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Nieuwsbrief 
‘t Groeihuis 2015

Het afgelopen jaar stond in het teken van de zoektocht naar nieuwe 
vrijwilligers.

We kijken uit naar “nieuw bloed“, naar mensen die ons willen komen 
ondersteunen, naar mensen die dit willen doen vanuit een grote betrokkenheid 
op ’t Groeihuis en PRH.

We lanceerden al een oproep tijdens de kerstmarkt, met de boodschap: 
“we need you!“

Tijdens de namiddag van de Algemene Vergadering organiseerden we: 
“’t Groeihuis achter de schermen“.

We verwelkomden naast onze trouwe vrijwilligers een aantal geïnteresseerden. 
Met een ludieke en originele zoektocht verzamelden we informatie over alle 
werkgroepen.

In deze nieuwsbrief brengen we u graag verslag van deze mooie dag.
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Ook al was je er die dag niet bij, misschien ben je 
toch wel geboeid door één van onze werkgroepen. 
We zetten ze hier nog even op een rijtje:

 ~ TUIN

 ~ OPEN DEUR MET KERSTMARKT

 ~ POETS

 ~ ONTHAAL

 ~ WERKWEEK

 ~ KLUSJES

 ~ ICT

“Als het kriebelt“, moet je deze keer niet “sporten“, maar kan je contact op
nemen met lieve.fierens@prh.be. Zij kan je verder informeren over wat 
een eventueel engagement inhoudt.

Twee getuigenissen over ‘’‘t Groeihuis achter de schermen‘’:

Het thema van het zoekspel in de namiddag is gebaseerd op: 
“Hier zie je een ecologische berm“.

Op verschillende plaatsen hebben we kijkers aangebracht 
die allemaal zicht geven op iets in of rond het gebouw dat 
te maken heeft met een specifieke werkgroep. Het is de 
bedoeling om op die plaatsen info te krijgen, een kwisje te 
maken en een beleefvraag te beantwoorden.

De mensen krijgen elk een boekje met dezelfde kleuren die 
samengehouden worden door een sleutelhanger met het logo 
van ‘t Groeihuis.

Een blik achter de schermen van de 
werkgroep Tuin:

Afhankelijk van het seizoen is de werkgroep 
bezig met snoeien, wieden, aanplanten, gazon 
maaien…

We dromen van een werkweekend met vele 
enthousiaste groene vingers.

Er is altijd tuinwerk, behalve in de winter.

Wie logeert er in het insectenhotel?

Geef een naam aan deze creatie.

Wat gebeurt er met het snoeisel van de 
taxushaag?

Wat is volgens mij het belang van deze 
werkgroep? Voor de werking en de uitstraling 
van ’t Groeihuis?

Kijk!
Hier werken wij aan

een ecologische berm

Ik was nieuwsgierig! Ik kom geregeld in 
‘t Groeihuis voor vorming, maar ik wist eigenlijk 
niet hoe het er achter de schermen aan toe ging. 
Ik hoorde er thuis wel over spreken, maar nu 
wilde ik het graag ook zelf ontdekken.
Ik moet zeggen, het was een warm welkom 
die middag. Ik heb me onmiddellijk thuis 
gevoeld. De ontdekking van alle werkgroepen 
via de quiz en de vele ‘uitzichten’ waren heel 
leuk en maakten van de deelnemers echte 
ontdekkingsreizigers. Elk hoekje werd verkend.
En zo leerde ik op een speelse manier de 
diverse werkgroepen kennen. Er heerste een 
gemoedelijke en open sfeer. Het ontvangende, 
gastvrije en huiselijke van ‘t Groeihuis waren 
voelbaar aanwezig.
Er zijn duidelijk veel helpende handen nodig om 
‘t Groeihuis ‘draaiende’ te houden.
Het heeft me aangestoken! Ik ben gaan helpen 
tijdens de werkweek in juli en dat heeft me veel 
voldoening gegeven. Het is deugddoend om 
mijn steentje bij te dragen en tot rust te kunnen 
komen in ‘t Groeihuis.
De blik achter de schermen kan dus echt 
geslaagd genoemd worden. Het heeft gedaan 
wat het moest doen: een blik werpen op wat er 
allemaal in de vele werkgroepen gebeurt om van 
‘t Groeihuis te maken wat het vandaag is én om 
mensen enthousiast te maken om hieraan mee 
te werken.
Peter

