten); 

• Batterijen; 

• Lege inktpatronen. 

 

En wist je dat Willekom hiervoor een kleine vergoeding krijgt? Altijd een leuke ex-

tra! 

Wist je dat Willekom ook lid is van Trooper. 

 

Door online aankopen - vb. bij Bol.com, Col-

lect&Go, Dreamland, enz - via trooper te laten 

lopen kunnen jullie Willekom steunen!  

Het kost jullie geen euro extra, enkel maar de klei-

ne moeite om je online aankoop via de website 

van trooper te laten gebeuren. Hierdoor krijgt 

Willekom vzw via Trooper een klein percentage 

van het aankoopbedrag.  

Benieuwd wat trooper is en hoe het juist werkt? 

Via deze link kom je het te weten: https://

www.trooper.be/hoe-troopen! 

Wist je al dat de Special Olympics dit jaar doorgaan in  

Mechelen? 

 

En dat één van onze bewoners deelneemt met haar turnclub? 

 

Wij wensen haar veel succes ! 

https://www.trooper.be/hoe-troopen
https://www.trooper.be/hoe-troopen


WIST JE DAT... 

Willekom vzw 

Lakenmakersstraat 196A 

2800 Mechelen 
 

Telefoonnr.: 015/29.03.60 

E-mailadres: info@willekom.be 

 

www.willekom.be  

Op 20 juni onze  

schoonmaakhelden in de  

bloemetjes gezet werden. 
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