
De Ark Antwerpen – Groenstraat 46, 2640 Mortsel – Tel. 03 460 37 10 – info@arkantwerpen.be  – 
www.arkantwerpen.be 

De Ark-Gemeenschap Antwerpen vzw is een vergunde zorgaanbieder en gedeeltelijk gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap 
De Ark Antwerpen BE19 4036 0455 6112  
Giften met fiscaal attest op BE25 7331 0410 5682 van De Ark in België vzw te Antwerpen 

 

Een warme duurzame veilige thuis 

Investeringsdossier 
renovatie woonhuis Madona 

 

  

 
 

 

mailto:info@arkantwerpen.be
http://www.arkantwerpen.be/


 

 2 

Wil je mijn vriend zijn? 
 

 
Mensen met een verstandelijke beperking spreken meteen tot het hart. Door 
het leven te delen en een persoonlijke band aan te gaan met mensen met 
een beperking word je vanzelf meer mens. We brengen dit positieve nieuws 
actief naar buiten, zo veranderen we samen de wereld. 
 

 
 
 
 
Hannah deed een jaar 
vrijwilligerswerk in De Ark met 
ESC & ASF en besliste hierdoor 
om geneeskunde te studeren.  
  

Kubbtoernooi met de 
buurt, samen veranderen 

we de wereld 

De mensen met een beperking hebben 
me geleerd puur mezelf te zijn en 

gevoeliger in het leven te staan. Ik heb 
vrienden voor altijd. De Ark is voor mij 

levensveranderend.  
 

 
 

Vriendschap verandert 
de wereld 
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De Ark Antwerpen, een vertrouwd gezicht sinds 
1974 

 
De Ark Antwerpen is een leefgemeenschap voor mensen met en zonder 
verstandelijke beperking. De Ark Antwerpen heeft meer dan 40 jaar ervaring 
in het community-based werken met mensen met een verstandelijke 
beperking. Vandaag hebben we drie woonhuizen, enkele studio’s voor 
mensen die zelfstandiger zijn en een eigen dagbestedingscentrum in 
Boechout en Mortsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
We maken deel uit van een wereldwijd netwerk van gemeenschappen waar 
mensen met een beperking voor 100% meetellen. Vandaag zijn er meer dan 
135 gemeenschappen in meer dan 35 landen waar we veelvuldig contact 
mee hebben. 
 
 
 
  

Carnavalsfeest tijdens 
de dagbesteding 

Samen koken zorgt voor 
een huiselijke sfeer 

Internationale 
verbondenheid met andere 

Arkgemeenschappen 

Jeanneke (88) oudste bewoner 
van woonhuis Madona woont 
tijdelijk in een WZC en won in 

2011 de prijs van 
Verdienstelijke Burger van 

Boechout 
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Renovatie woonhuis Madona 
 
 
Madona, het eerste woonhuis van De Ark Antwerpen in Boechout, is 
dringend aan renovatie toe. Het dak lekt, de draaitrap is te gevaarlijk, de 
kamers zijn te klein voor de huidige normen en de badkamer is niet langer 
aangepast aan de mensen die ouder worden.   
 
Tijdens de verbouwingswerken zijn de mensen met een beperking tijdelijk 
ondergebracht in de andere twee nieuwbouwhuizen. Madona wordt op 
dit ogenblik energiezuinig gemaakt, gerenoveerd en aangepast aan de 
huidige normen van veiligheid en comfort. De werken in Madona zouden 
klaar zijn in de zomer 2020. Zo wordt Madona terug een warme, duurzame 
en veilige thuis. 
 
 
 
 
 
 

Elke, Kathy en Yanthe zijn 
tijdelijk verhuisd voor de 

verbouwingswerken in Madona. 

Mie, vrijwilliger sinds 1975, 
droomt met Harry over het 

vernieuwde Madona. 
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Duurzaamheid avant la lettre 

De Ark Antwerpen doet mee aan de 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelen 
 
De Ark Antwerpen heeft aandacht voor ecologie en 
duurzaamheid sinds de beginjaren. We hebben 
steeds gekozen voor ecologisch tuinieren, hergebruik 
van kaarsresten, we kochten een riksja voor de kleine 
fietsafstanden, we houden ook onze eigen kippen. In 
onze dagbesteding hebben we een ‘oud-ijzer atelier’ 
waar we oud ijzer verzamelen en naar een opkoper brengen, we recycleren 
er ook het aluminium van theelichtjes. 
Vandaag zijn we ons meer dan ooit bewust dat duurzaamheid en hergebruik 
noodzakelijk zijn om onze planeet te redden. In onze dagelijkse werking 
houden we ons eraan om concreet onze ecologische afdruk te verminderen. 
Ook voor de verbouwingen van Madona willen we zo energieneutraal 
mogelijk zijn. 
 
