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De Ark is een leefgemeenschap voor mensen met en zonder verstandelijke beperking. 
We zijn actief in 38 landen. In 1974 ging de eerste Vlaamse Arkgemeenschap van start 
in Antwerpen. Vandaag vind je ons ook nog in en rond Brugge, Gent en Kortrijk.



Beste sympathisant, 

Wat een vreemd jaar om op terug te kijken.
In De Ark Gent kregen we te maken met een corona-uitbraak. 
Veel bewoners en medewerkers werden ziek. Gelukkig moest 
niemand naar het ziekenhuis. Ook in de andere Arkgemeen-
schappen was het een jaar van voortdurend aanpassen en 
zorgen voor een veilige omgeving. We werden getroffen
in onze kern: elkaar ontmoeten en met elkaar 
gemeenschap vormen.

Corona was dit jaar onze grootste 'beperking'.  
Een beperking is altijd pijnlijk maar sluit leven en werken
niet uit. In dit jaarverslag tonen we dat.

Ik zag dit jaar moedige verantwoordelijken en medewerkers, 
vrienden die ons uit de nood kwamen helpen, nabije 
bestuurders en geduldige en dappere mensen met een 
beperking. We mogen in elkaar een engel herkennen die
met ons op weg gaat.

Dank omdat je mee op weg gaat met De Ark.

Johan Roose
Regioverantwoordelijke De Ark Vlaanderen-Nederland

PS: De cijfergegevens hebben betrekking op het kalenderjaar 2020. 
Het nieuws betreft het werkjaar 2020-2021.



Engelenmoed
Elke week werd er druk overlegd 
tussen de gemeenschappen 
over de veranderende 
coronamaatregelen. 
Procedures, draaiboeken, 
checklists, VAPH-documenten, 
risico-analyses,… 
waren schering en inslag. 

Suzanne, Barbara en Ann hielden elk 
met hun coronacrisisteam stand en  
loodsten met succes hun gemeenschap 
door deze woelige wateren. 

Toen we een eerste kamerquarantaine 
hadden en een beetje in paniek

 naar de dokter van Agentschap Zorg en 
Gezondheid belden, loodste zij ons stap 

voor stap door alle procedures.  
Op het einde zei ze: 

"Weet je, jullie zijn goed bezig." 
Barbara - gemeenschapsverantwoordelijke De Ark Gent 



Dankzij de zorgvuldige hygiëne, ijzersterke discipline  
en een portie geluk bleven we gespaard van de ergste  
gevolgen van corona. Tijdens zo’n pandemie is onze  
kleinschaligheid onze grote troef. Tegelijk maakt het  
ons extra kwetsbaar omdat we door corona geen  
beroep konden doen op onze vele vrijwilligers.

Engelenhaar

Nieuw onthaalde personen met een beperking: 4
Totaal onthaalde personen met een beperking: 70

Nieuwe betaalde medewerkers: 7
Totaal betaalde medewerkers: 64

Gelukkig konden medewerkers en mensen met 
een beperking snel gevaccineerd worden en is  
de ergste druk nu van de ketel.

De eerste kappersbeurt was een ware verfrissing. 
Hier zie je onze coronakapsels voor en na
de kappersbeurt.



Engelenkoor

Totaal aantal vaste vrijwilligers: 189

Vrienden en vrijwilligers maken mee de kern uit van onze gemeenschappen. 
Omwille van de beperkende maatregelen konden slechts enkele vrijwilligers 
binnenkomen in de huizen en ateliers. Vrienden en vrijwilligers haalden alles
uit de kast om de gemeenschappen te ondersteunen waar mogelijk: mee 
procedures uitschrijven, de was doen, koken, vele individuele wandelingen  
met de mensen met een beperking,… 

Kortom, engelvrijwilligers en engelvrienden laten zich met hun magic 
niet tegenhouden door een virusje. 

“Ik kan me geen betere 
plek voorstellen om te 
zijn tijdens deze lock-
down. Ik heb mensen 

rond mij en het is nooit 
saai.” - Judith

ECS- en ASF-vrijwilligster

Judith maakte  
een meezingboek met  

de top tien lievelingsliedjes 
uit De Ark 

Antwerpen.



