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Jaarverslag 2019 - 2020

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 en Gent.

Beste sympathisant,
Je houdt het allereerste gedrukte jaarverslag van De Ark Vlaanderen in je
handen. Het was al lang een droom om jou op deze wijze te informeren
en te bedanken. Dit jaarverslag is niet het enige teken van de frisse wind
die door De Ark waait. We openden een nieuw atelier, verbouwden
een Arkhuis, onthaalden zeven nieuwe mensen met een beperking
en trokken twee nieuwe gemeenschapsverantwoordelijken aan.
Naast toenemende regel- en commerciële druk, worden de gemeenschappen vandaag geconfronteerd met lagere zorgbudgetten en
met besparingen van de Vlaamse regering op de werkingsmiddelen.
Verder aangespoord door de corona-crisis kiezen de Vlaamse
gemeenschappen voor een intensievere samenwerking. We zoeken
naar manieren om efficiënter te werken en om onze Ark-identiteit te
versterken. Deze keuze is hoopvol.
Frisse, leven gevende wind kan je niet voor jezelf houden. Wat ons
begeestert, en hoe we dat uitdiepen en uitdragen, delen we graag
met jou op de volgende pagina’s.
Dank voor jullie verbondenheid met De Ark.
Johan Roose
Regioverantwoordelijke De Ark Vlaanderen - Nederland

PS: De cijfergegevens hebben betrekking op het kalenderjaar 2019.
Het nieuws betreft het werkjaar 2019-2020.

Door verbouwingen aan het huis Madona
van De Ark Antwerpen wonen Elke, Robbert en hun huisgenoten
nog tot in juli in de twee andere huizen.

Samen veranderen we de wereld
De Arkgemeenschappen zijn vergunde zorgaanbieders. Ze maken deel uit van het complexe
landschap van zorgvoorzieningen in ons land.
We bieden woon- en dagondersteuning aan.
Te midden van een veelheid aan regelgeving
en kwaliteitseisen schrijven wij ons eigen verhaal.
Om onze bezieling door te geven organiseren we vormingen
voor medewerkers, personen met een beperking
en sympathisanten.

Nieuwe medewerkers en sympathisanten
leren elkaar kennen op de ABC-vorming

Voor Vlaanderen:
62 personen met een beperking
61 betaalde medewerkers
169 vaste vrijwilligers
139 mensen volgden vorming
13 vormingsmomenten
1878 uren vorming
Buitenlandse ESC-jongeren
reflecteren over hun
vrijwilligersjaar

Samen onze bezieling en inspiratie uitdiepen
Het voorbije jaar organiseerden we met De Ark Vlaanderen Nederland verschillende inspiratiemomenten. We verkenden
de mogelijkheden om elkaar ook digitaal te ontmoeten.
Dat biedt nieuwe kansen voor de toekomst.
Met alle Arken over de hele wereld denken we na over onze
ervaringen in De Ark en wat we zo waardevol vinden. Op die
manier herschrijven we samen ons charter. Het charter van
De Ark is een tekst die alle Arkgemeenschappen in de wereld
onderschrijven en die ons verbindt met elkaar. Elke gemeenschap werkt mee aan dit proces.

We schreven een blog over ons
inspiratiemoment op Witte Donderdag.
We waren met meer dan 70 deelnemers verspreid over Vlaanderen.

Van Anouk uit De Ark Haarlem
kregen we vorming: Hoe kan
iedereen zijn zegje doen in
dit charterproces? Boeiend!

De Ark is zoveel meer dan zijn stichter

Op 22 februari 2020 trok een schokgolf door onze Arkgemeenschappen. Die dag maakte De Ark Internationaal
de bevindingen bekend van het onafhankelijke onderzoek
naar Jean Vanier, de stichter van De Ark. Minder dan één jaar
na zijn overlijden vernamen we dat hij vrouwen zonder verstandelijke beperking misbruikte in het kader van spirituele
begeleiding. Wij veroordelen dit gedrag ten stelligste.
Wij leven mee met het leed van de slachtoffers en zijn dankbaar voor de moed die zij hebben getoond om dit misbruik
aan te klagen. Het spreekt voor zich dat we er alles aan doen
om misbruik binnen onze gemeenschappen te voorkomen.
Het beeld van Jean Vanier is kapot, maar het fundament van
onze Arkgemeenschappen blijft overeind. De mensen die
deel uitmaken van onze gemeenschappen zetten zich in om
de unieke waarde van iedere mens en de onderlinge samenwerking te bevorderen. Daarover getuigt dit hele jaarverslag.

Onze bezieling en inspiratie uitdragen
Om ons eigen verhaal te kunnen blijven schrijven en
zorg te dragen voor de bezieling van waaruit wij leven,
hebben we een halftijdse inspiratiemedewerker
aangeworven voor vier jaar. Het volledige loon
wordt door privé-investeerders, kloosters en fondsen
gefinancierd. We zijn dankbaar voor hun vertrouwen
in De Ark.
Onze website en sociale media werden door
studenten van Thomas More Geel
doorgelicht.

Privépersonen
€ 22 781,00

Kloosters
€ 29 050,00

Fondsen:
Oever vzw en vzw Solidariteit tussen congregaties, Bisdom Gent
€ 20 000,00

Studenten
sociaal werk
van HoGent
werkten een
spel- en
leerprogramma
uit voor scholen en
jeugdbewegingen
over de schoonheid
van mensen met
een beperking.

