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Kan je leren
hoe je moet leven
met elkaar ?
Kan je jezelf aanvaarden
zoals je bent,
zelfs als je niet aantrekkelijk bent?
Waar mag je vragen stellen
en kan je antwoorden krijgen?
Ben jij bang voor je lichaam en je gevoelens?
Je kan hopeloos verliefd worden,
je knoopt problemen aan mekaar,
zonder ze te kunnen ontwarren.
Je wordt verkeerd begrepen,
en men vindt je belachelijk.
Je hebt zo'n nood
aan tederheid en geborgenheid.
Je verwacht zoveel
en wordt zo vaak ontgoocheld.
Je zoekt naar diepte
en vindt oppervlakkigheid.
Je zoekt eerlijkheid
en ontdekt bedrog.
Je zoekt warmte
en je staat in de kou.
Je bent kwetsbaar
en wordt uitgelachen.
Dat alles ervaar je in jezelf
en je weet er geen raad mee.
Blijf toch hopen en vertrouwen
dat iemand je zal begrijpen,
naar je luisteren , je bemoedigen
en zeggen;
ik hou van JOU
erik
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Als onze zaal kon spreken..
De tweede fase van ons nieuwbouwproject is
van start gegaan.
Dit betekent dat de administratieve
gebouwen afgebroken zullen worden, eens
de nieuwbouw volledig afgewerkt is. De
polyvalente zaal, “het centrum” was als
eerste aan de beurt. Spijtig, want in deze zaal
hebben zich gedurende de voorbije 50 jaren
zodanig veel dingen afgespeeld, dat éénieder
die Levensruimte kent, er wel een blijvende
herinnering aan heeft overgehouden.
In oorsprong werd de zaal gebouwd om
tijdens de WE’s en verlofperiodes, de jongeren
gedurende de dag centraal op te vangen en
activiteiten aan te bieden. Daarnaast werd
het een rasechte feestzaal; denk maar
aan de vele doop-, communie-, trouw-,
Sinterklaas-, mossel-, en personeelsfeesten
die er plaatsvonden. Ook Kleinkunstavonden,
thema gespreksavonden, herfstresturants,
personeelsvergaderingen, Joeldagen en alle
andere organisaties die we nog vergeten,
kregen er een plaats.
Op de vooravond van de afbraak leek het ons
dan ook niet meer dan logisch om nog een
laatste keer te verenigen in deze magische
zaal en de vele herinneringen nog eens met
mekaar te kunnen delen. Dit deden we op
vrijdagavond 07 april.
In de aanloop hiervan en op het moment zelf,
kreeg iedereen de kans nog een boodschap,
een anekdote, een belevenis, … op de muur
te schrijven.
Dit leverde tal van aangrijpende, ontluikende
en grappige boodschappen op. We legden al
de reacties zoveel als mogelijk vast en willen
deze, of alleszins een deel ervan, graag met
jullie delen.

AGENDA
Vergeet volgende data in elk geval niet te noteren :
•

Zondag 24 september 2017: OLDTIMERHAPPENING
Buurthuis Veerle-Heide vanaf 09u00

•

Zaterdag 21 oktober 2017 : BRUNCH
Buurthuis Veerle-Heide : van 10u00 tot 12u30.

•

Zondag 19 november 2017 : HERFSTRESTAURANT
Maekelhoeve Veerle : 12u00

Wij willen alle lezers een heel erg fijne verlofperiode toewensen.

Ondanks de grote overheidsinspanningen om de financiering van de sector op niveau te krijgen, merken we dat toch niet alle kosten, inherent aan de begeleiding
van jongeren, in de groei naar hun eigen zelfstandigheid, gedekt kunnen worden. Om die leemte op te vullen, kunnen we gelukkig rekenen op de steun van vele
sympathisanten. Ook U kunt ons steunen door storting op rekeningnummer BE84 8600 0277 2259 van Huize Levensruimte. Voor elke gift vanaf € 40 wordt een
fiscaal attest uitgereikt. Uw persoonlijke gegevens worden conform de geldende wet op de privacy bewaard..

