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Winter 2018   

 

Voorwoord 

 

We dromen met z’n allen van een boeiend nieuw jaar. 

 

Waar we durven op zoek gaan naar onze eigen weg, ook al is dit met vallen 

en opstaan. 

 

We gaan op weg met onze dromen en door te doen proberen we deze waar 

te maken. 

 

Natuurlijk willen we dit graag met mensen delen. Al onze avonturen kan je 

lezen in Odysseus.   

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Groeten vanwege Vicky en de Odysseusredactie! 

Kaaistraat 35, 8400 Oostende 

Tel. 059 51 48 10 – www.vzw-ithalka.be 

Rek. nr. BE64  3800 0969 8152 

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

Digitale week 

Mieke V.: “ Op dinsdagmiddag 23 oktober 2018 gaf Dennie 

een sessie over Facebookgebruik op mobiele toestellen (je 

smarthphone of tablet). Dit vond plaats in de 

vergaderruimte in Ithaka. Naast enkele mensen van Ithaka 

nam er familie van Dennie deel. We kregen niet enkel 

uitleg, we hebben ook mogen oefenen. Zo heb ik nu ook 

een Facebookaccount. Ik vond het héél interessant om bij 

te leren.” 

 

Opnemen Ithaka-lied 

Nick: “We hebben een Ithaka-lied gemaakt. We hebben veel 

geoefend in Ithaka. Dan zijn we het gaan opnemen. Daarvoor 

gingen we naar het OHK in de Christinastraat. We hebben daar 

ook geoefend. Dan hebben we ons in twee gesplitst. De ene 

groep was aan het kijken, de andere groep was aan het 

opnemen. 

Op het einde hebben we het samen gedaan. Ik vond het heel 

leuk om te doen. Het resultaat was ook leuk. We hebben het 

afgespeeld en gezongen op de viering van 25 jaar Ithaka!” 

 

Bezoek Dominiek Savio 

Davy en Caro: “Samen met Luc en coach Jens ontvingen we een groep leerlingen van Dominiek 

Savio in Ithaka. Het was een grote groep van 16 leerlingen en 4 

leerkrachten. Sommige kwamen via de lift binnen en andere 

langs de hoofdingang. Het was krap, maar gezellig in het 

atelier. De leerlingen kwamen luisteren wat we allemaal in 

Ithaka doen want de meeste zitten in hun laatste jaar.”  

 

Davy: “Ik moest over begeleid werk vertellen. Ik gaf een 

rondleiding in het gebouw met coach Jens. Ik riep naar de 

leerlingen, je mag meekomen met Davy & Jens. De andere groep ging mee met Caro & Luc. Na 

de rondleiding kregen ze een folder en een magneet van Ithaka.” 

 

Caro: “Een leuke en enthousiaste groep van Dominiek Savio. Het was een plezier om hen te 

infomeren over Ithaka. Wat een leuke verrassing was, is dat ik na lange tijd een meisje terugzag 

van mijn vorige job van in de Rozenkrans. Zo fijn om haar terug te zien. Misschien zien we enkele 

leerlingen terug in Ithaka?” 
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Warmathon 

Mieke V.: “Eind december is er via Studio Brussel de Warmste 

Week van het jaar. Op zondag 23 december nam ik deel 

aan de Warmathon in Brugge. Ik heb samen met mijn mama, 

Maria, Shana en Alyssa 2 toertjes gewandeld, dit was een 6-

tal km. Liesbet, haar zoon en nog een vriendin hebben 8,3 

km gelopen! Zo hebben we op een sportieve manier de 

Bezaan kunnen steunen! Groetjes, Mieke.” 

 

 

 

BEGELEID WERKEN  

 
 

Nieuw werk in het ontmoetingshuis 

Sandra: “Ik werk sinds 15 oktober in het Ontmoetingshuis in de Louisastraat 7 in 

Oostende.  Ik ga er elke week op maandag van 14u tot 16u werken.  