Engelenspel
Corona gaf ons gemeenschapsleven een grote 
knauw, maar bood ook nieuwe kansen. 
We werden uitgedaagd duidelijker en gestructu-
reerder te werken. Onze huizen waren nog nooit 
zo proper en veel mensen met een beperking 
leerden zoomen, skypen, teamen, whatsappen,… 

Om coronakilootjes te vermijden, sportten we 
erop los en we maakten onze buurt onveilig per 
fiets of te voet.



Met alle Arken over de hele wereld denken we na over 
onze ervaringen in De Ark en wat ons leven geeft. De 
kern van onze ervaringen bundelden we in een Parel-
boek met foto’s en tekeningen van onze verborgen 
schatten in De Ark. Iedereen kon met stickers 'parels' 
uitkiezen en vertellen waarom hij deze parel belangrijk 
vindt. De belangrijkste parels zal De Ark Internationaal 

gebruiken om ons gemeenschappelijk charter te schrijven.

Van Space for Grace en IPB (Interdiocesaan Pastoraal Beraad) 
kregen we middelen om onze inspiratie te verdiepen en uit 
te dragen.

Levensengel

Mediteren 
met Space 

for Grace 
in De Ark 

Kortrijk

Fondsenwerving
Inspiratiemedewerker

Privépersonen:
€ 20 454,50

Kloosters: 
€ 19 000,00

Fondsen: Solidariteit tussen 
congregaties, Bisdom Gent
en Space for grace: € 17 500,00



Engelengeschal
Het was een hele uitdaging om 

over de gemeenschappen heen verbonden
te blijven.  

We hadden verschillende inspiratiemomenten 
online, Johan & Anja brachten een raambezoek 
bij alle Vlaamse huizen, we ontwikkelden de 

KoffieKletsKrant met 
nieuwtjes uit De Ark  

Vlaanderen-Nederland en Internationaal,  
we waren actief op sociale media, verstuurden 
nieuwsbrieven en ontwikkelden filmpjes,… 

Kortom, we lieten geen enkele kans onbenut om 
gemeenschap te vormen waar mogelijk en ver-
kenden nieuwe communicatiemogelijkheden.

De Ark Antwerpen 
werkte mee aan

het glossy magazine 
'Oh God' 

van Kerknet.



De Ark Vlaanderen ondersteunt de drie lokale Arkgemeen-
schappen en het Arkproject in Kortrijk. Ze neemt initiatieven 
om de efficiëntie te verhogen. De impact daarvan is voelbaar 
op de werkvloer.

   Een greep uit de activiteiten:

Individuele ondersteuning van gemeenschaps-
verantwoordelijken waar nodig

Coaching van de lokale werkgroepen rond 
fondsenwerving, communicatie en inspiratie

Implementatie van good practices en initiatieven 
van De Ark Internationaal zoals het houden van 
een safeguardingsaudit
 

Regionale uitwisselingsmomenten over onze 
eigen geschiedenis in De Ark

Samen oplossingen vinden rond uitdagingen  
vanuit de overheid, bijvoorbeeld regelgeving 
rond corona, prijsberekening van  
leef- en woonkosten,…

Overkoepelend en lokaal

Administratief opvolgen  
van de jonge Europese 
vrijwilligers van het 
subsidieproject ‘European  

Solidarity Corps’ 



Overkoepelende medewerkers

Johan Roose werkt voltijds als regio-verantwoordelijke
voor De Ark Vlaanderen-Nederland

Anja T’Kindt werkt halftijds als inspiratiemedewerker 
voor De Ark Vlaanderen.

Zij werken overkoepelend voor 
De Ark Vlaanderen en ondersteunen 

de lokale Arkgemeenschappen
waar nodig.

De Ark Vlaanderen heeft twee vaste medewerkers in dienst: Directe lokale ondersteuning: 684u

Collectieve ondersteuning: 883u

Vorming: 152u

Communicatie en outreach: 361u

Fondsenwerving: 129u

ESC buitenlandse vrijwilligers: 117u

...



In 2021 zijn we  
opnieuw bondgenoot 
van De Ark Oekraïne 

waar nood is aan:

€ 45 000, voor het garanderen 
van kwalitatieve dagbesteding

Geef De Ark Oekraïne toekomst en 
investeer mee. Giften met fiscaal 
attest op BE72 3631 4032 7516.