Onze levensvreugde uitdelen
Door een persoonlijke band op te bouwen met mensen
met een beperking verandert je leven voorgoed.
Via nieuwsbrieven, brochures, filmpjes, citaten en sociale
mediacampagnes moedigen we mensen aan vriendschap
te sluiten met mensen met een beperking in hun buurt.

1600 abonnees op onze nieuwsbrief
1000 citatenfolders verspreid
7000 mensen bereikt via sociale media
‘Wat overkomt een jongere die een jaar in De Ark verblijft’.
Op de website van De Ark Vlaanderen vind je een filmpje met Dorothee
uit Duitsland, die met ASF & ESC meeleefde in De Ark Moerkerke - Brugge.

Overkoepelend en lokaal
De Ark Vlaanderen ondersteunt de drie lokale Arkgemeenschappen
en het Arkproject in Kortrijk. Ze neemt initiatieven om de efficiëntie
te verhogen. De impact hiervan is meteen voelbaar op de werkvloer. Een greep uit de activiteiten:
Individuele ondersteuning van gemeenschapsverantwoordelijken waar nodig
Yanthe, Anne-Marie en Ann maken een filmpje
over de financiering voor het nieuwe dak van
Madona, het huis waar
Yanthe woont.

Coaching van de lokale werkgroepen rond fondsenwerving,
communicatie en inspiratie
Implementatie van good practices en initiatieven van
De Ark Internationaal
Het aanvragen en administratief opvolgen van
jonge buitenlandse vrijwilligers met het
subsidieproject ‘European Solidarity Corps’
van de Europese Unie
Samen oplossingen vinden rond uitdagingen
vanuit de overheid, bv regelgeving rond
corona, kostprijsberekening van
de zorg,…
Goedgekeurd Kwaliteitskeurmerk van de Europese
Commissie om jongeren met het programma
‘European Solidarity Corps’ te onthalen

Overkoepelende medewerkers
De Ark Vlaanderen heeft twee vaste
medewerkers in dienst:
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.

Directe lokale ondersteuning 677u 89 dagen
Regionale werking: 703u 92,5 dagen
Vorming: 376u 49,5 dagen
Communicatie en outreach 392u 51 dagen
Fondsenwerving 269u 35 dagen
...

Bondgenoot van Arkgemeenschappen
in nood
Elk jaar ondersteunen we één Arkgemeenschap die geen steun
krijgt van de overheid. Vanuit De Ark Vlaanderen doen we gerichte fondsenwervingsacties. In 2019 verdubbelden we het aantal donateurs (van 75 naar 150). Ook de lokale gemeenschappen
delen 10% van hun giften met een Arkgemeenschap in nood.
Zo konden we in De Ark Oeganda (2018) de tuinmuur afwerken
en in De Ark Honduras (2019) het nieuwe huis financieren.

Giften voor De Ark Internationaal
2018: € 22 183,17
2019: € 30 735,96
In 2020 zijn we bondgenoot
van De Ark Oekraïne, waar
nood is aan:

€ 15 000, voor het opstarten
van een takeawayrestaurant
met varenyky (zie foto rechts)
€ 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
Tijdens het communistische regime
werd beweerd dat mensen met een
beperking niet bestonden. Ze werden
verstopt in grote staatsinstellingen.
In Oekraïne is de zorg voor mensen
met een beperking bijna onbestaand.
De Ark is er toonaangevend in de zorg
en heeft vijf dagcentra, verspreid over
Lviv. Daar begeleiden ze 65 mensen
met een beperking en hun families.
Door het aanslepende militaire conflict
met Rusland gaat een groot deel van
het overheidsbudget naar defensie.
Ngo’s voor mensen met een beperking
krijgen geen subsidies.

Nationaal gerecht in Oekraïne: varenyky

In 2019 kwamen Marijke, Piotr en Christof in De Ark Gent wonen.
In totaal onthaalden we zeven nieuwe mensen met een beperking
in onze Vlaamse gemeenschappen.

Vooruitblik
Met de drie Vlaamse Arkgemeenschappen zijn we op weg
naar een eengemaakte structuur om onze krachten nog meer
te bundelen. Samen met experten van buitenaf werken we
aan ons ‘Samen Ark’-verhaal.
De voorbije maanden voelden we hoe corona onze manier
van gemeenschap-vormen beïnvloedt. We weten niet wat
dat zal betekenen voor de dagelijkse werking en de inspiratie
van onze Arkgemeenschappen op lange termijn. Wèl weten
we dat we blijvend zorg willen dragen voor elkaar. We blijven
geloven in de kracht van vriendschapsbanden met mensen
met een verstandelijke beperking. De wereld heeft hen nodig,
meer dan ooit.
Ga je met ons mee? Met frisse wind de wereld in!
De Ark Vlaanderen
Johan Roose
Regioverantwoordelijke De Ark Vlaanderen - Nederland

Anja T'Kindt
Inspiratiemedewerker De Ark Vlaanderen

De Ark Vlaanderen
De Ark Antwerpen
De Ark Moerkerke - Brugge
De Ark Gent
De Ark Kortrijk i.o.

Contactgegevens
De Ark Vlaanderen vzw
Groenstraat 46
2640 Mortsel
johan@ark.vlaanderen
0472 66 43 24
anja@ark.vlaanderen
0495 48 96 27
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De Ark Vlaanderen maakt deel uit van De Ark
Internationaal en ondersteunt en begeleidt de lokale
Vlaamse Arkgemeenschappen.
Ondernemingsnummer: 0547.875.695
Bankrekening: BE68 7360 0976 4934
Giftenrekening: BE72 3631 4032 7516

