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een logo en verwijzing naar producent
‘Oranje’.”

Het ponsatelier is het nieuwste initiatief
van de dagbesteding in het Bilkske. Het
project toont hoe Oranje-medewerkers
meester zijn in het creëren van creatieve
oplossingen bij het inspelen op de
individuele noden en mogelijkheden van
cliënten.
Els vertelt honderduit
Het ponsatelier is een samenwerking met
Bambino in de Langestraat, een winkel
waar het niet de vraag is wat ze te koop
hebben, maar eerder wat er niet te koop
is. Rond de kerstdagen lagen er in
opdracht van Bambino ook geponste
decoratiesterretjes en -kerstboompjes uit
het Oranje-atelier. In ons ponsatelier in
het Bilkske recycleren een tiental gasten
iedere donderdagmorgen zo het
kartonafval van de pralinedozen die in
Sijsele gemaakt worden.
Els neemt mij niet zonder trots mee
naar het atelier. De ontspannen en
vriendelijke sfeer valt direct op.
Els “Laat je niet misleiden. Het werk
vraagt de nodige concentratie. Aan de
deel-eilandjes heeft iedereen zijn taak.
Els, Martin en Ronny selecteren en
knippen de onbeschadigde stukken karton
uit de pralinedozen en verzamelen ze in
een plastic box. Isabel ponst de grote
vlakken en Celine de kleinere, wat meer
handigheid vereist. An-Sofie en Zyrafete
controleren de vormpjes én stoppen er 24
van in een zakje. Soms help ik mee
controleren maar na één uur zie ik zelf
sterretjes en durf ik over de fouten heen te
kijken. Na de controle en verpakking
worden de zakjes gesealed, voorzien van
een gaatje en een sticker met de prijs en

“Elke week weer kunnen we rekenen op
de medewerking van vzw Oranje. Hier
zien we Zyrafete aan het werk (samen
met begeleidster Ingrid) bij het
verkoopsklaar maken van (kerst)sterren,
die ook door de mensen van vzw Oranje
geponst en verpakt werden. Een dikke
dankjewel !!!”
Bericht en foto’s gepost op Facebookpagina
van de Bambino op 29/11/17

Wie neemt deel aan het ponsatelier?
Els “De gasten die deelnemen aan het
atelier stelden zelf de vraag om te mogen
meedoen of worden door Oranje
geselecteerd op basis van interesse en
handigheid. Het Bilkske is een
zorggerichte groep waarbinnen het
ponsatelier iets meer vaardigheden en
taakgerichtheid vergt. Het werk daagt de
gasten uit, maar moet wel binnen hun
bereik liggen waardoor ze het werk graag
blijven doen. Bambino scherpt hun
motivatie nog meer aan door onze
afgewerkte producten uit te stallen en op
hun Facebook-pagina te verwijzen naar
de fijne samenwerking met Oranje.

ik helpen in Bambino. Ik haal er de
boekentassen uit de plastic verpakking... “
Els vult aan: “...samen met Steven,
Franky, Jurgen, Zyrafete , … helpt Isabel
om alle artikelen die bij Bambino
binnenkomen te controleren, te sorteren,
samen te stellen, uit- en in te pakken, te
prijzen, te tellen. Ze helpen er ook om
paletten met materiaal van andere
ondernemers te verwerken.

Na een uurtje werken hebben de cliënten
een kwartiertje pauze verdiend. Daarna
wordt nog 45 minuten geponst.
In de pauze vertelt Els enthousiast
verder ”Het semi-industriële atelier zit nog
in de startfase. Als begeleider zijn we
daarom volop bezig met het uitwerken van
bestaande en het uitdenken van nieuwe
activiteiten. Momenteel helpt Michel hier
ook bestekhoesjes maken waarvoor we
trouwens nog nieuwe opdrachtgevers
zoeken. Daarnaast werken we samen met
oud huis Deman om de Brugse
Beschuiten te verpakken. Op dinsdag
plakken we in ons atelier stickers op de
verpakking zakjes met behulp van een
sjabloon: een houten plankje waarin het
zakje geklemd wordt en waarop
aangeduid staat waar de sticker moet
komen. Geen eenvoudig werkje om de
stickers zonder kreuken op de juiste plaats
te plakken! Begeleidster Hanne gaat
wekelijks met een groep op verplaatsing
en plakt de tweede sticker op de
ommezijde in de fabriek zelf.
Intussen is Isabel na de pauze als eerste
terug en vertelt glunderend: ”Af en toe ga

Dankzij de stagiairs, jobstudenten en vzw
Oranje worden o.a. de paletten van
Blokker aan de lopende band gesorteerd,
geprijsd, gefotografeerd en in de winkel
gezet. Een terechte dankjewel aan alle
helpende handen van het Bambino-team.
Bericht en foto’s gepost op Facebookpagina
van de Bambino op 29/11/17

Els besluit:”Het tempo waarop iedereen
werkt is niet belangrijk, wel de kwaliteit
van de afgewerkte produkten. Het doet mij
iedere keer plezier om te zien hoe elke
cliënt hier trots is dat hij of zij een schakel
is in de ketting van het werkproces. Het is
onze taak om de schakels op de juiste
plaats te zetten. Ook de samenwerking
met Bambino is hartverwarmend. Het
motiveert mij om steeds opnieuw op zoek
te gaan naar nieuwe opdrachten en
opdrachtgevers.”

