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Beste lezer, sympathisant, sponsor,..
De Sint is ondertussen gepasseerd. Vermits er ook het voorbije jaar weer ‘geen stoute kinderen’ waren, heeft
hij u ongetwijfeld bedacht met wat lekkers of leuks.
Het passeren van de Sint betekent echter ook dat het einde van het jaar zich snel aankondigt. En of we nu in
Covid tijden leven of niet, een jaar blijft een jaar en de tijd gaat even snel, veel te snel.
Het voorbije jaar is daar geen uitzondering op. Uiteraard zorgden alle te nemen Covid maatregelen voor heel
regelmatige extra organisatorische kopzorgen, maar ook dat was voor u niet anders. Gelukkig bleven we in Huize
Levensruimte tot het najaar van veel onheil gespaard. Sindsdien loopt het, zacht uitgedrukt, iets moeilijker.
Jongeren blijven gelukkig nog redelijk goed gevrijwaard, onze medewerkers daarentegen krijgen, zoals we dat
noemen, ‘de volle laag’, waardoor het kunnen bemannen van de werkvloer heel regelmatig een hectische/helse
uitdaging wordt. We zijn dan ook heel erg dankbaar voor de flexibiliteit die we ook nu weer mogen ervaren
binnen onze ganse ploeg.
Dankbaar ook naar ieder van u toe om ons te blijven steunen via een deugddoend bericht, een bemoedigend
woord, een extra financiële steun, een praktisch helpende hand, ….
In naam van alle jongeren en medewerkers, wil ik u een fijn eindejaar en een voorspoedig 2022 toewensen.
Luc Raymaekers
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Zomerse heimwee
Hoewel we reeds in de koude wintermaanden
zijn aanbeland, willen we nog even een
inkijkje geven in twee activiteiten die
afgelopen zomer in Huize Levensruimte
plaatshadden.
Anja (begeleidster) vertelt ons over de
gastvrijheid waarmee zij en de jongeren
onthaald worden op overnachtingsplaatsen
tijdens haar trektochten met de ezels. Wim
(begeleider/medewerker technische dienst)
leert ons wat een ‘half pipe’ is en vertelt hoe
hij en enkele jongeren aan de slag gingen om
zo’n half pipe in elkaar de knutselen.

Trektochten met Ange en Sirelli
Zoals elke jaar zijn we ook dit jaar weer enkele
dagen met onze ezels op stap geweest. Zo
zijn we afgelopen zomer 2 keer met enkele
jongeren en onze ezels op trektocht geweest
in de omgeving van Averbode.
In dit verslag wil ik eens aandacht schenken
aan de plaatsen waar we de afgelopen jaren
welkom waren om te overnachten. Want
bij een trektocht horen ook slaapplaatsen,
en niet alleen voor ons maar ook voor onze
ezels. We hebben een aantal vaste plaatsen
waar we steeds welkom zijn, maar elk jaar
proberen we toch ook nieuwe plaatsen te
ontdekken en ook dit jaar zijn we daar weer
in geslaagd.

Zo hebben we kennis gemaakt met de
website “welcome to my garden”, dit is
een netwerk van burgers die hun tuin ter
beschikking stellen voor trage reizigers,
en daar horen wij met onze ezels zeker
wel bij. Op deze website kan je zien welke
mensen hun tuin ter beschikking stellen voor
kampeerders en hun contacten. Nu moet ik
zeggen dat een plek vinden voor onze ezels
niet zo evident is, maar mensen zoeken echt
mee naar mogelijkheden om onze ezels ook
een goede plek te geven: in hun eigen tuin, in
naastliggende weiden, tussen de schapen,…
Zo komen wij dus steeds op de meest
bijzondere plekken terecht, worden wij daar
ontvangen met open armen en mogen wij
genieten van de warmte die mensen ons
willen geven. Zo worden wij uitgenodigd om
het leven op een schapenboerderij te leren
kennen, zijn wij welkom tussen de paarden,
mogen wij onze tenten zelfs opslaan in
de stallingen tussen de paarden, hebben
mensen al een vuurtje aangestoken als wij
toekomen op een koude regenachtige dag en
voelen wij ons dus meer dan welkom op elke
plek waar we al geweest zijn.
Wij kunnen alleen maar dankbaar zijn om
na een lange dag stappen op deze manier
verwelkomd te worden en te mogen genieten
van de warmte van elke plek.
Anja

