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1. Inleiding 
 

Sociaal tewerkstellingsproject 
MeeGaan vzw is een sociaal tewerkstellingsproject en richt zich tot personen die (nog) 
niet of niet meer aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. MeeGaan zal de 
focus gaandeweg verbreden tot het omkaderen en ondersteunen van mensen uit 
kansengroepen. We starten als een kleinschalig project, met de wens deze manier van 
werken uit te breiden naar heel Vlaanderen. 

Ondernemende ouders, Hernenaren en mensen uit de omgeving van het pajottenland 
slaan de handen in elkaar om een mix van tewerkstelling en aangepaste activiteiten aan 
te bieden aan een zevental medewerkers vanaf september 2018. Het doel is deze 
medewerkers volwaardig te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven op basis 
van hun competenties.  

 

Visie 
Wij zijn ervan overtuigd dat gerespecteerd worden, keuzes kunnen maken, relaties en 
sociale contacten hebben, deelnemen aan de samenleving, ontwikkelen en ontplooien 
bijdragen tot een gelukkig en kwaliteitsvol leven.  

We willen tegemoet komen aan de behoeften die (jong) volwassen met - of ook zonder - 
een mentale beperking hebben nl:  

• sociaal contact en integratie: gevoel erbij te horen, verbonden zijn met anderen ....  

• Zelfverwezenlijking: de behoefte om te groeien en zich persoonlijk te kunnen 
ontwikkelen, bijdragen aan de gemeenschap. 

• aandacht en waardering: verantwoordelijkheid, iets kunnen leren en iets kunnen doen 
voor anderen, trots en voldoening, maatschappelijke positie, erkenning van anderen....  

Op YouTube kan je naar ons promo filmpje kijken…zoek “project Meegaan” 

 

Financiële ondersteuning 
Om dit prachtig sociaal project rond te krijgen zijn we op zoek naar mensen die geloven 
dat sociale economie projecten een kans hebben en dit financiëel willen ondersteunen.  
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2. Een magische plek 
Het Dominicanessenklooster 
Het Dominicanessenklooster heeft altijd een sociale rol opgenomen in het leven van de 
gemeente en ruimere omgeving: gastenverblijven, opvang van vluchtelingen, enz.  

In 2011 heeft de gemeente Herne het gebouw van de zustergemeenschap aangekocht, op 
voorwaarde dat de plaats een sociale rol zou blijven spelen.  

 

De gemeente heeft een gedeelte van 
het gebouw gerenoveerd.  

• Op de benedenverdieping vind je 
verschillende polyvalente ruimtes 
en een keuken. Het 
vereningingsleven leeft op in deze 
ruitmes.  

• Op de bovenverdieping zijn leef en 
woongelegenheden gecreëerd 
voor asielzoekers en andere 
tijdelijke opvang. 

• Ook in de tuin zijn verschillende verenigingen aan de slag  

De conciërgerie: 
De vzw MeeGaan won met het 
inclusieproject de wedstrijd van de 
gemeente Herne die de oude 
conciergerie van het 
dominicanessenklooster ter 
beschikking stelt.  

De conciërgerie wordt gerenoveerd 
tot bakkerij met taverne. Op dit 
moment is er ook een initiatief lopende om de korte keten te promoten. Ook dit winkeltje 
kan hopelijk zijn plaats vinden in het 
klooster. 

Velt vzw onderhoudt de kloostertuin 
en teelt er groenten en fruit. 

 

 

 

 

 

 
 MeeGaan vzw 



 

 5 

3. Het project 
Kadering 
Nood aan arbeidsplaatsen 
Ondanks de inspanningen van de voorbije jaren zijn er nog steeds bijna 10.000 mensen 
met een beperking die geen plaats hebben in de ‘klassieke zorgverlening’. Nog meer 
mensen met een beperking hebben geen werk en zitten thuis. Een groep blijkt door de 
mazen van het net te (blijven )vallen. Wij willen  deze mensen kansen geven om te 
werken, te groeien en eventueel door te stromen of de opstap te maken naar de 
reguliere arbeidsmarkt. Vanuit dit uitgangspunt zijn wij en een tewerkstellingsproject en 
een brugproject waarbij wij trachten mee te werken aan een kansrijke samenleving en 
aan een arbeidsmarkt waar plaats is voor iedereen. 

