Dringend : we zijn op zoek naar een
vrijwillige trekker voor de stadstuin
We zijn nog altijd op zoek naar iemand die zich wil
bezighouden met de moestuin, gesitueerd op de SintJoris site. Aangezien de mooie dagen eraan komen,
dringt het kiezen, voorbereiden en het planten van de
zaadjes voor de lente zich op.
• Meer informatie •

• De Kleppe •

• Persoon in de kijker •

De Kleppe erkend als Groene
Zorginitiatief

Laurent Gallet

Naast zorgvakanties, sociale
tewerkstelling en sociale therapie met
boerderijdieren, is De Kleppe nu ook een
erkend Groene Zorginitiatief. [...]

Op 18 februari 2018 kwam Laurent Gallet
de Klusjesploeg vervoegen. Voordien
werkte hij gedurende een jaar bij Project
X, voornamelijk als timmerman, waar hij
onder… [...]

• Meer lezen •

• Meer lezen •

Onze documentaire is online !
Herinneren jullie zich de documentaire die we gezien hebben op de avond naar
aanleiding van 25 jaar De Overmolen ? Welnu, vanaf heden kan je deze herbekijken of
laten zien aan wie je maar wil !
Het filmpje werd namelijk op Youtube gezet. Het is zeer eenvoudig om te delen en
anderen onze vzw, haar waarden en doelstellingen een beetje beter te leren kennen
dankzij de knop “delen” onderaan rechts van de video. Daar zal een link verschijnen
die je enkel hoeft te kopiëren en plakken waar je de video wil laten zien.
• Meer lezen •

Vertoning van de documentaire in
Antwerpen op 19 april
Onlangs ontvingen we heel goed nieuws : onze
documentaire, over onze vereniging en alle andere
organisaties die onze partners zijn, wordt op 19 april
gratis gescreend in Antwerpen om 20 uur in Elcker-Ik
(de Grote Zaal).
• Meer lezen •
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