De half pipe
De Wat? Awel, de half pipe. Nooit van
gehoord van dat woord. Het eerste wat ik
me voorstelde, was zoiets dat je in je mond
steekt en waar rook uitkomt. Wij noemen
dat namelijk een skateramp.
Hoe het begon? Een aantal jongeren van
de jongerenwerking vroegen aan Elly of ze
een half pipe kregen om op te skaten. Het
antwoord was ja. Joepie!!! En bijna waren
ze weg. Wowowow … maar zo gaat dat
niet, hé mannen. Ze kregen de opdracht om
een tekening van dat ding te maken, een
materiaallijst en een kostenraming op te
maken. Indien het een haalbaar project zou
zijn, wou Elly wel eens aan mij vragen of ik
hen kon helpen met de bouw ervan. Enige tijd
later werd het licht op groen gezet. Samen
met een jongere al het materiaal gaan kopen
en off we go.
Maandag vroeg in de morgen gingen we met
een aantal jongeren van start. Na enkele
dagen begon de half pipe al wat vorm te
krijgen.
Het geraamte was klaar. Nu de platen nog.
Maar dat was even buiten het bouwverlof
gerekend. Geduldig afwachten tot de
houtzagerijen weer openden en daar waren
de afdekplaten. Het was een plezier om de
jongeren gemotiveerd bezig te zien aan de
bouw van hun project.

Ik denk dat we alles samen zo’n een week
of twee veel plezier hebben beleefd aan de
bouw ervan. En het eindresultaat mag gezien
worden. De jongeren mogen er terecht fier
op zijn.
Veel plezier ermee hé mannen!!
Wim

Nieuwsjes
- Gelukkig hebben we eind september onze jaarlijkse oldtimerhappening kunnen organiseren. Blij,
omdat we na de noodgedwongen afgelasting in 2020, de 13e editie wel mochten laten doorgaan.
Dankzij de talrijke deelnemers, de vele bezoekers, het ons weerom goedgezinde weer, maar vooral
dankzij de vele vrijwillig helpende handen, werd dit opnieuw een enorm succes.
Een welgemeende dank aan ieder die dit gebeuren zo mooi mee kleurde!
- Het Fonds Vinci,
Vinci beheerd door het Koning Boudewijnfonds,
Boudewijnfonds kende ons een subsidie toe om de
achtertuinen te kunnen herinrichten. Deze sponsoring was vorig jaar reeds voorzien, maar diende
toen uitgesteld, door de alom gekende redenen. Dit najaar zijn we echter van start gegaan, enerzijds
door de aankoop van nieuwe zitbanken voor de terrassen en een 12 meter lange slangvormige
picknick tafel, maar ook door het plaatsen van een groene afscheiding tussen de verschillende
leefgroepen. Het bedrijf Cegelec
Cegelec, die het peterschap voor dit project op zich neemt, zorgde met
een ploeg vrijwillige medewerkers, voor de snelle, efficiënte afhandeling van dit gebeuren. Zij
leveren trouwens ook nog de nodige logistieke en praktische hulp bij het verder afwerken van dit
project ( buitenverlichting en dergelijke meer). Dank dan ook aan al die helpende handen en aan
de sponsors.
- Megabikecenter Xaveer en fietsen Wildiers van hun kant sloegen de handen in mekaar en
schonken 5 nieuwe fietsen aan Huize Levensruimte. En of dat gesmaakt werd door onze jongere
bewoners. Amper de tijd om uit te laden, direct onderwerpen aan een grondige test, was de leuze.
In naam van al dat jonge geweld; heel erg dank aan de schenkers.

AGENDA

Een nieuw jaar, nieuwe activiteiten.
Stip volgende data alvast aan in je nieuwe agenda:
De oldtimerliefhebbers bedienen we graag op hun wenken met de 14e editie van de Oldtimerhappening
en dit op zondag 25 september,
september in en rond Het Buurthuis in Veerle-Heide.
Op zaterdag 22 oktober organiseert de Fift-One club Geel haar jaarlijkse Charity Biking,
Biking waar de
mountainbikers hun ‘beste wieltje kunnen voorrijden’ ten bate van onze organisatie. Alle info op hun website :
https://fiftyonegeel.weebly.com
Op zondag 13 november kunnen de gastronomen onder ons weer genieten van een overheerlijk diner ten
voordele van onze organisatie in de Maekelhoeve te Veerle.

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..