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ik er wekelijks lakens en overtrekken 

zou strijken.  Maar… de laatste weken is het meestal bureauwerk.  En dat vind ik 

niet erg, heel leuk zelfs.  Ik krijg er vooral knipwerk.  Ik heb ook al eens stempels 

gezet op blaadjes.  Laatst heb ik geholpen met paprika’s snijden, samen met 

een vrijwilliger.  Ik heb er lieve collega’s.  Dymfna is mijn werkbegeleidster.  Ik 

vind het leuk werk.” 

Katrien werkt 20 jaar in het stadhuis 

Katrien: “Ik werk nu al 20 jaar in het stadhuis van Oostende. Ik doe er administratief werk op de 

dienst financiën. En al 20 jaar met dezelfde werkbegeleider, Johan Proot. Op dinsdag 13 

november was er een verrassing voor mij. Alle collega’s zijn samen gekomen en Johan heeft een 

speech gegeven om mij te bedanken voor 20 jaar dienst in het stadhuis. Ik heb bonnen gekregen 

van de Hema. Ik ben al met mijn mama iets gaan drinken in de Hema in Brugge. Ik werk nog altijd 

heel graag in het stadhuis. Hopelijk komen er nog veel jaartjes bij.” 

                  

Studiedag BW  

Hannes: “Op dinsdag 27 november 2018 was er in Lichtervelde een studiedag van 

begeleid werken. Ik heb de workshop bij de NMBS gekozen en het was heel 

interessant. Het ging over hoe je een trein neemt en je ticket moet kopen en zo. 

Wat je moet doen als je trein vertraging heeft of afgeschaft is. 
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In de namiddag was er spaghetti met twee soorten saus en daarna muziek en een receptie! Ik 

vond het leuk. Groetjes van Hannes.” 

Glenn: “Op dinsdag 27 november was er de studiedag van begeleid werk.  Die vond plaats in de 

Schouw in Lichtervelde.  ’s Morgens vertrokken we vanuit Ithaka met 

het busje en Jens was onze chauffeur.  Jens en 7 cliënten.  Er waren 

ook 4 mensen met de trein vanuit Brugge.  ’s Morgens was er een 

workshop.  Ik heb de workshop gevolgd over verkeersveiligheid met 

de fiets.  Die workshop werd gegeven door enkele politieagenten 

van de zone Knokke-Heist.  We kregen eerst uitleg en daarna 

konden we vragen stellen.  Dat vond ik goed.  Ik heb toch wel 

dingen bij geleerd.  Ik wist bijvoorbeeld niet dat er op de banden ook reflecterende strips zitten.  

Daarna zijn we naar buiten geweest voor een fietsparcours.  We moesten heel traag fietsen rond 

kegeltjes.  Ik vond het moeilijk om zo traag te fietsen, ik ben dat niet gewoon.  Na de workshop 

konden we pasta eten.  Ik vond het lekker.  In de namiddag was er iemand die bekende liedjes 

zong en we mochten dansen als we wilden.  Ik vond het een geslaagde dag.” 

 

Zwarte Piet op m’n begeleid werk 

 

Pieter: “In het O.L.Vr. College in de Gerststraat kwam de Sint op 

bezoek. Daar speelde ik Zwarte Piet. Ik vond het erg leuk om 

doen. Ik heb goed geholpen met de Sint. Zo hielp ik om het 

snoepgoed uit te delen aan alle kinderen. Wie braaf is krijgt 

lekkers! Het was een drukke tijd voor me, want in de Condor 

speelde ik Sinterklaas, verder in het boekje kan je daarvan een 

verslagje lezen! Wat is dit toch mijn favoriete tijd van het jaar! 

Groeten, Pieter.” 

