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Zomer 2018   

 

Voorwoord 

Zomer in Ithaka… 

 Een paar festivals meepikken zoals Badfestival of Rock for specials. 

 Meedoen aan de WK – gekte! 

 Het ithaka – team die met de voeten in de zee een fotoshoot uitwerkt. 

 Moctails maken met Tijl. 

 Genieten van een pauzemoment op ons zonnig terras & de groentjes zien 

groeien die we geplant hebben. 

 Postkaartjes met mooie bestemmingen in onze brievenbus. 

 Verhuisverhalen horen van de Condor-bewoners. 

… verlangen naar de vakantie! 

 

 

            Groeten vanwege Liesbet  

             en de Odysseusredactie! 

 

 

 

 

Kaaistraat 35, 8400 Oostende 

Tel. 059 51 48 10 - Fax 059 51 71 12 

Rek. nr. BE64  3800 0969 8152 

info@vzw-ithaka.be - www.vzw-ithaka.be 
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UIT  ONS  DAGBOEK     
 
         

Mieke V. is preus lik 40 
             

Kiliaan: “Op 9 april kwamen de ouders van Mieke koken in Ithaka. Ze maakten een heerlijke 

feestmenu klaar voor haar 40 ste verjaardag. Rond 11 uur was er tomaten groentesoep. Als 

voorgerecht was er zalmquiche met tomaten, salade en mayonaise. Daarna genoten we van het 

hoofdgerecht: patatjes, boontjes en kalkoenpavé met champignonsaus. We hebben ook cola 

gedronken. Het was een leuk feest. De living was ook mooi versierd met kleurige slingers aan ’t 

plafond. Mieke was ook heel blij met de roze geschenkjes die ze kreeg. Vanwege Kiliaan.” 
 

       
 

Para-cycling 
Katrien: “Op donderdag 3 mei en op vrijdag 4 mei waren we aanwezig op de UCI para-cyling. 

Kiliaan, Vanessa en ik mochten daar de medailles uitreiken aan de 

winnaars van de fietswedstrijd.  Op vrijdag gingen Davy, Ines en 

Griet. Eerst moesten we oefenen. We stonden klaar naast het 

podium met een kussen met de medaille op. We moesten deze 

goed vasthouden zodat hij niet op de grond viel. Daarna mochten 

we op het podium gaan staan. De deelnemers van de 

fietswedstrijd kwamen uit verschillende landen. We zijn met de tram 

naar daar gereden.” 

Crea voor moeder- en vaderdag 
 

Mieke D.: “Ik heb meegedaan aan de activiteit van Shari (stagiair coach). We 

maakten een mooi schilderij / tekening op karton. Daaraan werden nog 

geschilderde wasknijpers bevestigd. Dit werkje maakten we voor moeder- of 

vaderdag. Het is belangrijk dat we onze mama’s of papa’s ook eens 

verwennen! Want zij doen heel veel voor ons.  Ik vond het leuk om te maken.” 

 

 

Ithaka - Quiz 
Kiliaan: “ Ik heb op 15 mei over de middag meegedaan met de quiz van Tijl en Shari. Ik vond het 

echt een leuke quiz. Het waren vragen waar je met A, B of C kon beantwoorden. Er waren 

verschillende rondes: over muziek, over Ithaka, over tv programma’s, … . Er waren ook proefjes 



~ 4 ~ 

 

die gefilmd werden, waar wij moesten raden hoe ze afliepen. Op het einde van de quiz was er 

een winnaar, en dat was mijn groepje !” 

           

Teamdag coaches 
Liesbet: “Op de teamdag van 25 juni 2018 wilden we een aantal gevolgde interessante 

vormingen delen met elkaar als team. We startten de dag met een gezellig ontbijtje.   

 In de voormiddag bracht Vicky een stukje over ‘sterker op het werk 

door verbindende communicatie’.  Heel interessant! Er kwamen ook 

een paar doe-oefeningen aan te pas. 

Op de studiedag van begeleid werk had Anneleen een workshop 

gevolgd over  ‘autisme en begeleid werk’. Die inzichten heeft ze 

ook met ons gedeeld. Herkenbaar en goed om bij een aantal 

zaken eens stil te staan.  

