Leefgemeenschap voor mensen
met en zonder verstandelijke beperking

Wij bouwen verder…..
Fondsenwervingsdossier
Nieuw Dagbestedingscentrum
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De Ark Moerkerke-Brugge: een voorstelling
Bij ons tellen mensen met een verstandelijke beperking voor 100% mee.
Ieder heeft zijn inbreng. Zo delen we het leven van elke dag. De
persoonlijke band die tussen ons groeit, geeft een warme kleur aan wat
we doen en wie wij zijn. Dat werkt aanstekelijk. Zin om mee te doen?

We wonen in een kleinschalige setting,
verspreid over twee woonhuizen: de Barke in
Moerkerke en de Moerbei in Brugge. Bewoners
met een verstandelijke beperking en hun
assistenten…samen onder 1 dak.

Overdag is er een aanbod in de dagbesteding:
kaarsen maken, vilten, schilderen, keramiek
maken, tuinieren. Daarnaast doen we ook
vrijwilligerswerk in de samenleving

We organiseren veel ontmoetingen voor de
buren en onze vrienden. We hebben veel
vrijwilligers en vrienden die graag met ons
meedoen.
We steken het niet onder stoelen of banken:
mensen veranderen & onze samenleving
veranderen is het fundamentele doel van De Ark.
Daarbij spelen mensen met een verstandelijke
beperking een grote rol.
We maken deel uit van een internationaal
netwerk van Arkgemeenschappen over de hele
wereld. We kennen elkaar en dragen zorg voor
elkaar. We dragen vanuit De Ark in Vlaanderen
telkens zorg voor 1 welbepaald Arkproject en dat
was vorig jaar de Ark Uganda
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We bouwen een nieuw dagbestedingscentrum
Op dit ogenblik huren we een oud gebouw in Vivenkapelle (Damme).
Maar deze locatie heeft veel beperkingen:
torenhoge energiekosten, uitgeleefd gebouw en….onze bewoners worden ouder en
kunnen niet steeds nog een hele dag meewerken.
Daarom plannen we een nieuw dagbestedingscentrum. Dit gebouw zal aangepast
zijn aan de noden die voor ons liggen: toegankelijk, en ecologisch aangepast
aan de huidige bouw- en energienormen.
Een nieuw dagbestedingscentrum om méér mensen met een verstandelijke
beperking te onthalen. We willen er in de toekomst graag 20 mensen onthalen.
Dit gebouw zal verrijzen in de achtertuin van ons woonhuis ‘De Barke’ in
Moerkerke. Zo zullen mensen vlotter kunnen switchen van werktijd naar rusttijd.
Dan kan 70-plusser Luc (foto) ’s ochtends wat uitslapen
en dan op eigen kracht en ritme naar ‘de overkant’ gaan…

.
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Daar zal Chantal bezoekers onthalen
en een handje toesteken
bij het bereiden van de maaltijden.

En Marieke kan er haar creativiteit verder ontplooien
in schilderwerken en viltcreaties.
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Zo zal het nieuwe gebouw er ongeveer uitzien

 een strak volume: degelijk én esthetisch.
 bouwtechnisch zo goedkoop mogelijk!
 met hierin een grote polyvalente ruimte, een keuken, een rustige
ruimte en een sanitair gedeelte.
 en alles is natuurlijk rolstoeltoegankelijk.

5

Er zijn zoveel goede doelen, waarom dan
De Ark Moerkerke-Brugge steunen?
 de commercialisering van de zorg maakt dat de mensen met een
beperking zelf moeten instaan voor hun woon- en leefkosten.
Aangezien onze mensen met een beperking uit financieel moeilijke
situaties komen, zijn zij niet in staat zelf te betalen voor
infrastructuur.
 onze werking bestaat ondertussen al 25 jaar! In de voorbije periode
hebben we bewezen dat we àl de projecten (bouwprojecten en
andere) die we aanvangen ook effectief tot een goed einde brengen
en rendabel maken: we staan er garant voor dat elke euro die via
fondsenwerving binnenkomt op verstandige wijze én met een
lange termijnvisie wordt besteed!
Ons nieuw bouwproject gaat dus niet over 1 nacht ijs, maar is een goed
uitgekiend en broodnodig plan. En daar vragen wij uw hulp voor.
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Zoveel zal het kosten
Afbraakwerken
Gebouw (casco)
Keuken
Inrichting
Marge

3.000 euro
345.185 euro
25.000 euro
5.000 euro
?

Totaal (min.)

378.185 euro

Zo gaan we het betalen
Eigen middelen
(spaarrekening +steun van een privéinvesteerder)
300.000 euro
Giften (spreiding over 5 jaar)
78.185 euro
Marge via giften
?
Totaal (min.)

378.185 euro

(*) De mensen met een beperking hebben een invaliditeitsuitkering
waarmee ze een huurbijdrage kunnen betalen. Met deze
huurbijdragen betalen we de bankfinanciering terug.