 

Mijn BW bij de politie 

 

Eline: “Ik ben Eline en ik werk als vrijwilliger bij de politie zone Kouter in 

Oudenburg. Ik knip uit kranten artikels die te maken hebben met de politie 

zone Kouter.  Aan de achterkant zet ik dan de datum en de naam van de 

krant.  Ik stop de artikels per maand in een mapje. Dit altijd op dinsdag van 

9u30 tot 12u.” 
 

 

Feestelijke opening op mijn BW 

Mieke D.: “Ik werk al 2,5 jaar bij Line. Line is logopediste en heeft haar eigen 

praktijk. Voordien was haar praktijk in de Heilig Harstraat, maar sinds eind 

december 2018 is ze verhuisd naar de Graaf De Smet De Naeyerlaan. Nu hoef 

ik niet meer met de bus naar mijn begeleid werk, ik kan er nu te voet naar toe. 

Ik werk in een mooi bureau, met bomen op de achtergrond. Het is heel leuk 

werken in de nieuwe praktijk! Op 20 december was de feestelijke opening van 

haar nieuwe praktijk. Natuurlijk kon ik niet op het feestje ontbreken. Vicky ging 

met me mee. Ik was blij dat ik erbij was!” 
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VRIJE TIJDS - COACHING 

 
 

Naar de kermis 
Kim: “Het was heel leuk, de woensdag naar de kermis gaan. Ik heb op vanalles gezeten, met 

Annie! Ik ben graag op stap met Annie. De lichtjes en de muziek, dat was ook leuk. Dan hebben 

we in Ithaka oliebollen gegeten. Ik eet graag oliebollen. Ik wil dat nog doen. Groeten van Kim.” 

        

Er was eens… 
 

 

Davy: “Zoals al een paar jaar was er tijdens de herfstvakantie in het 

Leopoldpark ‘Er was eens…’. Samen met Linda, haar kleinzoon, 

Jens, Vicky, Kiliaan, Nicholas, Mieke V. en  Sofie ging ik een kijkje 

nemen. Het park was een echt sprookjesbos geworden met elfjes 

en prinsessen. Het was ook mooi weer en dat zorgde voor een 

leuke wandeling.” 

 
 

De Sint op bezoek 

Mieke D. : “Sinterklaas is op bezoek geweest in Ithaka. Zwarte Piet was ook mee. Ze waren eerst 

naar de school aan de overkant geweest. Daar werk ik! Het was leuk met Sint en Piet in Ithaka. 

We moesten allemaal naar voor komen. Sinterklaas riep de namen af. Hij zei dat ik goed mijn best 

doe op mijn werk op school. We hebben een aperitiefje gedronken met iedereen. Het was heel 

gezellig.” 

            
 

      Piet Hannes en Zwarte Piet                     Mieke D.             Katrien bij de Sint         Kim bij Sinterklaas        stafhouder Giel 
 

Pieter: “Ik was op die dag ook zwarte piet! De Sint vroeg aan iedereen of ze braaf waren 

geweest. En dat waren we, oef! De Sint zei tegen Philippe dat hij een echte rockster was. Ik moest 

aan iedereen een mandarijn bezorgen. Maar ik deed soms een beetje gek! In plaats van 



~ 7 ~ 

 

alstublieft een mandarijn, zei ik alstublieft een appel of een druif! Ik vond het heel fijn om 

Sinterklaas te mogen helpen! Want hij is en blijft mijn grootste idool!”  

 

Winterse dag 

Op woensdag 19 december was er via de vrije tijd een winterse dag georganiseerd. Een 

verslagje: 
 

Workshops 

Davy: “In de voormiddag volgde ik een workshop muziekinstrumenten maken. We bevestigden 

kroonkurkjes met nageltjes aan een plankje. Gelukkig heeft er niemand op z’n vingers geklopt 

met de hamer! Hannes, Nick en Charlotte zaten ook in mijn groepje. Nadien maakten we muziek 

met onze instrumenten en hebben we nog gedanst! Anderen volgden een workshop 

beautysalon, luisterden naar een kerstverhaal, speelden gezelschapsspelletjes of gingen 

kerstshoppen.” 

