Sociale doelen die Antwerpen Minerva de
vorige jaren gesteund heeft

1. De Limmerik (Pulderbos) Danielle.vanaelst@limmerik.be

Het “respijthuis” biedt waardevolle tijdelijke opvang aan (op hetzelfde
moment) maximum 5 kinderen en jongeren tot 18 jaar, met een ernstige
fysieke of chronische aandoening. Wanneer medische of verpleegkundige zorg
even niet thuis kan gegeven worden springt Limmerik ter hulp.

2. Don Bosco (Vremde) jtvremde@jongenstehuisdbv.be en luc@stuwlier.be

Jongenstehuis : residentiele instelling binnen bijzondere jeudgbijstand, die
jongeren uit een problematische opvoedingssituatie en hun context
begeleiden. De jongeren worden hen toegewezen via de bijzondere jeugdzorg
en de jeugddrechtbank. Er kunnen tot 41 jongens verblijventussen 12-21 jaar.

3.

Clara Fey (Sint Job in’t Goor) oc.clara.fey@fracarita.org, en
magda.hoofmans@fracarita.org

Orthopedagogisch Centrum met Buso en Bulo school. De bijdrage van LC
Antwerpen Minerva maakt een jaarlijkse vakantie mogelijk voor een aantal
kinderen van Clara Fey, zonder eigen thuis.

4. Crauwelenhof, De Kersentuin (Kapellen) andrea.vranjes@cjmib.be
Dit centrum voor verstandelijk gehandicapte jongens en meisjes met
individuele begeleiding is uitgegroeid tot een uniek levensschooltje, een
warme thuis, waarin een ambachtelijk atelier en een woonproject
geïntegreerd werd.
5. Kortjakje (Booischot) kortjakje@pandora.be
Muziekeducatieve organisatie. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen tot hun 18e viool
of cello leren spelen volgens de Suzuki methode. Zij brengen de kinderen
affiniteit tot de klassieke muziek bij.
Jaarlijks geven de +/- 100 jonge leerlingen een telkens weer door iedereen
gesmaakt nieuwjaarsconcert.
6. Katrinahome (Hoboken)
Richt zich op volwassen personen met matige tot ernstige verstandelijke
handicap. Zij omvatten twee bezigheidshuizen, een dagcentrum en een
geïntegreerd woonproject.
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7. ’t Spinneke (Kontich)
Spelotheek en snoezelruimte. Een vrijwilligersorganisatie waar mindervaliden
aangepast speelgoed kunnen uitproberen of ontlenen. De snoezelruimte kan
door particulieren afgehuurd worden. Door dit aanbod is ’t Spinneke uniek in
de regio.
8. Het Waterleliehuis. (Tailand)
Klein weeshuis waar de kinderen naast dagelijkse opvang en opvoeding , ook
via degelijke opvolging van de onderwijs opleiding, volledig voorbereid
worden om hun kansen in onze maatschappij drastisch te vergroten. Op dit
moment volgen 5 adolescenten zelfs een universitaire opleiding.
9. Scabazoe : (Zoersel)

SCABAZOE is een letterwoord dat staat voor SportClub Aangepaste
BewegingsActiviteiten in Zoersel.
De vereniging wil door middel van aangepaste recreatieve sport- en
bewegingsactiviteiten, op verantwoorde wijze bijdragen tot de lichamelijke,
sociale en psychische ontwikkeling van personen met een handicap. Op die
manier hoopt de vereniging een bijdrage te leveren aan de integratie van
personen met een handicap in onze samenleving.
10. Het feestvarken (Malle)

Elk kind verjaart. Elk kind moet zijn verjaardag ook kunnen vieren. Daarom zet
FEESTVARKEN vzw zich in om verjaardagspakketten samen te stellen voor
kinderen waarbij dit niet evident is. Via OCMW’s bezorgen ze een
verjaardagscadeau, een pakket om uit te delen in de klas en alle nodige
attributen om thuis een verjaardagsfeestje te kunnen organiseren.
11. Serendipity (Antwerpen)
Woonproject voor 10 andersvalide personen, in de Sint Paulusstraat 4,
Antwerpen
12. Sjarabang info@sjarabangvzw.be
Sjarabang vzw wil een brede waaier aan kunstactiviteiten bieden voor mensen
die drempelvrees ervaren voor het reguliere kunstonderwijs. Bovendien
willen we ook de resultaten van die activiteiten tonen aan een zo breed
mogelijk publiek.

Sociale doelen die Antwerpen Minerva de
vorige jaren gesteund heeft
13. WZC De Buurt johan.desmedt@wzcdebuurt
Als men ouder wordt, veranderen de wensen en behoeften met betrekking tot
wonen, dienstverlening en zorg. De vzw Woonzorgcentrum Zoersel biedt
zowel thuiszorgondersteunende als thuisvervangende formules aan: van
dagverzorging, over een kortverblijf tot een permanent verblijf in het
woonzorgcentrum. Van complexe chronische zorg tot geestelijke
ondersteuning bij dementiezorg. De deskundige medewerkers en
gemotiveerde vrijwilligers bieden zorg en ondersteuning aan, aan ouderen
met een zorgbehoefte en hun mantelzorgers. Woonzorgcentrum De Buurt
staat voor u klaar.
14. Huize Walden yves.bisschops@huizewalden.be
Huize Walden is een warme zorgorganisatie voor personen met een zorgvraag.
Met onze ligging in de schaduw van de abdij van Westmalle doen we een
uitgebreid aanbod van kwalitatieve zorg.
Je kan in Huize Walden terecht met al je vragen rond wonen, dagbesteding,
ambulante- en mobiele begeleiding, , Rechtstreeks Toegankelijke
Hulpverlening (Rth), vakantie, ... en nog veel meer.
Naast de 45 bestaande studio’s hebben we in oktober 2018 een uniek
nieuwbouwproject geopend met nog eens 43 studio’s voor zorgvragers en 15
appartementen voor mantelzorgers.
15. Tallaerthof (Koningshooikt) marlene@stoeterij-tallaerthof.be
Het idee achter de club is om een veilige omgeving te bieden waarin ruiter,
amazone, familie en vrienden sportief bezig kunnen zijn, sociale contacten
leggen en een gezellig rustmoment kunnen beleven. Met de club wordt
regelmatig een fundraiser georganiseerd om onze leden met een beperking
volop te laten genieten van het paardrijden. Tevens steunt onze club de
jeugdwerking uitgebreid waardoor jonge getalenteerde ruiters en amazones
met de lespaarden op wedstrijd kunnen gaan. We bekwamen het "duurzaam
kwaliteitslabel voor g sport werking" een erkenning door G Sport Vlaanderen
voor de inzet van leden, lesgevers en club.