We zoeken nog 78.185 euro…
Maar laat u vooral niet afschrikken…
Ook kleinere deelprojecten
kunnen ons ferm vooruithelpen….
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Zo kan u ons helpen
Sponsor ons in natura. Geef bv een keuken
cadeau, de gordijnen, verzorg ons gratis
drukwerk,... We kijken met u hoe we uw
organisatie in de picture kunnen zetten,
vb logovermelding op drukwerk, Facebook,…

Word peter/meter van ons project en doe een
maandelijkse kleinere gift (permanente opdracht)
op diezelfde rekening.
Doe zoals Paul uit St-Kruis, die zijn 60ste verjaardag
vierde en een cadeau vroeg voor onze werking. Wij
zorgen
voor
de
nodige
folders
en
overschrijvingsformulieren. Als u dit wenst, komen
we graag langs om ons voor te stellen.
Organiseer een evenement ten voordele van ons,
bv Cantores organiseerde al meermaals een
concert. En ook enkele serviceclubs (Rotary,
Inner Wheel, Lions) steunen ons via hun acties!

Spreek over ons en vertel mensen dat we
financiële hulp nodig hebben.
Breng een mogelijke privé-investeerder aan…
vb een bedrijf, een familiefonds,…

Doe een eenmalige fiscaal aftrekbare gift op
BE65 7481 0502 1296
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Tegelijk helpt u De Ark in Honduras want…
10% van de giften die u schenkt,
gaat naar dit project.

De Ark Moerkerke-Brugge maakt
deel uit van een wereldwijd netwerk
van leefgemeenschappen voor
mensen
met
en
zonder
verstandelijke beperking.

De persoonlijke band met mensen
met een beperking staat centraal.
We hebben internationaal meer dan
50 jaar ervaring in meer dan 45
landen.
Elk jaar ondersteunen wij één
gemeenschap in het Zuiden die
geen enkele steun van de overheid
krijgt. Als bondgenoot steunen we
deze
gemeenschappen
om
vandaag én morgen te kunnen
leven. Doe je mee?
Op de foto: Sergio, verantwoordelijke De Ark Honduras,
samen met mensen uit De Ark Vlaanderen.
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Het huis waar De Ark Honduras is
gestart is te gevaarlijk en
ongezond. Ze huren nu tijdelijk
een huis tot de nieuwbouw klaar
is. Op deze foto zie je hoe het
nieuwe huis eruit zal zien. Er
wonen 25 mensen met een
verstandelijke beperking en De
Ark bezoekt er 14 kinderen met
een beperking en hun families.

Maritza is 30 jaar en werd door haar
moeder achtergelaten in De Ark. Enige tijd
later werd haar moeder vermoord door
bendes. De moeder van Maritza wist dat
haar dochter achterlaten in De Ark de
enige mogelijkheid was om haar leven te
redden. De Ark wil meer mensen onthalen.
De muren in het huidige huis zijn
beschimmeld en het huis is verzakt. Het
vocht stijgt op en het regent binnen. Het
nieuwe huis zorgt voor een gezond
leefklimaat tijdens het regenseizoen.

Het nieuwe huis zal zijn sanitair binnen in
het huis hebben. Zo kan er betere
basiszorg worden geboden.

Het nieuwe huis zal rolstoeltoegankelijk
zijn.
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Jonge vrijwilligers geven ons vleugels…

Elk jaar onthalen we in De Ark Vlaanderen vrijwilligers uit het buitenland
met het Europees jongerenproject EVS, European Voluntary
Service.
De vrijwilligers wonen en werken een jaartje mee in een
Arkgemeenschap. Voor de selectie, opvolging en coaching werken we
samen met ASF, Aktion Sühnezeichen Friedensdienst, een Duitse
vredesorganisatie die is ontstaan na de tweede wereldoorlog.

Dit jaar waren Lukas en Martin bij ons te gast. Lukas is een Duitse
vrijwilliger en woonde 1 jaar bij ons. Martin komt uit Namen en was
enkele maanden huisgenoot o.m. om Nederlands te leren.
Zij getuigen over hun jaartje hier en over wat het hen bijbracht aan
nieuwe perspectieven voor hun verdere levenskeuzes.
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We zijn u heel dankbaar.
U geeft ons toekomst.

Heeft u vragen, bedenkingen of suggesties?
Aarzel niet contact met ons op te nemen.
Sabine Vanquaethem – Gemeenschapsverantwoordelijke a.i.
Lode Bogaert – Voorzitter Raad van Bestuur
De Ark Moerkerke-Brugge
Vissersstraat 71/1
8340 Moerkerke
050/50 18 84
directie@arkmoerkerke-brugge.be
www.arkmoerkerke-brugge.be
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Tot slot…
Zo, dit was ons verhaal…én onze vraag…
Zin om es langs te komen en ons beter te leren kennen?
Peggy zal je met graagte rondleiden in huis en tuin!
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