Nimfa had een boek gelezen “Woorden kunnen je brein veranderen” van Andrew Newberg en 

Mark Robert Waldman. We kregen er ook een korte samenvatting van: een handleiding om 

compassievolle communicatie te kunnen toepassen in je leven, op het werk,… Er komt een 

stappenplan in voor met 12 strategieën die voor betekenisvolle, betrouwbare, langdurige en 

productieve relaties kunnen zorgen. 

De weergoden waren ons zeer gunstig gestemd op de teamdag en we genoten ervan om 

samen iets te gaan eten bij ‘Gilles’ over de middag.  

Na de middag bracht Michèle nog info van een studiedag rond ‘NAH’ (niet-aangeboren 

hersenletsel). Daarna brachten Liesbet en Griet nog een stukje over ‘stress en veerkracht op het 

werk’. 

Het was een goed gevulde inhoudelijke dag die we dan ook afsloten met een doe-activiteit 

voorbereid door Vanessa: 

DROMEN – DURVEN – DOEN en DELEN met onze voeten als team gaan uitbeelden en 

fotograferen. 

 

Daarvoor hielden we nog een fotoshoot aan het strand. We 

kunnen hier alvast 1 fotootje met jullie DELEN: 
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BEGELEID WERKEN   

 
 

Afscheid op het BW 
 

Anneleen: “Sandra is eind mei gestopt met werken in Vesalius. Er 

was niet voldoende aangepast werk om er wekelijks te werken. Als 

afscheid heeft Connie, haar werkbegeleidster van de school, 

getrakteerd in het Koninginnehof op een ijsje en een drankje. Ook 

de directeur is nog even langs gekomen. Heel fijn om op die manier 

afscheid te kunnen nemen.” 

 

 

Wij zoeken nieuw Begeleid werk 

Sandra: “Zoals je daarnet kon lezen kan ik niet meer werken in het Vesaliusinstituut. Daardoor ben 

ik op zoek naar een nieuw werk. Ik zou graag eenvoudige administratie taken doen: 

bv. Mailing, sorteerwerk, telwerk, … . Heb je zo’n werk voor mij of weet je waar ik 

hiervoor terecht kan? Geef dan zeker een seintje aan m’n jobcoach Anneleen. 

Alvast bedankt!” 

 

Kenny: “Ook ik ben op zoek naar een 2 de begeleid werk. Ik zou graag semi-

industrieel werk doen in een bedrijf. Enkele voorbeeldjes: inpakken, sorteren van 

materiaal, telwerk, … . Help je met me meezoeken? Alvast dank je wel.” 

 

Anneleen: “Indien u werk heeft voor Sandra of Kenny, mag u met mij contact opnemen voor 

verdere afspraken. Dit kan via mail: jobcoach@vzw-ithaka.be of via telefoon: 059/51.48.10” 
 

Samenwerking 

Ithaka, 't Veldzicht en Duin en Polder slaan de handen in elkaar rond begeleid werken! Begeleid 

werken is een vorm van vrijwilligerswerk in het gewone arbeidscircuit. De kleinschaligheid biedt in 

deze methodiek heel wat voordelen: nabijheid en echtheid versterken de kwaliteitsvolle 

coaching. Met een nieuwe flyer maken we onze samenwerking bekend! 
 

 
 

mailto:jobcoach@vzw-ithaka.be
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VRIJE TIJDS - COACHING 

 
 

Paasontbijt 
 

Sandra: “Er was veel lekkers te eten op het Paasontbijt in Ithaka. Om te 

drinken was er koffie, fruitsap, chocolademelk en thee. Aan het 

ontbijtbuffet konden we kiezen tussen: toastbrood, pistolets, 

koffiekoeken, gekookte eitjes, een stukje fruit, … . Op ons bord lag er 

een heerlijk chocolade-eitje. De tafels en de living was mooi versierd in 

het Paasthema. Ik vond het zeer leuk en tof om samen te zijn.” 

