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Sarah woont in woonhuis Hoogmark en 
gaat werken in het Klein Seminarie in 

Hoogstraten. Onze jobcoach Els 
ondersteunt haar hierin. Sarah helpt 2 
dagen per week met het brengen en 
ophalen van de fruitmandjes in de 

verschillende kleuterklasjes. Tijdens de 
speeltijd mag ze mee spelen ,een 

boekje voorlezen, kindjes troosten of 
mee wandelen. Tijdens de middag 

helpt Sarah de flesjes drank uitdelen 
en opruimen. 

Sarah over haar werk in de school
“Voor mij is werken met kinderen altijd 
een droom geweest die nu in vervulling 
is gekomen. Als er een kindje op mijn 

schoot komt zitten, heb ik soms tranen 
van geluk."

Directeur Marjan
over het werk van Sarah

“Sarah is een toffe medewerkster op 
onze school. Ze is altijd goed gezind en 
doet haar taken heel plichtsbewust! Het 

is heel fijn om haar te zien glunderen 
wanneer ze bij de kleuters aan het 

helpen is. Elke werkdag komt ze even 
hallo zeggen en afscheid nemen. Dan 

maak ik tijd voor een babbel of een 
grapje.Het is heel waardevol om 

bijzondere mensen in ons team te 
hebben. Kinderen leren hierdoor leven 
in een inclusieve maatschappij. Sarah 

hoort er gewoon bij."



De Villa zoekt vrijwilligers!

Hulp in de tuin (meer info vind je hier)

Fietsvriend voor Freddy (meer info vind je hier)

Taxi (auto of fiets) naar het basket voor Kris (meer info vind je hier)

Kalendertips

• 29/02 - 08/03: Week van de Vrijwilliger

• 07/03 (19u): Het Kraakpand: Theatervoorstelling van Theater Stap

i.s.m. DC Markdal, meer info vind je op onze website

• 07 - 08/03 (13u-17u): Expositie kunstwerken cliënten Markdal

(inkom gratis), meer info vind je op onze website

• 08/03 (11:30-18:30u): Spaghettidag in HoogMark, inschrijven via mail

team.hoogmark@mekanders.be

• 09/03: Arendonk Jaarmarkt: Cliënten van woonhuis De Villa

verkopen paaseitjes en ander lekkers

• maart-april: Paaseierenverkoop Mekanders i.s.m. Lions Turnhout

16 paaseieren voor €12,50 

• 10/05: Viering 25 jaar De Boomgaard met Eetfestijn meer info vind je

op onze website

Albert is een bezige bij. Al sinds 2014 werkt hij 4 dagen per week als vrijwilliger bij 

Mekanders. Eén dag per week is hij klusjesman in De Villa. Van verven tot gras 

maaien, hij doet het allemaal! Drie dagen per week begeleidt Albert mee de 

activiteiten in De Rusthuif: zwemmen, fietsen, wandelen, atelierwerk, …

Een extra helpende hand is altijd welkom. 



Mekanders werkt aan de plannen voor een nieuw dagcentrum Markdal en

’t Vonderke. De gemeente Merksplas gaf een bouwperceel schuin tegenover het 

huidige gebouw in erfpacht. Een hardwerkend bouwteam, coördinatoren en 

personeel werkten een plan uit dat antwoord biedt aan alle huidige en toekomstige 

noden van onze cliënten. Hopelijk zullen in het najaar 2020 de eerste graafmachines 

en bouwkranen te zien zijn op het terrein. De leden van de LAR (Lokale 

AdviesRaad), vrijwilligers en sympathisanten zijn voortdurend op zoek naar sponsors 

en organiseren verschillende acties om het nieuwe dagcentrum te kunnen 

financieren. Twee derde van de bouwkost zal immers zonder subsidies moeten 

gebeuren.



Opgelet!

Onze Paaseierenactie komt 
eraan! Binnenkort worden 

de inschrijvingsformulieren 
verdeeld:

€12,50 voor 16 paaseieren

Firma Vermetten Wegenbouw uit Merksplas geeft Markdal alvast een stevig 

financieel duwtje in de rug voor de bouw van het nieuwe dagcentrum. Zij 

overhandigden een cheque van maar liefst 7.855,93 euro.  De cliënten van Markdal 

namen deze cheque heel dankbaar in ontvangst.

Via onderstaande knop kan je ons volgen op facebook.

Bekijk ons nieuws
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