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Wereldwijd netwerk van 

leefgemeenschappen voor mensen met en 

zonder verstandelijke beperking 

100% MENS VOOR EEN  

200% WERELD 
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De Ark Vlaanderen: dit zijn wij 

 

Mensen ondersteunen door hen met anderen te verbinden. De Ark heeft 

in Vlaanderen en wereldwijd meer dan 50 jaar ervaring met dit 

‘community-based’ werken. Je vindt ons in & rond Antwerpen, Brugge en 

Gent. Door onze persoonlijke band met mensen met een beperking telt 

iedereen 100% Mens mee, hier en elders in de wereld.  

 

We wonen samen en delen het leven van alle 

dag. Door de kleinschalige werking kunnen we 

samen aan één grote tafel zitten en aandacht 

hebben voor elkaar. 

 

 

We werken overdag in de dagbesteding: 

kaarsen maken, vilten, schilderen, keramiek 

maken, tuinieren. Daarnaast doen we ook 

vrijwilligerswerk in de samenleving 

 

 

We organiseren veel ontmoetingen voor de 

buren en onze vrienden. We hebben veel 

vrijwilligers en vrienden die graag met ons 

meedoen. 

 

 

We steken het niet onder stoelen of banken: 

mensen veranderen & onze samenleving 

veranderen is het fundamentele doel van De 

Ark. Daarbij spelen mensen met een 

verstandelijke beperking een grote rol  
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Bondgenoot met mensen uit De Ark Oekraïne 

 
De Ark Vlaanderen 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 meer dan 50 jaar ervaring in meer dan 45 landen. 

De Ark Oekraïne krijgt geen enkele steun van de overheid. Als 

bondgenoot steunen we deze gemeenschappen om vandaag én morgen 

te kunnen leven. Iedereen 100% Mens voor een 200% Wereld. Doe je 

mee? 

  

Bogdan: ‘Er zijn niet veel manieren om angst voor oorlog te 

overleven zonder een steen in je ziel te voelen.’ 
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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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Zoveel zal het kosten 
 

Aanvullen tot wettelijk minimumlooon 

De Ark Oekraïne heeft op dit ogenblik te weinig 

middelen om haar assistenten het wettelijke 

minimumloon geven. 

assistenten voor 65 mensen met een beperking en 

hun families 

vorming voor assistenten 

 €45 000 

 

Varenykyproject 

Basisuitrusting, ruw materiaal, keuken verbouwen, 

elektrische toestellen 

Extra horeca-opleiding 

Vorming voor de mensen met een beperking 

 €15 000 

 

Sensibiliseringsproject 

Advertenties, ontwikkelen materiaal, transport 

Loonkosten 

 €13 000 

We zoeken dus nog €73 000  
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Zo kan u ons helpen 
 

 

Doe een eenmalige grote gift op 

BE72 3631 4032 7516. 

 

 

Word ambassadeur van De Ark Internationaal en 

doe een maandelijkse kleinere gift (permanente 

opdracht) op BE72 3631 4032 7516. 

 

 

 

Geef een feest en vraag als cadeau een gift voor 

De Ark Internationaal. Wij zorgen voor de nodige 

folders en overschrijvingsformulieren. Als u dit 

wenst, komen we graag langs om ons voor te 

stellen. 

 

 

Organiseer een evenement ten voordele van ons, 

bv jamverkoop door De Ark Haarlem. 

 

 

 

 

Spreek over ons en vertel mensen dat we 

financiële hulp nodig hebben. 
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We zijn u heel dankbaar.  

U geeft De Ark Oekraïne toekomstmuziek. 
 

Heeft u vragen, bedenkingen of suggesties? Aarzel niet contact met ons 

op te nemen. 

 

Johan Roose – verantwoordelijke De Ark Vlaanderen 

johan@ark.vlaanderen 0472/66 43 24 

Anja T’Kindt – medewerker fondsenwerving De Ark Vlaanderen 

anja@ark.vlaanderen 0495/48 96 27 

www.ark.vlaanderen 
www.larche.org 
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