Wettelijk kader 
Het Vlaams ministerie van Welzijn heeft een belangrijke wijziging doorgevoerd. De 
beschikbare middelen gaan niet langer naar de voorzieningen, maar naar de mensen 
met een beperking zelf. Deze omwenteling zorgt ervoor dat nieuwe initiatieven kunnen 
ontstaan die concreet inspelen op zowel de vragen en verlangens van de mensen met 
een beperking als de vraag van de maatschappij.  

Het project 
Brood bakken 
Een paar ouders en sympathisanten starten met een kleinschalig, inclusief project 
(bakkerij-taverne). In een deel van de gebouwen van het Dominicanessenklooster gaan 
ze samen met de medewerkers op authentieke wijze brood bakken in een houtoven. 
Voor het brood gebruiken ze bloem uit biologisch en duurzaam geteelde granen van 
eigen regio die gemalen wordt in lokale molens. Het project schrijft zich ook in, in een 
heel wat ruimer project in Herne en het Pajottenland dat (H)eerlijk, lokaal voedsel in een 
ontmoetingsplek, nl. het dominicanessenklooster, wil aanbieden. Op deze manier 
promoten ze ook de korte keten, ondersteunen ze de lokale economie (en integratie) en 
willen ze duurzaam werken. 

Het bakken gebeurt door een zelfstandige bakker en een zevental jongvolwassenen 
met beperking, begeleid door een pedagogisch medewerker. 

Andere initiatieven 
Voor de initiatiefnemers is de start van dit kleinschalig project ook de start van een veel 
grotere omwenteling. Met dit initiatief willen ze anderen aanzetten en ondersteunen om 
sociale leefbare intitiatieven op te zetten die op termijn leiden tot meer integratie van 
mensen met een beperking. Ze leggen contacten met gelijkaardige initiatieven en willen 
de opgedane kennis en ervaring digitaliseren en beschikbaar stellen. Ook de nieuwe 
aanpak en manier van werken willen ze uitbreiden. Hiervoor zijn contacten gelegd met 
Ontoforce en verschillende andere verenigingen. 
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4. Financiële noden 
200.000€ is de totale kost voor uitbreiding en nodige verbouwingen van bakkerij en 
winkel. De gebouwen worden door de gemeente in concessie gegeven. 

Dit is voor iemand met een groot hart zoals u. 
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Projectrekening: 
De Koning Boudewijnstichting (KBS) verleent haar medewerking aan het project. De 
giften vanaf 40€ per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een 
belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art.145/33 WIB) 

Stort op projectrekening  

BE10 0000 0000 0404  

BIC: BPOTBEB1, 
beheerd door de Koning Boudewijnstichting met 

vermelding 129/2005/00017. Opgepast: 
gestructureerde melding 

 

Eigen rekening: 
Vzw MeeGaan heeft ook een eigen rekeningnummer, nl: 

BE61 6528 4143 9417 
Giften die rechtstreeks naar de rekening van de vzw gaan geven geen recht op fiscaal 
attest. Daarentegen kan dat geld voor 100% vrij worden besteed door de vzw. 

Uw steun, klein of groot, is voor ons van zeer groot belang… 

Duizend maal dank! 
 
Sponsorformules 
De onderstaande sponsorformules zijn niet limitatief, we verwelkomen jullie 
suggesties. 

1. Éénmalige donor 
Je stort een éénmalige som op de rekening van de vzw of de KBS 

2. Sympathisant 
Met een bestendig opdracht stort je maandelijks het bedrag van  
5 € - 10€ - 15€ - 20€ op de rekening van de vzw of de KBS 

• Je wordt vrijblijvend opgenomen in de sponsorlijst op de website 
 

3. Meeter/Peeter 

Vanaf 1000€ sponsoring 

en krijg je volgende vrijblijvende voordelen: 

• Je wordt opgenomen in de sponsorlijst op de website 
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• Met je bedrijfslogo op de website 
• Je promotiebanner op evenementen van de vzw 

 

4.  

Met giften vanaf 5000€  

krijg je volgende vrijblijvende voordelen: 

• Je wordt opgenomen in de sponsorlijst op de website 
• Met je bedrijfslogo op de homepage van de vzw 
• Je promotiebanner op evenementen van de vzw 
• Je logo op tegoedbonnen van de vzw 

 

5.  

Met giften vanaf 20.000€    

• Je wordt opgenomen in de sponsorlijst op de website 
• Met je bedrijfslogo op de homepage van de vzw 
• Je promotiebanner op evenementen van de vzw 
• Je logo op tegoedbonnen van de vzw 
• Tegel met logo in de bakkerij 

 

6. Giften in natura 
• Voorwaarden te bespreken 


