
De gemeente volgt dit als externe partner verder op. Er wordt beroep gedaan 
op inwoners, externen, mensen die dit project een warm hart toedragen. Dit is 
een maatschappelijk verhaal waar zeker middelen voor te vinden zijn. 

Als je zou mogen dromen…? 

Dan zijn we nu al bezig met dromen. Er is één deel voor de bakkerij 
toegewezen aan vzw MeeGaan. Wij bekijken in een werkgroep welk 

potentieel de rest van het gebouw kan hebben, samen met 
MeeGaan.  We denken na over hoe we nog meer mensen 

kunnen naar hier trekken via eventueel zachte recreatie, 
toerisme, korte keten in kader van duurzaamheid.  

Wat is het verhaal van het Dominicanessenklooster? 

Het Dominicanessenklooster heeft altijd een sociale rol opgenomen in het 
leven van de gemeente: gastenverblijven, opvang van vluchtelingen, enz. In 
2011 heeft Herne het gebouw van de Dominicanessen aangekocht, op 
voorwaarde dat het een sociale rol zou blijven spelen.  

Wat is de plaats van vzw MeeGaan hierin? 

We hebben verenigingen en bedrijven hier een plaats 
gegeven voor hun activiteiten. De vzw MeeGaan heeft 
met een mooi dossier het project gewonnen dat we 
hadden uitgeschreven en heeft hier een vaste stek 
gekregen. 

Wat was dan de kracht van het dossier van vzw 
MeeGaan? 

Het gaat om een tewerkstellingsproject voor mensen 
met een beperking, of anderen die geen plaats 
vinden op de arbeidsmarkt, in de maatschappij. Het 
voorziet de bouw van een bakkerijtje en een winkel. Het 
inclusieverhaal past volledig in de geest van het klooster. 
Het is een ontmoetingsplaats geworden voor alle mensen. 

Welke zijn volgens u de uitdagingen nu? 

Hoe kunnen we dit op korte termijn zo snel en zo goed mogelijk in de 
praktijk brengen. Dat vraagt veel denkwerk en uiteraard ook financiële 
middelen. Inclusie blijft een belangrijke focus en ik weet dat de zusters die 
dit pand hebben verlaten heel trots zijn dat het verhaal is mogen worden 
wat het vandaag is.  

 

Sigrid Devleminck is initiatiefneemster  en voorzitter van de 
vzw MeeGaan, tewerkstellingsorganisatie voor volwassenen 
met een mentale beperking en mama van 24jarige dochter 
Meghann. 

Wegens  te lange wachtlijsten en plaatsgebrek 
in dagcentra       willen een paar ouders en 
sympathisanten een kleinschalig, inclusief 
project (bakkerij) uitbouwen in een deel van de 
gebouwen van het Dominicanessenklooster 
waar op authentieke wijze brood zal gebakken 
worden (houtoven). Het brood zal gemaakt 
worden op basis van bloem uit graan van 
eigen regio (en gemalen in lokale molens). 

Daardoor komt men tegemoet aan de 
behoeften die (jong) volwassen met - of ook 
zonder - een mentale beperking hebben nl: 

• sociaal contact: gevoel erbij te horen, 
verbonden zijn met anderen …. 

• zelfverwezenlijking, de behoefte om te 
groeien en zich persoonlijk te kunnen 
ontwikkelen. 

 

• aandacht en waardering: verantwoordelijkheid, iets kunnen leren 
en iets kunnen doen voor anderen, trots en 
voldoening,  maatschappelijke positie, erkenning van anderen…. 

Wij zijn ervan overtuigd dat gerespecteerd worden, 
keuzes kunnen maken, relaties en sociale contacten 
hebben, deelnemen aan de samenleving, ontwikkelen en 
ontplooien bijdragen tot een gelukkig en kwaliteitsvol 
leven. 

Het bakken gebeurt door een zelfstandige bakker en 
een zevental jongvolwassenen met beperking, 
begeleid door een pedagogisch medewerker. Het 
brood zal op locatie in een winkeltje worden verkocht. 
Op deze manier dragen wij bij aan een inclusieve 
samenleving. 

Wij schrijven ons ook in,  in een heel wat ruimer project in 
Herne en het Pajottenland dat (H)eerlijk, lokaal voedsel 
in een ontmoetingsplek nl. het dominicanessenklooster, 
wil aanbieden. 
  
Concreet: winkel, bakkerijtje, café en bistro… en als we 
verder dromen: een brouwerij en kaasmakerij! 
 
 

Sigrid: “we doen het zelf” 

MeeGaan vzw is opgericht door ouders met een kind met een beperking. Het 
doel van de organisatie is om mensen met een beperking activiteiten met een 
educatieve, onderhouden, gevarieerd karakter aan te bieden. We hebben een 
nieuw project opgestart om kwetsbare jongvolwassenen een plaats te geven 
waar ze hun kwaliteiten kunnen inzetten ten dienste van de gemeenschap. 

