Succesvolle 25e verjaardag voor OVM !
De Overmolen is 25 jaar geworden. In het kader van deze verjaardag, organiseerden
we op 26 oktober in WIELS, het Centrum voor Hedendaagse kunst in Brussel, een dag
vol interactieve activiteiten. Ook ging hier de OVM-documentaire in première, een
retrospectieve over 25 jaar Overmolen en een blik op haar werking, geschiedenis en
de verwezenlijkingen van de organisatie en haar partners.
• Meer lezen •

De sfeer herbeleven ? Bekijk onze
fotoreportage !
Onze vrijwilligster Cheyenne Vermandere maakte een
fotoreportage over ons event op Vimeo. Klik op de foto
om de reportage te bekijken.

• Zelfredzaamheid schuilt aan het eind
van de regenboogeconomie •
Opiniestuk van voorzitter Johnny De Mot nav. 25 jaar OVM verschenen op 1 nov 2017 op vrtnws.be

We leven met z’n allen in een knusse verzorgingsstaat.
Graag of niet, we betalen met het idee dat iedereen er
uiteindelijk beter bij vaart. Wanneer we in onze
zoektocht naar welvaart zelf geconfronteerd worden
met armoede, steken we de hand niet in eigen boezem
maar wijzen we liever met de vinger. En die wijst dan
makkelijk naar vadertje staat. Inderdaad, het is aan de
overheid om de sociale en economische bouwstenen
van het pad naar welvaart te leggen, maar het is aan
ons allen om het samen te bewandelen.
• Meer lezen •

• Eerste editie van De
Kleppetoeren lokt 600
deelnemers •
Op zaterdag 18 november organiseerden
de vrijwilligers van De Kleppe een dag
met diverse activiteiten waarvan de
opbrengst integraal gaat naar de werking
van het zorgvakantiecentrum en de
zorgboerderij.

OVM-Team
• Visite Guidée des Marolles •
Le 10 novembre, notre directrice Sofie
Vancoillie a organisé pour nous une visite
guidée du quartier des Marolles. Pour
une native de Bruxelles comme moi, ce
fut tout de même une excellente
découverte, et je pense que beaucoup
partagent cet avis dans l’équipe.

• Meer lezen •

• Meer lezen •

25 ans De Overmolen
• Songerie d'Isolina •

Personen in de kijker
• Dada & Tine Miet •

Jeudi 26 octobre 2017. Il est 10h, et

Dada startte bij OVM in de maand

j’arrive au bureau de De Overmolen,
pleine d’énergie et motivée pour cette
journée. Toute l’équipe est prête à se
donner corps et âme au grand
événement qui se prépare : l’anniversaire
des 25 ans de notre asbl. Nous nous
rassemblons, pour la plupart, dans

oktober en vervoegde het team als
medewerkster van het project
Kompanie@home.
Tine Miet Van Maele werkt sedert 1 jaar
bij ons en werd in november geselecteerd
als werkneemster van de maand omwille
van de goede coördinatie van ons event.

l’heure qui vient...

• Meer lezen •

• Meer lezen •

Een verblijf boeken op de Kleppe? We hebben zeker nog mogelijkheden om bij ons
een rustig weekend of een midweek te verblijven. De streek van de Vlaamse Ardennen
leent zich tot mooie wandel- en fietstochten, maar ook een team2daagse kan bij ons
tot inspirerende inzichten leiden !

Klik om de mogelijkheden te bekijken.

• Verblijf op De Kleppe •

• Projectie OVM-documentaire •
15/12 - 15.00
Wie op onze viering was op 26 oktober kon ongetwijfeld reeds proeven van de vele
verhalen uit onze OVM-documentaire. Maar misschien wil je deze documentaire nog
eens opnieuw en helemaal kunnen bekijken. Of misschien kon je er niet bij zijn tijdens
ons event... Daarom bieden we jou de komende maanden de kans om de
documentaire nogmaals te bekijken. Met deze documentaire, van de hand van Silvio
Ivicic, geven we een inkijk in de werkingen van De Overmolen, De Kleppe, Baita,
Lhiving, Minor-Ndako, Pag-asa en Globe Aroma.
Een eerste projectie gaat alvast door op 15 december 2017 om 15h in de
gemeenschappelijke ruimte van de St.Jorissite, Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel.
Inschrijven kan via administratie@deovermolen.be
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