          

Kerstdiner 

Charlotte: “Voor het middagmaal mochten we naar de Boeie. Daar konden we genieten van 

een superlekker kerstdiner. Ik heb zelf een glaasje cava gedronken ! Na het aperitief kregen we 

nog een voor-, hoofdgerecht en een dessert! Ik zat naast coach Anneleen. Ik nam ook enkele 

foto’s van het diner. Ik vond het echt tof en zeer gezellig.”  

       
    

    Charlotte en Anneleen                   kerstmaal in de Boeie                    Sofie en Mieke V.                kijken naar Ithaka-film 

 

Koffietafel 

Natasha: “Op de winterse dag kwam ik voor de kerstkoffietafel. Het was leuk iedereen te zien. En 

natuurlijk konden we genieten van heerlijke koffie en een stuk ijstaart! Ik heb dan kerstkaartjes aan 

enkele coaches en mijn vrienden gegeven. Ikzelf kreeg ook een paar kaartjes. Na de koffietafel 

ben ik in Ithaka gebleven om naar de film van 25 jaar Ithaka te kijken. Het was mooi om het nog 

eens terug te zien. Niet iedereen bleef voor de film, de anderen gingen een gezonde 

winterwandeling maken! Groetjes van Natasha Paeye.” 
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B&B werk @ ithaka 

 
 

Mapjes plooien voor het SIGO 

Giel: “Voor het SIGO, een middelbare school uit Gistel, mochten we 

mappen plooien en in elkaar steken. Op een aantal van de 

mappen moest een sticker, met daarop de naam en klas van de 

leerling.  We hopen dat er in de mappen goeie punten zullen 

komen, want sommige kinderen van coaches zitten daar op 

school. Ik vond het een leuk werk.” 
 

Werken voor en in de FAG 

Spuitmousses verpakken 

Ashley: “We zijn op het einde van vorig jaar naar de FAG gaan werken. De FAG, daar doen ze 

dingen met patés en mousses. We gingen met de lijnbus. Het was daar koud. We werkten in een 

frigokamer. We moesten een dikke trui aandoen. We moesten onze handen wassen, een schort 

en een kapje aandoen. We moesten mousses in een doos steken. Daar moesten dan stickers op. 

Dat moest dan geteld worden. Ik vond het wel leuk om eens een keertje te doen.” 

Laurierblaadjes 

Eli: “We hebben in Ithaka laurierblaadjes gesorteerd: van groot en klein, van goed en niet goed. 

Niet goed is met scheurtjes of plekjes. Die moesten aan de kant. Die laurierblaadjes waren 

bedoeld voor op de patés voor de feestdagen. Ik vond dat wel eens een leuk werkje, dat 

sorteren. Het was een werkje voor de FAG, waar Philippe begeleid werk doet.” 

                  
 

Helpen met de Sint 

Kenny: “Dit jaar had de Sint onze hulp meer dan nodig. We hielpen om de Sintzakjes te vullen voor 

het kinderdagverblijf ’t Optimistje, voor de kindjes van het O.L.Vr. College, voor alle bewoners van 

de Condor en de Bezaan. Zo hebben we in totaal 295 zakjes gevuld! Ik was blij dat ik hieraan 

mocht meehelpen. Volgend jaar kan je opnieuw op ons rekenen Sinterklaas!” 
 

                     



~ 9 ~ 

 

                                                 

 

 

 

Wintervoer maken voor vogels 

Kiliaan: “Ik hielp mee om vogelvoer te maken om te verkopen in de 

IthakaShop. Daarvoor moesten we pindanoten op een draad 

rijgen, dit deden we met een naald. De draden werden daarna 

aan een geschilderd klein bloempotje gehangen. In die 

bloempotjes zat er gestold frituurvet met zaden en noten. Zo zullen 

de vogeltjes in de winter geen honger hebben. Je kan nog een 

vogelslinger bestellen in de IthakaShop, dit voor slechts 3 €!” 

