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Mededelingen:

Taken Hellegathof:  evaluatie, wat vinden jullie goed en wat niet? Je mag je 
feedback geven aan de begeleiding.  Dieter had het liever zoals in het begin dat 
er een specifieke taak op zijn agenda stond. Michaël K, Manuella en Bartek vinden 
het beter zoals het nu op de agenda staat, er staat nu op "taken hellegathof" en 
dan wordt er samen met de begeleiding bekeken welke taak die dag best 
gedaan wordt.

13 september van 16u-19u organiseren we onze Actio after work. De uitnodigingen hiervoor 
zullen  verstuurd worden volgende week, de eerste week van augustus. Het gaat een 
receptie zijn met een hapje, drankje en hot dogs. Er gaan rondleidingen zijn in het gebouw 
voor wie het gebouw nog wilt leren kennen. verdere info volgt met de uitnodiging. In de 
namiddag gaat er een activiteit zijn om de drink voor te bereiden voor wie wilt mee 
helpen. Als je tijdens de drink graag mee helpt, mag je dat aan de begeleiding laten weten 
en plannen we je mee in.

Nicky Van Linden, vroegere collega van Actio, komt als vrijwilligster Actio helpen bij de 
ondersteuning van de boekhouding, ze start begin augustus.

Er stond een houten rekje met frisdrank in de wasruimte, dit is gevallen en er is een 
wasrekje met stuk gegaan. Deze worden vervangen

Als je een verlofaanvraag doet zowel online als op papier, is het belangrijk dat je hiervoor 
een bevestiging krijgt. Als dit niet gebeurt, neem dan terug contact op met de begeleiding. 
Jouw verlof is pas in orde als je een bevestiging hebt gekregen.

In een vorig werkingsgesprek is besproken dat op jullie agenda's de taak "handen 
ontsmetten" eraf gehaald gaat worden. Dit zijn we zeker niet vergeten en gaat zeker nog 
gebeuren.

Let iedereen erop om zijn persoonlijke spullen zoals rugzakken en jassen in de 
lockerruimte op te bergen? Dit kan in de lockers, aan de kapstok of in de groene kast

We evalueren het nieuwe document van " Bijstand op het einde van de dag", dit is nu in 2 
delen. Iedereen aanwezig vindt dit beter: het is leuker om het met 2 te doen, het is 
ontspannender, motiveert meer en het is gemakkelijker om klaar te geraken met de taak.

We hebben nog geen exacte datum dat de fietsenstalling klaar gaat zijn, ze zijn erg 
afhankelijk van het weer.  Het gaat ten vroegste eind september klaar zijn.

CLUBHUIS

Vanaf oktober zullen we meer uitleg geven bij de prijs van de 
clubhuisactiviteiten, zoals bv. de woon-en leefkost of tot wanneer je 
kosteloos kan annuleren
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TE VER-
BETEREN

      sluitingsdagen zijn te vinden op de computer in de inkomhal en op de website
15 augustus

In augustus is er geen werkingsgesprek
AANDACHT

Dieter en Manuella vinden het openbaar vervoer minder goed dan op de vorige locatie. 

Manuella zegt dat alles goed ging op Actio

Dieter is blij met onze nieuwe busopdracht in Schelle vanaf eind augustus. we gaan het 

infoblad van Schelle daar bussen, voorlopig 1 keer en wachten af of we dit later nog gaan 

doen.

Bartek is tevreden met de uitstapjes en wandelingen

Karen vindt de computer in de inkomhal heel handig om na te kijken wie er aanwezig is.

Michaël K is heel blij met onze tuin


