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Nieuwsbrief 
‘t Groeihuis 2016

We willen met deze nieuwsbrief een concrete inkijk 
geven in het reilen en zeilen in ’t Groeihuis. We verzet-
ten met onze ploeg vrijwilligers heel wat werk en dat 
mag gezien worden!

We stellen verschillende werkgroepen voor volgens de 
dagen van de week, maar dit wil echter niet zeggen dat 
deze werkgroepen enkel op die dagen actief zijn.

Er is voor elk wat wils: groter werk, kleinere werk-
jes, lichter werk en zwaarder werk, werk om bij na te 
denken of waar je dat juist niet moet bij doen.

We willen ons vrijwilligerswerk goed doen. We hebben 
twee keer per jaar een deugddoende groepsvormende 

dag waarbij we ons engagement als vrijwilliger verdie-
pen en elkaar ontmoeten.

Het is kenmerkend voor onze werking dat we zorgzaam 
met elkaar, met het huis en met de omgeving omgaan.

We willen zo van ’t Groeihuis elke dag een plek maken 
waar mensen graag PRH-cursussen komen volgen 
om zichzelf beter te leren kennen en zo te groeien als 
mens. Een plek ook waar mensen individueel kunnen 
 verblijven om zich te herbronnen.

Er zijn veel helpende handen nodig om ’t  Groeihuis 
draaiende te houden. Wie weet neem jij binnenkort één 
van de lege plekjes in ons vrijwilligersweb in?
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Maandag

Het is poetsdag. Om 9u15 wordt de sleutel van de voordeur omgedraaid. Tafels en stoelen worden ver-
schoven, matten vliegen buiten, een emmer met sop wordt leeggemaakt in de goot… Kortom, één 
en al bedrijvigheid. ’t Groeihuis ruikt alweer naar bruine zeep.

Dinsdag

Onze boekhouder palmt het secretariaat in om onze  financiële huishouding onder de loupe te nemen. 
Dankzij hem weten we: we boeren goed! We beheren ’t Groeihuis als een goede huisvader.

Woensdag

Er zijn vrijwilligers die een heel jaar in 
kerststemming zijn. Vandaag vergaderen 
ze om de open deur met kerstmarkt voor 
te bereiden. Ze bekijken wat er tijdens de 
crea-dagen tot stand gekomen is en be-
spreken wat er nog verder moet gebeuren 
om van het open-deur weekend weer een 
hoogtepunt in het werkjaar te maken.

Donderdag

Deze dag stond met stip genoteerd in de 
drukke agenda van onze gast. Eindelijk 
eens een dag om tot rust te komen, om te 
genieten, om te herbronnen en zichzelf te 
gunnen wat nodig is om te groeien. Een 
kamer in ’t Groeihuis is hiervoor “the place 
to be”. Dit smaakt naar meer en onze gast 
boekt voor volgende maand een week-
endverblijf.
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Vrijdag

Gelukkig woont onze ICT-man op een boogscheut van ’t Groeihuis. Als de Wifi, die hij met veel zorg en 
deskundigheid geïnstalleerd heeft, het laat afweten is hij dan ook binnen de kortste keren ter plaatse.

Zaterdag

Een tuinkabouter vertelt:

“Het fysisch werken met mijn handen 
doet mij goed: het wieden van het woeke-
rende onkruid, het verknippen van de grote 
takken, het over en weer rijden met de 
kruiwagen naar Compostella* houdt mij in 
beweging, terwijl ik geniet van de groene, 
rustgevende omgeving. Ik kijk er al naar uit 
om tijdens de werkweek in juli ook andere 
klussen aan te pakken.”
*  Compostella is de plaats in het park waar alle ‘groen’ 

de tijd krijgt om compost te worden.

We hopen dat het binnenkijken in een week van onze werking je 
inspireert om eens kennis te komen maken met ’t Groeihuis. Je kan 
contact opnemen met lieve.fierens@prh.be. Zij kan je verder 
 informeren over wat een eventueel engagement inhoudt. Diegenen 
die de weg al kennen zien we graag snel terug.

Zondag

Een groep cursisten wordt warm onthaald 
door een vrijwilliger. Zowel de hartelijke 
ontvangst als de warme koffie en het 
knetterend haardvuur in koude dagen 
doen deugd. De verdeling van de onthaal-
beurten gebeurt tijdens twee vergaderin-
gen met de werkgroep. Op die momenten 
staan we ook even stil bij wat ons enga-
gement voor ons en ’t Groeihuis betekent.

mailto:lieve.fierens@prh.be
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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

GIFTEN
Giften kunnen alleen nog maar gestort worden op het rekeningnummer van ‘t Groeihuis:

IBAN: BE27 0012 5515 8273

BIC: GEBABEBB

Helaas kan er geen fiscaal attest meer gegeven worden.

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 e-mailadres.

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

www.groeihuis.be

www.prh.be

Aandacht:  Gelieve tijdens de kerstmarkt alleen te parkeren op de daarvoor wettelijk voor ziene plaatsen. 
Er wordt streng op toegezien door de wijkagent.

ontmoeting
artisanaal taart

cadeautjes
lekkerkransen

advocaat
bloemstukken

vlierbloesemconfituur

sfeervolgezellig
kwaliteitcreatiefschoonheid

importandozelfgemaakt pracht

huisbereidsmaakvolproeven

open deur 
met 
kerstmarkt 
in 
’t Groeihuis

zaterdag 3 dec 2016 
zondag 4 dec 2016 
telkens van 14 u tot 18 u
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