 

Kerstmarkten 

Kerstmarkt op de vuurtorenwijk 
Isabelle: “Op zaterdag 8 december 2018 stond ik samen met mijn mama op de kerstmarkt op de 

Vuurtorenwijk. We verkochte er producten van de IthakaShop, vooral dingen die we zelf gemaakt 

hadden. Ondanks de regen en de wind was het leuk en gezellig op de kerstmarkt!” 

 

              
                         

                  Isabelle en mama Annie                                                                        Jan en Vanessa 

 

Jan en Vanessa deden ook een kerstmarkt 
Jan: “Op zondag 16 december 2018 stonden mama, Vanessa en ik op de kerstmarkt in Zilverduin, 

in het rusthuis bij mijn oma. Ik gaf er een demonstratie houtbranden (pyrografie). Er kwamen veel 

mensen kijken naar mijn werk. In november had ik er al eens een workshop gegeven voor de 

mannen die graag iets creatief wilden doen. We pyrograveerden in houtstronken.  

Op de kerstmarkt verkochten we  productjes van de IthakaShop, maar ook spullen die ik zelf had 

gemaakt. Het was een leuke namiddag. Enkele dagen later werd ik herkend als ‘de kunstenaar 

van in Zilverduin’.” 

Kerstkaarten maken voor het Kleurenpaleis 

 

Natasha: “Via de IthakaShop kregen we de opdracht om voor 

het schildersbedrijf ‘Het kleurenpaleis’ 100 kerstkaarten te maken. 

Aan de buitenkant moest er het jaartal 2019 komen. Dit deden we 

door met verf te spatten op het kaartje. Aan de binnenkant kwam 

de tekst: ‘we wensen u een kleurrijk 2019’. Ik vond het leuk om 

hieraan te mogen meewerken.” 



~ 10 ~ 

 

 

25 JAAR ITHAKA 

 
 

 

Het maken van de aandenkens 
 

Sofie: “We hebben veel drankjes moeten drinken, want we hadden 

1200 kroonkurken nodig voor ons aandenken ter gelegenheid van 

ons 25-jarig bestaan. In de kroonkurkjes werd het logo van Ithaka, het 

logo van Begeleid Werken en een logo van 25 jaar Ithaka gekleefd. 

Aan de achterkant werd er een stukje magneet gekleefd. Zo werden 

de kroonkurken magneten, om ons niet te vergeten! De genodigden 

waren heel tevreden met dit zelfgemaakt geschenk!  

Groeten van Sofie.” 

 

Slotspektakel in de Grote post 
Hannes: “Op zaterdag 17 november 2018 was er een toneelvoorstelling in de Grote Post. 

Er kwam veel volk kijken en het was een super dag! Het toneel ging over Odysseus en 

Griekenland en Ithaka. Daarna was er receptie. Ik deed mee in het toneel. Voor mij was het super 

leuk om mee te spelen!” 

 

De papa van Griet, Roland Dehamers, oud leraar Grieks – Latijn, kwam in de theateracademie 

vertellen over de avonturen van Odysseus. Hieronder schrijft hij zijn impressie van de voorstelling. 

          
 
Roland: “Lang geleden, heeft Athena vele gedaanten aangenomen om Odysseus veilig op zijn 

bestemming te brengen. 

Zoals van een godin te verwachten was, slaagde ze in haar opzet. Zat zij ook nu ergens tussen de 

toeschouwers in de zaal  verscholen? Misschien. De wegen van goden en godinnen zullen de 

stervelingen nooit doorgronden. 

