De Ark – Gemeenschap
Moerkerke – Brugge vzw
breidt uit !

In 1964 ging Jean Vanier samenwonen met

Wens je ons te ontmoeten? Neem gerust contact

drie mensen met een mentale beperking in

met ons op.

Trosly, bij Parijs.
Daaruit zijn de Arkgemeenschappen ontstaan.
Vijftig jaar later zijn er wereldwijd 147
Arkgemeenschappen.
In de Ark staat het samenleven van mensen met
en zonder mentale beperking centraal. De
rijkdom van ‘elkaar ontmoeten’ wordt er

Misschien groeit dit contact uit tot meerdere
ontmoetingen of zelfs tot een of ander
engagement dat je in overleg met ons zelf kiest,
bv. tuinonderhoud, fietsen of wandelen met één
van de gasten, meewerken in het
activiteitencentrum, of heel eenvoudig
regelmatig een kop koffie meedrinken tijdens
een pauze, …

mateloos geproefd én gesmaakt.

Want dankzij jou breidt onze

In voor - en tegenspoed mag je ervaren wat het

gemeenschap uit. Jouw

betekent te mogen zijn wie je bent.
Ark Vlaanderen is drie
gemeenschappen rijk. Naast
onze gemeenschap vind je er
een in Antwerpen en in Gent.
Onze gemeenschap heeft twee
woonhuizen, de Barke en de Moerbei en een
activiteitencentrum, de Regenboog.

aanwezigheid draagt bij tot een
bloeiende gemeenschap.
Rik Beernaert
Gemeenschapsverantwoordelijke
Vissersstraat 71/1
8340 Damme (Moerkerke)
 050 50 18 84
directie@arkmoerkerke-brugge.be
www.arkmoerkerke-brugge.be

Wens je ons financieel te steunen?

Secretariaat

Dit kan ook door:

Vissersstraat 71 / 1



B – 8340 Damme (Moerkerke)

BE65 7481 0502 1296 vanaf 40 euro -

 050 50 18 84

op jaarbasis - fiscaal aftrekbaar

info@arkmoerkerke-brugge.be



opdracht. Bijzondere dank aan de velen

Vissersstraat 71 / 1

die ons jaren lang via een kleine,

B – 8340 Damme (Moerkerke)
debarke@arkmoerkerke-brugge.be

‘De gave van iemand is datgene wat hij of
zij in de gemeenschap brengt om haar op
te bouwen en te vormen.’
Jean Vanier -

maandelijkse bijdrage blijven steunen.
Vele kleintjes maken ook hier een groot.


B – 8000 Brugge
 050 34 64 51
moerbei@arkmoerkerke-brugge.be

vrienden en kennissen aan te moedigen
de Ark als begunstigde op te nemen in
een geboorte -, huwelijks of

Woonhuis De Moerbei
Snaggaardstraat 56

een haalbare maandelijkse bijdrage op
BE65 7481 0502 1296, via doorlopende

Woonhuis De Barke

 050 50 11 06

een gift te storten op

jubileumlijst


de Arkgemeenschap te gedenken met
een legaat.

Wens je meer inlichtingen hierover, neem dan
gerust contact met ons op.

Atelier De Regenboog
Bradericplein 14a
8340 Vivenkapelle
 050 27 04 57
regenboog@arkmoerkerke-brugge.be

De Ark - Gemeenschap Moerkerke-Brugge v.z.w. is als
voorziening vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap
Ondernemingsnummer: 0473.194.011