Elk jaar ondersteunen we één Arkgemeenschap die geen 
steun krijgt van de overheid. Vanuit De Ark Vlaanderen  
doen we gerichte fondsenwervingsacties. Ook de lokale  
gemeenschappen delen 10% van hun giften met een  
armere gemeenschap.

Engelen uit Oekraïne

Olesia,
Anton en Lesia 

zoomen met ons
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Giften voor
 De Ark Internationaal

€ 6 500 meerkost door corona



Handgemaakte engeltjes uit Oekraïne - 444 stuks - vlogen de deur uit 
om onze donateurs te bedanken. We hadden voor onze 

donateurs een ontmoetingsavond online met De Ark Oekraïne. 
Anton vroeg of we zijn engeltjes

mooi vonden.
Dankzij onze Belgische laptops worden 
vriendschappen onderhouden en 
wordt er veilig online
vergaderd. 

In Oekraïne is de zorg voor mensen met een 
beperking bijna onbestaand. De Ark is er toonaan- 
gevend in de zorg en heeft vijf dagcentra, verspreid 
over Lviv. Daar begeleiden ze 65 mensen met een 
beperking en hun families. Ngo’s voor mensen met 
een beperking krijgen geen subsidies.

De giften vanuit Vlaanderen-Nederland zorgden o.a. voor:

Beschermingsmateriaal voor 75 gezinnen 
Voedselpakketten voor 10 gezinnen
Veilige heropstart van de dagcentra
Begeleiding aan huis van een 10-tal mensen die
door besmetting niet naar het dagcentrum konden
Inrichting van Varenyky-takeawayrestaurant



Groen licht

Met de raden van bestuur, gemeen-
schapsverantwoordelijken en experten 
van buitenaf werken we aan een 
eengemaakte structuur die ons 
helpt onze krachten nog verder te 
bundelen. We gaven groen licht 
aan dit ‘Samen Ark’-verhaal, dat de 
komende jaren nog meer vorm 

zal krijgen. We kijken ernaar uit!

Op vele vlakken worden de handen meer en meer in elkaar geslagen: 
regelgeving VAPH, onthaal van buitenlandse ESC-vrijwilligers, 
het charterproces,…



We zijn moedig geweest, maar velen in De Ark zijn ook moe. 
Moe van de werkdruk, de spanningen omtrent een onduidelijke 
toekomst, de stress die corona ons geeft, thuis en op het werk. 
De meeste van onze leden zijn ondertussen gevaccineerd en op 
het moment van dit schrijven blijven alle covidcijfers de goede 
richting uitgaan.

We kijken in de eerste plaats uit naar vakantie en rust. 
Ook engelen hebben rust nodig. Na de zomer hopen we 
opnieuw vrij te zijn om elkaar te ontmoeten. Lang niet al-
les kan vervangen worden door 'Zoom' of 'Teams'. We willen 
inzetten op samenwerken in een nieuwe structuur. We willen 
mensen vormen, nabij zijn, ondersteunen en inspireren.  
Zo zetten we in op de missie van De Ark en ontwikkelen we 
de engel in ieder van ons.

Vlieg maar met ons mee, het nieuwe werkjaar tegemoet! 

De Ark Vlaanderen

Anja T'Kindt 
Inspiratiemedewerker De Ark Vlaanderen

Johan Roose 
Regioverantwoordelijke De Ark Vlaanderen-Nederland

 Met deze witte engel willen we ruimte 
geven aan het verdriet om alle mensen 
die in Vlaanderen en wereldwijd gestorven
zijn aan corona.

Vooruitblik



De Ark Vlaanderen maakt deel 
uit van De Ark Internationaal  

en ondersteunt en begeleidt de 
lokale Vlaamse Arkgemeenschappen. 

www.ark.vlaanderen

anja@ark.vlaanderen
0495 48 96 27

De Ark Antwerpen
De Ark Moerkerke - Brugge

De Ark Gent
De Ark Kortrijk i.o.

johan@ark.vlaanderen 
0472 66 43 24

De Ark Vlaanderen vzw
Groenstraat 46

2640 Mortsel

De Ark Vlaanderen
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