Kris Poelaert, Burgemeester van de gemeente Herne legt uit waarom de 
gemeente het project een plaats heeft gegeven. 
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Meghann wordt binnenkort 25 jaar. Het is een 
juffrouwtje die heel veel structuur nodig heeft 
om goed te kunnen functioneren. Ze houdt 
van allerlei werkjes (in een winkel werken, 
koken, bakken, bejaarden bijstaan, sporten,…) 
Niets doen is niets voor haar, ze 
wordt er lastig van. Wat ze wél leuk 
vindt is bijleren, tussen de mensen 
zijn, een specifiek en aangepast 
project hebben. ”Dat maakt haar 
rustiger, trots en autonomer”, aldus 
Sigrid, mama van Meghann. “Als ik 
haar vraag wat wil je later doen, 
antwoordt ze ‘ik wil werken en mijn 
eigen flatje hebben zoals mijn 
zussen’”. Ze geeft ook zeer goed aan dat ze 
zelfstandig wil functioneren. “Ik wil groot zijn”, 
zijn haar woorden. 

Lander is 21 jaar. Hij is doof en 
communiceert in gebarentaal. Zijn 
bijkomende hersenafwijking zorgt 
ervoor dat hij ondersteuning en 
structuur nodig heeft. Hij is zot van 

treinen, paarden en alles 
wat met water te maken 
heeft. In juni stopt Lander 
zijn schoolloopbaan en 
hij popelt om te mogen gaan 
werken. Waar hij ook voor kiest, hij 
kan met de nodige begeleiding veel 
leren en groeien. De 
interesses zijn alvast 
breed: in een keuken 

werken, met dieren werken, in de 
tuin werken… hij ziet het allemaal 
zitten. Lander is heel fier als hij 
nuttig en dienstbaar kan zijn. 

Ik heet Shanta en ben 48 jaar. Ik 
woon kort bij het klooster.  De enige 
activiteit die ik buiten huis heb in de 
week, is bij MeeGaan vzw. Daar kook 
ik ‘s morgens en in de namiddag doe 
ik aan sport. Ik zou graag in het 
gewone circuit werken maar dat lukt 
niet. Ik wil later graag in een rusthuis 
of in een winkel werken. Brood leren 

bakken of klanten bedienen is iets voor mij. Ik 
zit graag tussen de mensen. Ik wil graag iets 
doen. Altijd thuis zijn wil ik niet. Ik wil graag 2 

dagen per week werken en een dag 
sporten. Misschien kan ik later bij 
Delhaize werken ...   

 

Wel, daarvoor is jouw hulp nog broodnodig ... Is ons “broodje” gebakken?  
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De eerste medewerkers 

Kom kennismaken 

Iedereen is welkom om kennis te 
maken met het project 

3 juni van 10 u tot 15 u 
H. Geeststraat 24, 1540 Herne  

Schrijf u in om deze nieuwsbrief te ontvangen: 

eenhartvoormeegaan@gmail.com 

Andere mensen die willen “solliciteren” om mee te werken in het project kunnen 
contact opnemen via de website.  

• LOKAAL: groenten, zuivel, fruit, vlees van 
boeren uit de regio… én zelf gebakken brood 
met bloem van lokaal geteelde en gemalen 
granen 

• SOCIAAL: jonge mensen met een mentale 
beperking  

• OPEN: gezellig lokaal , activiteiten en 
workshops voor IEDEREEN. 

Maak van MeeGaan vzw uw goed doel en investeer 
rechtstreeks in tewerkstelling voor mensen met een beperking 
in het Pajottenland. 

 

Onze doelstellingen: 
• op korte termijn hebben we subsidies nodig om het 

project te ondersteunen: fondsen voor materiaal, 
omkadering en vooral voor onze jonge, pas 
afgestudeerde begeleiders die de medewerkers de 
nodige vaardigheden moeten aanleren. 

• op lange termijn moeten deze jongvolwassenen een 
bijdrage kunnen leveren aan de lokale gemeenschap. U 
geeft mensen met een beperking de mogelijkheid om 

op de werkvloer hun talenten in te zetten en zo 
volwaardig mee te leven in onze maatschappij.  

 
Er zijn twee formules: 

• directe giften 
• maandelijkse bijdrage die 

ons op langere termijn 
steunt 

Giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar via de rekening van 
de Koning Boudewijnstichting. 
 
Voor een permanent opdracht, bezorg de bijgevoegde 
postkaart aan je bank. 

Bakkerij 

Hoevewinkel 

Brouwerij 

Bistro 

... 

Met jouw steun willen we meer initiatieven op 
dezelfde plek aantrekken. Dit zijn onze 
plannen op middenlang termijn. Meer ideeën 
en initiatieven zijn welkom! 

mailto:eenhartvoormeegaan@gmail.com