De voorstelling van de verschillende werk
groepen die actief zijn gedurende het ganse jaar, 
gebeurde op een creatieve manier. Neen, geen 
vertegenwoordiger van elk werkgroepje die een 
woordje uitleg gaf. Ik mocht zelf aan de slag via 
een kleurrijke zoektocht doorheen ’t Groeihuis 
zelf en een in te vullen quizje. Zo ontdekte ik 
van elke werkgroep, zoals opendeur, onthaal, 
tuin… zijn specifieke taken.
Het viel me op hoe ‘zorg en kwaliteit leveren’ in 
elk werkgroepje hoog aangeschreven staat. Ik 
hoorde ook dat elke vrijwilliger er mag zijn met 
zijn inzet, op zijn manier. Je neemt die taak, die 
verantwoordelijkheid op die het beste bij je past, 
die je het meest aanspreekt of waarvoor je je 
uitgedaagd voelt. Dat sprak me wel aan en gaf 
me ook vertrouwen. Ik hoorde dat er nood was 
aan nieuwe vrijwilligers, wat voor mij een extra 
appèl was.
Ik vroeg me af of ik een engagement als vrij
williger in ’t Groeihuis zou/wou opnemen. Ik 
voelde me voorzichtig aftasten. Wat kan ik? 
Waarin kan ik iets betekenen? Waarin laat 
ik me zien – spring ik – durf ik? Tijdens die 
namiddag voelde ik wel iets kriebelen, maar 
het was me nog niet duidelijk waarin mijn 
engagement zou kunnen bestaan. Ik besloot het 
nog wat te laten ‘groeien’.
Ondertussen werd het voor mij al iets duide
lijker en concreter. Zo hielp ik mee op de 
tuindag en zette ik me ook 2 dagen in tijdens de 
werkweek.Wordt vervolgd…
Els
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Heb je zin in een hartverwarmende 
winterse middag met je gezin? Trakteer 
je graag je vrienden op iets lekkers? Kom 
je graag uit de hoek met een origineel 
cadeau? Ontmoet je graag andere 
mensen die ’t Groeihuis genegen zijn?
Dan nodigen we je uit op de

www.groeihuis.be

Uitgave: ‘t Groeihuis – Vruchtbare Aarde vzw | V.U.: Ilse Op de Beeck
Correspondentieadres: St.-Jozefsdreef 7, 3020 Herent

Aandacht: gelieve alleen te parkeren op de daarvoor wettelijk 
voorziene plaatsen. Er wordt streng op toegezien door de wijkagent.

open deur met 
kerstmarkt in 
’t Groeihuis

zaterdag 5 dec 2015 van 14 u tot 19 u

zondag 6 dec 2015 van 14 u tot 18 u

’t Groeihuis
St.-Jozefsdreef 7

3020 Herent

Uitgave: 't Groeihuis – Vruchtbare Aarde vzw
Correspondentieadres: St.Jozefsdreef 7, 3020 Herent

V.U.: Ilse Op de Beeck | Lay-out: Connie Wera
Werkten mee aan dit nummer: Machteld Govaerts en Ilse Op de Beeck

Drukwerk: Eurographics BVBA

DIGITALISEREN EN UPDATEN VAN ONS 
ADRESSENBESTAND
Graag een mailtje naar anita.wolfs@belgacom.net 
met volgende gegevens: naam, adres, telefoon en/
of GSM en je emailadres.

GIFTEN
Nog steeds blijft de interessantste manier om geld 
te geven aan ’t Groeihuis het storten van giften via 
de projectrekening ’t Groeihuis – Vruchtbare Aarde, 
beheerd door de Koning Boudewijnstichting (KBS).

Rekeningnummer: BE 10 00000000 0404

BIC: BPOTBEB1

van de Koning Boudewijnstichting met 
vermelding van de gestructureerde 
mededeling 128/2768/00036

De giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar 
vanaf 40€ (art. 145/33 WIB).

Nederlanders kunnen storten zonder kosten op het 
rekeningnummer van ‘t Groeihuis:

IBAN: BE27 0012 5515 8273

BIC: GEBABEBB

maar kunnen helaas geen fiscaal attest krijgen.

PRH ACTIVITEITEN
Inlichtingen en inschrijvingen via de website van 
’t Groeihuis en PRH:

www.groeihuis.be

www.prh.be