 

 

Badfestival 
Glenn: “Op donderdag 26 april 2018 gingen we naar het Badfestival in de Panne. Een groep ging 

met de tram en mijn groepje ging met ’t busje. Bij het binnengaan van 

het festival kregen we een muts. Het was leuk, omdat er veel wind 

was. Buiten de optredens was er nog veel meer te doen. Zo zijn we 

met de gocarts gaan rijden, er waren gekke fietsen, je kon er 

smoothies maken, deelnemen aan volksdans, … . Ik vond het spijtig 

dat ik Sam Gooris niet heb kunnen zien. Ik moest vroeger door voor 

een etentje van de Rotary met de Bezaan. Voor de rest heb ik 

genoten van de optredens, het lekkere eten en het goed gezelschap!” 

 

The Cristel Ship wandeling 
Hannes: “Op dinsdag 8 mei zijn we met Kim, Davy, Ashley, Glenn, Tijl, Ellen en ik kunstwerken 

buiten gaan bezoeken. De mensen hadden kunstwerken gemaakt op de muren van gebouwen, 

op verschillende plaatsen. We hadden een plan, maar moesten een beetje zoeken. Aan het 

Achturenplein vond ik het heel mooi. De knaagdieren op elkaar vond ik wel minder. We hebben 

wel niet alle kunstwerken kunnen zien. De toer is heel groot. Ik ben benieuwd wat er volgend jaar 

in het stad nog bijkomt.” 

Tiny People fotozoektocht 

Hannes: “Op dinsdag 29 mei gingen ik, Glenn, Ashley en Ellen op ‘Tiny People’ fotozoektocht. We 

hadden een blaadje met foto’s van kleine poppetjes op. Die moesten we zoeken in de etalages 

van de winkels. Ze waren verstopt. Het was niet gemakkelijk, maar ik vond het wel heel leuk! 

We hadden niet alle poppetjes gevonden. De volgende dag heeft een ander groepje van Ithaka 

verder gezocht. Ik wil wel nog eens een fotozoektocht doen. Groetjes van Hannes.” 
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Gebruikersraad 
Mieke V: “Op maandagnamiddag 4 juni was er gebruikersraad. Dat is een vergadering waar alle 

cliënten die hier soms in Ithaka komen werken, op uitgenodigd zijn. Op die vergadering 

bespreken we allerlei puntjes die wij belangrijk vinden. Dat kan zijn: 

vb. over de organisatie van het middagmaal of een idee voor het 

B&B-werk of iets om samen te doen in de zomer of met het WK 

voetbal. We geven op voorhand onze puntjes door aan de 

coaches. Zij verzamelen al die puntjes. Ze maken daar een 

computerpresentatie van met prentjes. Ik ben de voorzitter van de 

gebruikersraad. Ik bereid de vergadering voor met een coach. Ik 

laat iedereen om beurt zijn puntje naar voor brengen. Ik vraag wie 

er nog iets wil zeggen over dat puntje. Iedereen moet luisteren naar elkaar en elkaar laten 

uitspreken. Als er een probleem is, zoeken we een oplossing. Ik vind dat we het goed gedaan 

hebben.” 

Rock for Specials 
Axelle: “Er was heel veel volk op Rock for Specials. Toen we toekwamen in Evergem aten we ons 

frans broodje op met een flesje water. Dan op weg naar het festivalterrein! Eens we een plaatsje 

onder een boom gevonden hadden konden we het festival verkennen. Ik was vooral 

geïnteresseerd in de animatiekraampjes! Ik liet me schminken, speelde 4 op een rij en basketbal 

voor punten, liet m’n nagels lakken, … Ook genoot ik van de muziek. Ik zong mee met Niels 

Destatsbader. Ik zag ook vrienden en juffen van mijn vroegere school De Varens. Als we dorst 

hadden haalden we een drankje met jetonnetjes die we kochten. ’s Avond at ik frietjes met een 

frikandel. We hebben ons allemaal goed geamuseerd en ’t weer was prachtig!” 
  

              
   

    Jonathan, Nick en Glenn                           frietjes eten               Mieke en Polly                 een selfie: Jan en Anneleen 

 

De WK gekte 
Giel: “De kleuren van de Belgische vlag zijn zwart-geel-rood. Rood is het belangrijkste. Dat is voor 

de Rode Duivels. Wij supporteren ook in Ithaka. Wij zijn in de juiste 

kleuren naar Ithaka gekomen. Dat helpt om te steunen. We 

hebben een keer smarties in zwart-geel-rood bij de koffie gedaan. 