 

Op de scène heeft de bemanning van de vloot een grondige metamorfose ondergaan. Geen 

wonder: tussen beide avonturen gaapt een kloof van heel veel jaren, veel tijd. Isabelle en Davy 

zorgden voor de rode draad. Ook een voorgelezen e-mail op het scherm. Ondertussen wervelen 

dansers en danseressen door elkaar perfect volgens de ingestudeerde patronen dooreen. Precies 
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de oogstrelende cadans van de roeiriemen die de zee toen doorkliefden, van Troje naar  Ithaka. 

 Ze verdwijnen achter de coulissen en als uit een nevel doemen ze weer op voor een nieuwe 

episode. Telkens weer. Vlekkeloos. Circè kon hen met een toverdrank niet bedwelmen;  Calypso 

kon hen niet tegenhouden; Sirenen konden hen niet doen stranden. Zwierig werd de tocht 

afgelegd tot in de veilige haven van Ithaka. 

 

Heeft Athena ook nu ingegrepen  om deze Odyssee  te doen slagen? Misschien.  Welke precieze 

gedaanten heeft ze daarvoor aangenomen? Om op die vraag te antwoorden kunnen insiders 

vele namen naar voren schuiven. Maar, waar traden de verantwoordelijken op in eigen naam en 

waar was het eigenlijk Athena?  Niemand die het precies kan weten want de technieken en 

ingrepen  van goden en godinnen zijn door  stervelingen niet te doorgronden.” 

 

Reacties dansgroep 25 jaar Ithaka voorstelling: 

Charlotte: “Ik vond het super leuk en mooi om te kijken.” 

 

Eli: “Het Ithakalied vond ik mooi. Het toneel ook zoals reis rond de wereld.” 

 

Giel: “De tango was tof. Zo met die roos in de mond.” 

 

Polly: “Ik vond de zeemeerminnen het mooist.” 

 

Nick: “Dat ik de hele tijd heen en weer moest lopen achter de schermen.” 

 

Davy: “Presenteren was leuk!” 

 

Ashley: “Ik had veel zenuwen. Wel tof om de Zonnegroet te doen.” 

 

Glenn: “Vond het leuk maar wel veel stress. Zou het toch nog willen doen maar liever voor 

mensen die ik niet ken.” 

Griet: “Heel trots op wat we brachten op 17 november voor 25 jaar Ithaka. Het groeide vanuit de 

principes waarmee we al jaren onderweg zijn. Spannend! Als coach wilde ik eerst ruim exploreren, 

verdiepen en dan had ik een ‘beeld’ waar we heen 

voeren. Toen de puzzel in elkaar moest schuiven, wist ik 

even niet of dat wel zou lukken. Dansers en acteurs 

kwamen samen. Dat zorgde voor verwarring bij de 

cliënten. Had ik te veel van hen gevraagd? Plots viel de 

puzzel en het stroomde! Wat een euforisch gevoel! 

Heerlijk om dat vertrouwen te krijgen en de steun van 

het hele team was in de laatste fase erg welkom. De 

verbinding die zo’n productie met zich mee brengt, 

vond ik fantastisch. Vrijwilligers, ouders, leden van de 

RVB… iedereen droeg zijn of haar steentje bij. Wat een magische ervaring! Dankjewel.”  
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WOONPROJECTEN:                         EN DE CONDOR 

 
 

 

Babbelbank 

De Bezaan onderging de voorbije maanden enkele kleine veranderingen, zowel binnen als 

buiten. De tuinbank werd voor de winterperiode onder de trap in de gang 

geplaatst. Indien deze ‘babbelbank’ positief geëvalueerd wordt, kunnen we 

overwegen om dit hoekje in te richten met een zitbank en tafeltje. Ook nog in 

de gang werd het door Philippe Badert geschonken schilderij opgehangen.  

De fietsenstalling bij de Bezaan werd voorzien van 

een praktische én originele werkbank, in elkaar 

geknutseld door Luc Dewilde van de Raad van 

Bestuur. Bewoners die dat willen, kunnen op de 

werkbank kleine klusjes uitvoeren.  