 
 
 
  

In het oud-ijzer atelier strippen we 
oude elektriciteitsdraden om het 

metaal eruit te halen. 

We maakten een klimaatlied 
en lieten dit viraal gaan. 
Meer dan 2000 mensen 

hoorden ons lied. 

We gebruiken een riksja voor de 
korte afstanden 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5yK6Rv6TgAhVO3qQKHSSjCHIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.merelbeke.be/leven-en-welzijn/internationale-samenwerking/visie-en-ondersteuning/sdg-gemeente&psig=AOvVaw1gh6j9XD_xcgD083gKkv3k&ust=1549452649645742
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We zoeken €170 000 voor de verbouwing 
 
De totale kostprijs voor de renovatie bedraagt 534 000€. We gaan voor 150 000€ een lening 
aan bij de bank. Dankzij goed beheer en vroegere giften financieren we 214 000€ uit eigen 
middelen.  Voor 170 000€ zoeken wij nog investeerders.  
 

 
  

lening
28%

reeds ontvangen 
giften en 

gereserveerde eigen 
middelen

40%

nog tekort
32%

Nog 170 000€ te kort 

lening reeds ontvangen giften en gereserveerde eigen middelen nog tekort

eigenlijke werken
71%

afwerking en 
meubilair

10%

duurzaamheid en 
erelonen

12%

andere
7%

Kostprijs 534 000€

eigenlijke werken afwerking en meubilair duurzaamheid en erelonen andere
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Er zijn zoveel goede doelen, waarom dan  
De Ark Antwerpen steunen? 

 
 
Met De Ark Antwerpen hebben we er bewust voor gekozen mensen met een 
verstandelijke beperking te onthalen die op zoek zijn naar een plaats van 
ontmoeting. We willen een plaats van ontmoeting bieden aan alle bewoners 
en vrienden van het huis. Daarin onderscheiden we ons van andere 
organisaties voor mensen met een beperking. 
 
De commercialisering van de zorg maakt dat de mensen met een beperking 
zelf moeten instaan voor hun woonkosten. Aangezien onze mensen met een 
beperking vaak uit financieel moeilijke situaties komen, zijn zij niet in staat 
zelf hun woning te betalen. De Ark Antwerpen wil hen echter niet in de kou 
laten staan en gaat zelf actief op zoek om het woonhuis Madona te 
verbouwen. 
 
We vinden het belangrijk dat mensen zich bij ons thuis voelen. Een 
kleinschalige woning met inwonende begeleiders bevordert deze 
huiselijkheid en de integratie in de buurt. Dit maakt ons uniek in de buurt en 
de sector. 
 
Onze mensen met een beperking verdienen het gewoon om de beste zorg 
in een warme, duurzame en veilige thuis te hebben. Daar vragen wij uw hulp 
voor. 
 

We zoeken € 170 000 voor het 
woonhuis Madona 
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Zo kan u ons helpen 
 
 

Doe een eenmalige grote gift op 
BE25 7331 0410 5682. 

 
 

Word ambassadeur van De Ark Antwerpen en doe 
een maandelijkse kleinere gift (permanente 

opdracht) op BE25 7331 0410 5682. 
 

 

Doe zoals Kris, vriend van Chris uit De Ark, die een 
feest gaf en een cadeau vroeg voor De Ark 

Antwerpen. Wij zorgen voor de nodige folders en 
overschrijvingsformulieren. Als u dit wenst, komen 

we graag langs om ons voor te stellen. 
 
 

Sponsor ons in natura. Geef bv een keuken cadeau, 
verzorg ons gratis drukwerk,... We kijken met u hoe 
we uw organisatie in de picture kunnen zetten, bvb 

logovermelding, plaat in de inkomhal, vermelding op 
website en sociale media,... 

 
Organiseer een evenement ten voordele van ons, bv 

Melpomene vzw organiseerde een concert. 
 

 
 

Spreek over ons en vertel mensen dat we financiële 
hulp nodig hebben. 
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Tegelijk helpt u De Ark in Oekraïne 
 

De Ark Antwerpen maakt deel uit 
van een wereldwijd netwerk van 
leefgemeenschappen voor mensen 
met en zonder verstandelijke 
beperking. 
De persoonlijke band met mensen 
met een beperking staat centraal. 
We hebben internationaal meer dan 
50 jaar ervaring in meer dan 45 
landen.  
Elk jaar ondersteunen wij één 
gemeenschap die geen enkele 
steun van de overheid krijgt. Als 
bondgenoot steunen we deze 
gemeenschappen om vandaag én 
morgen te kunnen leven. Doe je 
mee? 
 