Dat was lekker. En een keer zwarte olijven, gele kaas en rode 

salami als aperitief. Daar was ik niet bij, wel jammer. De IthakaShop 

is heel mooi versierd, met vlaggetjes enzo. De eerste klanten in de 

juiste kleuren krijgen een verrassing. Vanavond speelt België tegen 

Japan. We moeten winnen! Zwart-geel-rode voetbalgroetjes van 

Giel.” 
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B&B werk @ ithaka 

 
 

Opdracht voor het College 
Dayenne: “De scholengroep waar ook het O.L.Vr. College inzit, had een opdracht voor ons. Voor 

de ‘geboorte’ van hun nieuw leerplan moesten we 280 zakken vullen met 1 flesje water, 1 balpen, 

een kaartje, een Zill-kyway en een doosje met smarties. Deze doosjes moesten wij nog vullen. Per 

doosje moest er 80 g smarties in. Dit deden we met de weegschaal. Op de gevulde doosjes 

moest er nog een sticker gekleefd worden. Het was een leuke opdracht.” 
 

             
 

                       Doosjes vullen met smarties                      stickers kleven                                        280 zakken vullen 

 

Opdrachten voor het jeugdhuis OHK 
Vlaggetjes maken 

 

Giel: “Op 12 mei was er van ‘het jeugdhuis OHK en life-makers’ een 

evenement ‘Kom uit je kot’. Het was een middag van en met de buurt en 

ging door op het Achturenplein. Voor dit evenement moesten wij 

vlaggetjes tekenen uit oude stof en dan uitknippen. Ik vond dit heel leuk 

om doen. Knippen is mijn hobby! De vlaggetjes werden door hen aan 

elkaar gestikt en hingen ter versiering uit op hun evenement.” 

 

 

Artikels uitknippen 

Kenny: “Het jeugdhuis organiseerde op 27 juni een gratis jongerenfestival in het Leopoldpark, nl. 

‘School is out’. Een van de activiteiten die ze daar deden was 

stiftgedichten maken. Een stiftgedicht is een gedicht dat niet 

ontstaat door te schrijven maar door te schrappen. Men "schrijft" 

een stiftgedicht door met een merkstift in een bestaande 

gedrukte tekst, meestal krantenartikels, woorden of delen van 

woorden te schrappen tot wat overblijft een gedicht vormt, dat 

niets meer met de oorspronkelijke tekst te maken hoeft te hebben.  

Ter voorbereiding van deze activiteit hebben we tijdens het B&B 

werk krantenartikels uit oude kranten geknipt. Op een dinsdag kwam Toon van het OHK om te 

helpen knippen en om ons een stiftgedicht te laten maken. Ik vond het tof om hieraan te kunnen 

meehelpen.”  

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gedicht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Merkstift
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Nieuw in ons aanbod 
Magneten uit kroonkurken 
We maken recyclage magneten uit kroonkurken. We hebben zeer leuke ontwerpjes, maar indien 

je zelf een ideetje hebt, maken wij graag op verzoek. 
 

  0,25 € / magneet 

 

Houten theelichthouder 
In het B&B werk maken we theelichthouders uit massief dennenhout met een zijvakje voor een 

luciferdoosje. We hebben exemplaren met onze huisspreuk op ‘Dromen, Durven, Doen & Delen’. 

Maar ook hier kan je uw eigen spreuk of tekening kiezen.  
 

   3,00 € / theelichthouder 

 

Confituur 
In de zomer is er een uitgebreid aanbod van heerlijke vruchten. We gingen aan de slag om er 

verschillende confituren van te maken met resultaat: aardbeien-, rabarber-, en pruimenconfituur. 
 

 1,50 € / 100g  -  2,60 € / 200g  –  2,80 € / 220g 

 

Houten bakjes  
We hebben een leuk bakje dat je naar keuze kunt vullen met onze huisgemaakte producten.  

Enkele voorbeelden: 

 1 theelichthouder + 1 advocaatje =  7,00 € 

 1 advocaatje + 2 kleine potjes confituur = 7,00 € 

 3 verschillende kleine potjes confituur = 6,50 € 

 1 theelichthouder + 1 klein potje confituur = 6,50 € 
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25 JAAR ITHAKA 

 
 

 

 

Voetografie 

We zijn reeds 25 jaar samen ‘onderweg’… Wij willen 

graag weten wat jouw voeten durven, dromen, doen 

en delen. 