Intussen werd de tuin grotendeels aangelegd. Voor de resterende 

ruimte zijn er al volop ideetjes zoals een kruiden- en moestuin. Dit 

voorstel van de bewoners zal tijdens de bewonersvergaderingen 

verder worden uitgewerkt.  
 

Bezaan en Condor samen op uitstap 

Maandelijks gaan de bewoners en de residenten van de Bezaan in 

Gistel op uitstap. Zo gingen ze samen naar de bowling en de 

kermis. Binnenkort volgt er nog een etentje en een activiteit in de 

Bezaan. In december nodigden de Bezaners ook de bewoners 

van De Condor uit om samen de kerstmarkt in Oostende te 

bezoeken. Nicholas en Nick gingen graag op de uitnodiging in. 

Het werd een gezellige avond, voor herhaling vatbaar.  
 

 

Sint en Piet delen lekkers uit in De Condor 

Op woensdag 5 december maakten Sint en Piet hun opwachting in De Condor. Bewoners Pieter 

en Nicholas mochten die belangrijke rol op zich nemen.  

Pieter: “Het was mijn droom om eens Sint te kunnen zijn. Die avond 

maakte ik mij eerst klaar in mijn appartement. Maria hielp me daarbij. 

Daarna ging ik samen met Nicholas naar het lokaal op de zevende 

verdieping. Daar lag allerlei lekkers, dat we voordien in Ithaka in zakjes 

hadden verdeeld. Liesbeth van Samenlevingsopbouw en Sandy van het 

Sociaal Verhuurkantoor waren er ook. We belden bij alle 

appartementen aan. Dat waren er 52! Iedereen kreeg een zakje met 

snoep en voor de kindjes was er een boekje. In sommige 

appartementen gingen we binnen en wilden de kindjes met ons op de 

foto. Van één kindje kreeg de Sint zelfs een geknutselde stoomboot 

cadeau. ’s Avonds was ik moe, maar het was wel heel leuk om te 

doen!” 
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WIST  JE  DAT… 

 
 

 Arthur trakteerde met heerlijke taart voor z’n verjaardag.  

 Jens straffe koffie kan zetten.  

 Sofie altijd goed ruikt als ze van de bank komt.  

 

 Katrien en Vicky naar de opendeurdag van Placora gingen.  

 

 We op 3 december genoten van een Sinterklaasontbijt!  

 
 

 

                 

ITHAKA STEUNEN?  
 
 
 

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 

 

SPONSORING IN ODYSSEUS 

Misschien bent u geïnteresseerd om een advertentie te plaatsen in ons 3 maandelijks tijdschrift 

Odysseus? Odysseus heeft een oplage van 500 exemplaren. Het Odysseusboekje wordt verspreid 

in de regio Oostende – Brugge, daarnaast ook online via de facebookpagina van vzw Ithaka en 

op onze website. Meer info: 059/51.48.10 of ithakashop@vzw-ithaka.be 

mailto:administratie@vzw-ithaka.be
mailto:ithakashop@vzw-ithaka.be
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WIE BEN IK? 

 
 

De oplossing van de vorige foto was: Vanessa De Schacht. 7 lezers hadden het juist en 1 lezer had het fout. 

Proficiat aan Jens Pylyser, 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.  

* Reizen en winkelen zijn mijn hobby’s.  

* Ik BBQ graag, lekker!  

* Mijn lievelingsdier is een poes.  

* Adele hoor ik graag zingen.  

* Ik kan genieten van een Mojito Royal.  

 

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

(ithakashop@vzw-ithaka.be) het voor eind maart 2019. 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:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

BERICHTJE 

 
 

 

 

Geboorte  
Op 8 oktober werd Mieke Vandepitte voor de eerste keer tante, dit van Janne (dochtertje van 

haar zus Katleen). Proficiat aan de familie Vandepitte. 
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ONZE SPONSOR 
 

 

 

 