 
 

 
Omdat we bondgenoot zijn met 

Arkgemeenschappen in nood gaat dit jaar  
10% van de giften die De Ark Antwerpen krijgt naar 

dit project in Oekraïne 
U steunt liever rechtstreeks De Ark Oekraïne? 

 

Rechtstreeks giften op het rekeningnummer van De Ark Vlaanderen op  
BE72 3631 4032 7516 (fiscaal attest vanaf €40 op jaarbasis). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedereen 100% Mens voor een 200% Wereld 

Lesia, Olia en Anna 
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De Ark Oekraïne investeert in zijn toekomst 
 

 

Door de militaire fragiele situatie gaan grote delen van het overheidsbudget 
naar beveiliging en zijn het - terug - de zwaksten in de samenleving die uit 
de boot vallen. De Ark is één van de weinige NGO's in het land die zorg 
draagt voor mensen met een beperking. Ze moeten dit doen zonder 
subsidies van de overheid. 

 
 
 
Lyuba is 52 jaar oud en vereenzaamde in 
een staatsinstelling ver van haar familie. 
Vandaag kan ze terug thuis wonen door 
dagelijks naar het dagcentrum van De Ark 
te gaan. Nu is ze gelukkig. 
 
 
 
 
 
Varenyky is een traditionele Oekraïns 
gerecht. De Ark wil een varenyky-
takeaway opstarten om op die manier 
voor een stuk zelf in te staan voor hun 
inkomen. Ze heeft daarvoor een 
aangepaste keuken en een professionele 
opleiding voor assistenten nodig. 
 
 
 
 
Het communistisch regime ontkende het 
bestaan van mensen met een beperking. 
Ook vandaag zijn er nog veel 
vooroordelen en angsten ten aanzien van 
hen. Met haar jaarlijkse grote 
aanplakborden in de stad stelt De Ark de 
schoonheid van mensen met een 
beperking in het licht en wil hiermee 
binnenlandse donateurs aantrekken. 
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We zijn u heel dankbaar. 
U geeft ons toekomst. 

 
 
 
Heeft u vragen, bedenkingen of suggesties? Aarzel niet contact met ons op 
te nemen. 
 

Suzanne Nelis – Gemeenschapsverantwoordelijke a.i. 
Anne Van de Perre en Marc Pirenne – Voorzitters Raad van Bestuur 

De Ark Antwerpen 
Groenstraat 46 
2640 Mortsel 
03/460 37 10 

info@arkantwerpen.be 
www.arkantwerpen.be 

 
 

  

http://www.arkantwerpen.be/
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Details van de verbouwingen 
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We kijken uit naar de heropening van Madona in de zomer van 2020. Dan 
geven we een groot feest voor onze gemeenschap, vrienden, vrijwilligers, 
buren, sympathisanten, sponsors en donateurs. In 2017 was er een groot 
feest bij de opening van Roeach. Lees hieronder een impressie van Johan, 
regioverantwoordelijke. 
 

Iedereen wil het nieuwe huis zien. 

 
17/05/2017 

Op de foto hierboven zie je Korneel samen met de burgemeester van Boechout het lintje 

doorknippen waarmee De Ark Antwerpen officieel het nieuwe Arkhuis Roeach opende. Meteen 

daarop werden het huis en elke kamer en ruimte ingezegend door Willy, de priester van de 

gemeenschap, in aanwezigheid van de toekomstige bewoners. 

Daarna kreeg ik, samen met 200 andere bezoekers, de kans om heel het huis te bezichtigen. De 

reacties waren erg positief; ‘mooi’, ‘ruim’, ‘licht’, en ook het bevestigende ‘hier zou ik ook wel 

kunnen wonen’ klonk heel waarderend. Wat mooi dat De Ark er in slaagt om mensen met een 

beperking te laten wonen in huizen waar u en ik ook wel in zouden willen wonen. 

De opening van dit nieuwe huis betekent GROEI voor De Ark Antwerpen. Tegelijk met dit huis 

werden in Mortsel ook 2 appartementen afgewerkt voor mensen die zelfstandiger willen wonen. 

Er zullen nieuwe mensen worden onthaald die ondersteuning zoeken en mee gemeenschap willen 

vormen. De volgende grote stap is de renovatie van Madona. 

Ook in De Ark Gent en De Ark Moerkerke-Brugge is er een plan om de volgende maanden nieuwe 

mensen te onthalen. Ik ben blij dat De Ark zo aan meer mensen met een beperking de kans geeft 

om samen 100% MENS te worden én de wereld te veranderen. 

Hartelijk, 

Johan 

Regioverantwoordelijke De Ark Vlaanderen-Nederland 

http://arkantwerpen.be/
http://arkgent.be/
http://www.arkmoerkerke-brugge.be/