Daarom doen we een oproep om foto’s van je voeten 

te delen via de facebookpagina van Ithaka 

(https://www.facebook.com/Ithakavzw) of mail ze 

naar benbwerk@vzw-ithaka.be 

Hopelijk komen we jouw voeten dan opnieuw tegen 

op ons groot feest in november.  

 

 

Uitnodiging: fotozoektocht langs Begeleid werken en 

monumenten in Oostende 
In het kader van 25 jaar Ithaka kan je op woensdag 26 september 2018 

deelnemen aan een fotozoektocht doorheen Oostende. Je ontdekt er veel 

Begeleid werkplaatsen van cliënten en enkele historische momenten. 

 

Je kan kiezen voor een korte (± 3 km) of een lange (± 6 km) tocht. Voor beide 

tochten verzamelen we om 13u in Ithaka, Kaaistraat 35 te Oostende. De 

zoektocht zal tot ongeveer 17u duren. 

 

De tocht is te volgen op een formulier met foto’s en vragen, maar ook via app op je smartphone. 

Tijdens beide tochten is er een halte waar je een gratis consumptie krijgt. 

 

Inschrijven vóór 17 september via onderstaand strookje, mail (jobcoach@vzw-ithaka.be) of 

telefoon: 059/51.48.10 

Deelname kost 2 € / pp. Je kan dit bedrag storten op het rekeningnummer van vzw Ithaka:  

BE64 3800 0969 8152, met vermelding fotozoektocht Ithaka of je betaalt contant aan Anneleen of 

Vicky.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon / GSM: …………………………………………………………………………………………… 
 

Doet mee aan: 

O de kleine toer  /  O de grote toer 

  
 

https://www.facebook.com/Ithakavzw
mailto:benbwerk@vzw-ithaka.be
mailto:jobcoach@vzw-ithaka.be
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MENSEN KOMEN EN GAAN…  
 

 

Coaches 
Vanessa: “Hallo iedereen, mijn naam is Vanessa De Schacht. Ik ben 35 jaar. Ik ben een Gistelnaar!  

Ik ben gehuwd met Kristof en samen hebben wij 2 kinderen, Sarah en Lander. We hebben thuis 

heel wat huisdieren zoals kippen, vissen, cavia’s en een poes. Ik kom sinds kort op 

woensdag, dondernamiddag en vrijdag werken in Ithaka. Daarnaast ben ik de 

persoonlijke assistente van Jan. Ik maak ook deel uit van 2 LUS vriendengroepen, waar ik 

veel van bijleer! Ik hou ervan om dingen samen te doen met mijn gezin, familie en 

vrienden. Naast de dagelijkse dingen maken we graag tijd voor een gezelschapsspel, 

een uitstapje, geocaching (dat is op zoek gaan naar kleine, verborgen schatjes in de 

natuur). Ik ben lid van de volksdansgroep Hovelingen – Viking en ga 1 keer in de week 

dansen, soms verzorgen we een optreden in ‘volkse’ klederdracht. Als er dan als eens wat tijd 

overblijft, lees ik graag een spannend boek, kijk ik naar een ontroerende film of doe ik eens zot op 

de nieuwste plaat van Bart Peeters.” 

 

 

 

BERICHTJES 
 

Overlijdens  

 

 Op 26 april is Jan Haud’Huyze, papa van Sofie overleden. 
 

 

       
 
 

 
 

Geluk is niet altijd met ons 

Soms zit het heel erg tegen 

Weet dan dat je naasten hebt 

Die je helpen schuilen in de regen 

Steun zit in allerlei dingen 

Een handdruk, een kus of een lach 

Misschien geeft het wat kleur aan je dag? 

 Op 6 mei is Roger Bourgeois, opa van Anneleen Rommel overleden.  

