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Mijn parcours is niet alledaags. Ik ben jurist-criminoloog en had 
een mooie job als teamcoördinator bij Child Focus. Ik ben ook 
mama van 3 kinderen, Lander, Linde en Luna.  

Lander, 21 jaar, is doof en heeft een hersenafwijking. Een gril van de 
natuur die enorme invloed heeft op ons gezinsleven, maar ook op 
mezelf als persoon. Het is leren aanvaarden dat de ‘normale’ gang 
van het leven niet van toepassing zal zijn op je zoon. Het is leren 
omgaan met hoe de mensen jouw kind bekijken, beoordelen, 
uitsluiten of hem in de armen sluiten. Het is leren de zorgen en 
frustraties dragen van de eindeloze procedures, regels, formulieren, 
medische controles, goed -en afkeuringen waar telkens zoveel van 
afhangt. 

Lander zijn hersenen werken helemaal niet 
zoals de onze. Daarom is voor Lander 
niets evident of normaal. En bij 
uitbreiding is ons eigen leven dat ook 
niet. De confrontatie met het anders 
zijn, andere grenzen, andere logica 
heeft ervoor gezorgd dat ik aan de 
slag moest gaan met mezelf.  

Ik heb mijn job opgezegd, omdat ik 
op een andere manier in het leven 
wou staan. Minder met het hoofd, meer 
met het hart en met de handen. Na 20 jaar 
in de sociale sector te hebben gewerkt, heb ik 
mij omgeschoold tot kok. Met de intentie om mensen te verbinden 
via gezelligheid, lekker eten, ontmoeting. 

Lander is dit jaar afgestudeerd, dat heeft alles dan toch nog een 
andere twist gegeven. In de zoektocht naar een dagbesteding voor 
Lander die niet belachelijk duur is, of te weinig gericht is op het 
verder ontwikkelen van zijn talenten, kwamen we uit bij vzw 
MeeGaan. Dit project sloot volledig aan bij wat wij geloven. Lander 
kan veel en heeft ontzettend veel goesting om te werken, om nuttig 
te zijn, om te zijn zoals iedereen. Waarom niet die omgeving voor 
hem, en andere zoals hem, creëren met aandacht voor zijn talenten, 
gericht op waardigheid, groei en verbinding. Toen duidelijk werd dat 
de bakkerij die in dit kader zou worden opgestart nog geen bakker 
had, leek het de volgende (on)logische stap: ik zou bakker worden! 

Een aantal stages later, besef ik dat bakker zijn echt wel een ‘metier’ 
is, en dat ik nog veel te leren heb. Als ik soms twijfel aan mijn 
mentale kracht of aan mijn capaciteiten om dit tot een goed eind te 
brengen, denk ik terug aan de reden waarom we dit avontuur 
begonnen zijn. En dan weet ik dat het goed is. 

Adinda, moeder en bakker 

Nieuwe communicatie 

MeeGaan heeft sinds kort een nieuwe website: 

www.meegaan.be  
Ook een nieuwe facebookpagina: 

www.facebook.com/meegaanvzw/ 
 

Ons nieuw e-mailadres: info@meegaan.be  

BIJZONDER WERKEN 

Ga jij ook mee met MeeGaan?  Neem dan snel contact op met ons, 

via info@meegaan.be of www.meegaan.be/contact. 

Stort je gift op volgende rekeningnummers: 

•Van de K. Boudewijnstichting 

  BE10 0000 0000 0404  

Met vermelding 129/2005/00017 (fiscaal voordeel vanaf 40€) 

•Van de vzw MeeGaan: 

  BE61 6528 4143 9417 

Meer info op: https://meegaan.be/sponsorformules/ 

Jouw inbreng is welkom  

Doneer aan MeeGaan 

De droom op weg naar realiteit: een project krijgt vorm 

“Het is leren 
aanvaarden dat de 

‘normale’ gang 
van het leven niet 
van toepassing zal 

zijn op je zoon” 
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Stand van zaken bouw bakkerij... 

De aannemer is druk bezig met de ruwbouw voor de bakkerij. De werken gaan goed vooruit, het 
project krijgt zo weer een beetje meer vorm. Er is nog veel te doen, er moet nog veel worden 
beslist, er moeten nog veel fondsen worden ingezameld. Wenst u ons te helpen, door vrijwilliger 
te worden of door een donatie te doen? Ga naar onze website 
voor meer informatie, en vul het formulier in: 

http://meegaan.be/sponsorformules/ of  

http://meegaan.be/contact/ 

Alle hulp, jouw ideeën, inbreng, donatie zijn welkom! 

… en ook de medewerkers bereiden zich voor 

nodigt u uit 

Zaterdag 01/12/2018 vanaf 17:00  

Zondag  02/12/2018 van 11:30 tot 16:00 

In de polyvalente feestzaal  
Markstraat 17, Sint-Pieters-Kapelle  
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Met dank aan: Flavor Shop - Waer Waters - Sir Kwinten - Nikkishop Denderwindeke 
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