 

We wensen Sofie, Anneleen en hun families heel veel sterkte toe. 
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WOONPROJECTEN:                         EN DE CONDOR 

 
 

 

Eerste bewoners verhuisd naar De Condor 

Maria: “Elisa, Michael, Nick, Maybelline, Katleen en Nicholas hebben al 

hun intrek genomen in De Condor in de Torhoutsesteenweg. In juli 

verhuizen ook nog Katleen en Kris. In augustus volgen dan Hannes, Jonas 

en Pieter. Intussen hebben we 1 resident gevonden. We zijn heel blij om 

Evelien (30) te mogen verwelkomen. Evelien werkt als verpleegkundige in 

de arbeidsgeneeskunde in Brugge. Ze is actief als vrijwilliger bij het 

Vogelopvangcentrum in Oostende en bij EVA, een vzw rond 

plantaardige voeding. 

 

We zijn dus nog steeds op zoek naar 1 toffe buur die het woonproject De Condor mee vorm wilt 

geven! Wil jij een nieuwe wending in je leven? Wil je graag anderen ontmoeten? Dan word jij 

misschien de tweede resident van de Condor? Heb je interesse: contacteer ons: Maria 

Marchand, 059/51.48.10 / info@debezaan.be / www.vzw-ithaka.be 

 

Zwerfvuilpeters houden de buurt proper 

Maria: “Jan, Glenn en Frank zijn gestart als zwerfvuilpeters voor stad Gistel. Ze waren het beu dat 

de buurt rond de Bezaan en het speelpleintje steevast vol 

afval lag. In plaats van te zeuren, staken ze zelf de 

handen uit de mouwen. Via stad Gistel bekwamen we 3 

pakketten met handschoenen, grijpers en afvalzakken. 

Elke dinsdag gaat het trio nu op pad om de buurt weer 

proper te maken. De buit bestaat meestal uit flesjes, potjes 

van charcuterie, papier en fruitschillen. Onlangs werden 

alle zwerfvuilpeters en –meters op het stadhuis van Gistel 

in de bloemetjes gezet. Ze werden getrakteerd op een hapje en een drankje en ontvingen als 

beloning voor hun inspanningen een warme jas.” 
 

Alle fietsen onder dak 

 

Maria: “Dankzij giften en de helpende handen van enkele handige harry’s kon 

bij de Bezaan een fietsenstalling worden gebouwd. Alle fietsen, die voorlopig in 

de gang stonden, staan nu veilig onder dak. Op de vrijgekomen ruimte in de 

gang willen we later graag een zeteltje plaatsen. Nu de fietsenstalling klaar is, 

kan ook werk worden gemaakt van de aanleg van de tuin. Coach Nick is daar 

samen met enkele cliënten mee gestart.” 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vzw-ithaka.be%2F&h=AT0Bs3cF21njFuSY_w-kmy_28Wu4zEgwirrL8gGpg-7IJoM9dzSrD-S6h7xS8e71sr4AibVPfq75kFX5I2Bb7OtpAmAFkz5HKPNesr81grIg1i542U2V_l3hBix1dr9qFg6B1xalJL0wHh3iAXxiPWzDgg
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WIST  JE  DAT… 

 
 

 Arthur een andere betekenis heeft voor RTH: Recht Tegen den Hoek!  

 

 Pieter en Maria even in het gezelschap van 

Ronaldo en prins Harry vertoefden? 

 

 

  We zijn trots te kunnen aankondigen dat onze vernieuwde website van 

Ithaka online is! Nieuwsgierig? Neem zeker een kijkje op : www.vzw-ithaka.be 

  Dit de link is om ons jaarverslag van 2017 te lezen: http://vzw-ithaka.be/nl/wp-

content/uploads/2018/06/jaarverslag-2017.pdf 

 

  Voor ons tijdschrift beschikken wij over jouw adresgegevens. Voor de GDPR 

wetgeving of privacywetgeving moeten wij uw toestemming vragen om uw gegevens bij 

te houden en te gebruiken.  
 

*  Indien u niet wil dat wij over je adres beschikken, kan je je uitschrijven voor Odysseus. 

Dit doe je door een mail te sturen naar ithakashop@vzw-ithaka.be of geef je het 

telefonisch door (059/51.48.10). 

*  Is er voor u geen probleem, dan hoeft u niets te doen en blijf je om de 3 maanden 

Odysseus ontvangen. 

 

http://www.vzw-ithaka.be/
http://vzw-ithaka.be/nl/wp-content/uploads/2018/06/jaarverslag-2017.pdf
http://vzw-ithaka.be/nl/wp-content/uploads/2018/06/jaarverslag-2017.pdf
mailto:ithakashop@vzw-ithaka.be
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WIE BEN IK? 

 
 

De oplossing van de vorige foto was: Giel Roels. 6 lezers hadden het juist en 1 lezer had het fout. Proficiat 

aan Shana Decoo, want jij bent de winnaar. Je kan het geschenk komen ophalen in de IthakaShop. 

Opnieuw een foto om te raden wie het is! Veel succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ik ben geboren in Oostende.  

* Als het past, ga ik zwemmen.  

* Ik eet graag lasagne.   

* Een paard is mijn lievelingsdier.  

* Van Will Tura ben ik fan.  

* Ik drink graag een cola.  

Als lezer van Odysseus kan U deelnemen: vul het onderstaand strookje in en bezorg of mail 

(ithakashop@vzw-ithaka.be) het voor eind september 2018. Je kan er een prijs mee winnen: een pakket ter 

waarde van 5 € uit de IthakaShop. De winnaar wordt in de volgende Odysseus bekend gemaakt. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………............................................................................................ 

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

De persoon op de foto is:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

FANCLUB 

Door uw gift of (duo)legaat kan Ithaka mensen met een beperking coachen om deel te nemen 

en bij te dragen aan de maatschappij. U kunt Ithaka steunen door: 

 Een éénmalige gift (vanaf 40 € per jaar ontvangt u een fiscaal attest). 

 Een maandelijkse, doorlopende opdracht. 

 Een schenking: van hand tot hand of via notariële akte. 

 Met een legaat. 

Dankzij giften kunnen we de werking laten draaien: bv. De organisatie van activiteiten voor 

cliënten, aankoop van materiaal voor ateliers, … 

Meer info: administratie@vzw-ithaka.be / 059/51.48.10 / rekeningnummer: BE64 3800 0969 8152  

mailto:administratie@vzw-ithaka.be
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ONZE SPONSORS  

 

 

We willen graag enkele sponsors bedanken voor hun gift: 

 

 Lions Club BO4 Oostende maakt het mogelijk dat er in de Bezaan verder aan de 

fietsenstalling kon gewerkt worden en we kunnen beginnen aan de tuinaanleg. 

 

 

 

 

 

 

De 36 dames van Lions Club Oostende BO4 
hebben zich het voorbije jaar opnieuw ingezet 
voor het goede doel. Verschillende 
fundraisingsacties, waaronder een 
wijnverkoop en fundraisingsfeest ‘BO4 gaat 
vreemd’, brachten 30.000 euro op. Dat bedrag 
werd verdeeld onder acht sociale organisaties, 
waaronder Koninklijk Werk IBIS, vzw Arcade, 
Ithaka en Arktos in Oostende. 

 

  Zonta De Haan gaf een bijdrage waarmee we onze groepsmomenten van dit jaar 

kunnen financieren. 

 

 We kunnen voor elke coach een nieuwe bureaustoel aankopen door de steun van 

Siloam vzw. 

 

 Yves Beaumont verkocht een 2 de schilderij ten voordele van Ithaka. Met dit bedrag 

kunnen we een deel  van ons keukenmateriaal vernieuwen. 

 

 De genodigden van het feestje van de mama van Hannes en Jonas gaven een mooie 

gift voor de Condor: daarmee kunnen we een stuk van de eerste uitstap voor de 

bewoners sponsoren. 
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Winkel vzw Ithaka - Kaaistraat 35 – 8400 Oostende 

059/51.48.10 – ithakashop@vzw-ithaka.be 

 Openingsuren: 

Maandag:     9u30 – 12u15 / 14u00 - 16u30 
Dinsdag:     9u30 – 16u30 
Woensdag:     9u30 – 12u15 / 14u00 - 16u30 
Donderdag:   9u30 – 12u15 / 14u00 - 16u30 
Vrijdag:     9u30 – 12u15 / 14u00 - 15u00 
 

 

Verkooppunt Oxfam producten, afhaalpunt bioproducten Biobelloplus, 

handmade producten, decoratieproducten en Ithakawijnen. 
 

 Vzw Ithaka coacht mensen met een verstandelijke beperking  

in werken, wonen en andere vragen. 

  

 


