Naam
Voornaam
Bertuelens Marie-Jeanne

Organisatie

Motivatie
Zij zet zich al vele jaren inzet voor de dienst. Zij gaat sinds 2013 iedere dag als vrijwilligster langs bij een kind dat revalideerde en die
een lichte verstandelijke beperking heeft. Haar inzet willen we graag belonen met de prijs voor vrijwilliger.

Bogaerts

Walter

Walter zet zich wekelijks in om een gezellige sfeer te creëren in het wijkhuis Papenhofke, maar ook aanhalen boodschappen voor
wijkhuis en niet te vergeten de activiteiten waarvoor hij zich inspant, aanhalen, decoreren, afwassen, opstellen, opdienen en zoveel meer
waar ik niets van af weet. Altijd vriendelijk, goedlachs. Zou dit al jaren doen naar het schijnt dus dikke pluim en ik vind dan ook dat dit
eens mag beloond worden!

Bouzerda

Imad

Imad Bouzerda is een jonge man die heel geëngageerd is in ROJM. Hij is elke avond als vrijwilliger actief. Imad verantwoordelijk voor de
muziekstudio's in ROJM. Hij moedigt jongeren aan om in hun talenten te geloven en om artistiek bezig te zijn. Imad is een
voorbeeldfunctie voor veel jongeren. Hoe hij de jongeren bereikt en begeleid in het maken van muziek en teksten is fascinerend.
Hiervoor verdient hij zeker een compliment!

Broeckx

Jef

Jef is een gedreven, luisterende, en behulpzame vrijwilliger.Hij staat onmiddellijk paraat voor Juneco wanneer we hem iets vragen.Hij is
zeer loyaal en trouw aan onze organisatie! Ontzettend geëngageerd samen met zijn vrouw!

Ceulemans Denise

Een lief, zachtaardig, luisterend, vrolijk, stralend iemand! Bereidwillig en zet zich vol passie in voor Juneco. Straalt rust uit voor onze
jongeren. De beste supporter voor onze Juneco-voetbalploeg! Hip hoera voor Denise!!

Fierens

Stijn

Stijn is al jarenlang de trotse voorzitter van Joppe en het gekende figuur van battel. Zonder hem was jeugdhuis Joppe nooit boven water
gebleven Xxxx

Maerevoet

Ann

Onze kandidaat vrijwilliger is een gedreven jeugdmonitor dat al 29 jaar in zet voor onze organisatie. Zij is een drijvende kracht en komt
steeds van ver om haar vrijwilliger werk te doen voor onzen werking. Ze staat steeds paraat al haar weekends gaan naar onze
jeugdbeweging en ik kan een boek schrijven waarom ik Ann zo bijzonder vind. Zij is ook de stichter van het jeugd Rode Kruis Muizen en
nu is ze geen verantwoordelijke meer maar ze zet zich nog steeds in voor de lessen kamp Activiteiten vergaderingen en onze
evenementen en EHBO voor jeugdleiders. Kortom dit jaar heeft ze niet veel vrij en is zij voor onze kern de ERE Vrijwilliger van onze
kern.

Swinnen

Ann

Ann is de immer bezige bij van de NEO Hockey Club Mechelen.
Zorgen voor droogjes en natjes, opnemen van het gros van de administratie, van de club, de financiën, afspraken met de Nekker en
occasioneel al eens een training geven. Ze is er altijd!

Vermuyten Françis

Hij is al jaren de duivel-doet-al van Sjarabang. Ondanks zijn stoute gezondheid.

Verreydt

Willy is sinds 13 juni 2017 als vrijwilliger werkzaam bij Kringwinkel Ecoso. Enkele jaren geleden werkte hij ook al als vrijwilliger bij de
Kringwinkel van Mechelen. Door een fusie met Kringwinkel Willebroek zijn we doorgegaan onder de naam Ecoso (Ecologisch en Sociaal
Ondernemen). Willy werkt 2 dagen per week op de afdeling elektro. Hij test de huishoudelijke toestellen die door klanten werden
geschonken aan de Kringwinkel. Als ze in orde en veilig zijn worden ze geprijsd en door Willy zelf in de winkel gezet. Willy komt altijd
vrolijk bij ons werken en zorgt daarmee ook voor een nog betere sfeer! Wat hij het liefst doet is audio (radio´s, cd- en platenspelers)
testen. Hij wil dan nog wel eens de geluidsknop luid opzetten als hij een oude LP opgezet heeft, dat zorgt voor extra ambiance bij de
klanten in de winkel en de collega´s in de werkplaatsen. Hij is een gewaardeerde collega van ons!

Willy

Vogt

Maria

Mijn lieve moeder van 85jaar.Gedurende 17 jaar verbleef haar zuster, Barbara Kleinhenz, in het hof van Egmont te Mechelen.
Trouw, elke namiddag om 13.30u, door weer en wind vertrok ze gesteund door haar rollator naar de home. Niet alleen om haar zus
gezelschap te houden, maar ook om de mede bewoners van hetzelfde verdiep te plezieren. Ze zong met hen, gaf drinken indien nodig of
babbelde gewoon met hen van vroeger... Er was één dame voor wie ze wekelijks iets van de markt meebracht. Zoals maatjes, een
speciale kaas of dergelijke. Haar zus overleed spijtig genoeg laatst op 20 september. Mijn moeder haar bedoeling was om verder de
bewoners gezelschap te houden en hun nog gezellige momenten te bezorgen. Jammer genoeg door haar verdriet om het verlies van haar
zuster, kan ze nog niet terug binnen stappen in het Hof van Egmont. Maar tijd heelt de wonden wordt gezegd, wij hopen dat ze dan ook
terug kan gaan en nog vele oudjes plezierige momenten kan bezorgen.

Actueel denken en leven Mechelen

Meet Mee Mechelen is een initiatief van verschillende partners (waaronder Fietsersbond, Natuurpunt, Leefmilieugroep Mechelen-Zuid,
Thuis in Nekkerspoel, Technopolis, VITO en Stad Mechelen), waarbij enthousiaste vrijwilligers de luchtkwaliteit en het geluid in Mechelen,
in kaart te brengen. Met het initiatief wensen Mechelaars, beleidsmedewerkers en wetenschappers in te zetten op een betere
leefomgeving. https://mechelen.meetmee.be/

Battel Zomert

Een feitelijke vereniging van vrienden die anderhalf jaar geleden opgericht werd en als doelstellingen heeft, de bescherming en indien
mogelijk uitbreiding van het bos van Loos, een historisch kasteelpark gelegen langs de Leuvensesteenweg op de grens met Muizen en de
bescherming en restauratie van het momenteel in zorgwekkende toestand verkerende 18de eeuwse koetshuis. De huidige eigenaars
Loos/Draps onder welke naam het bos in de buurt bekent staat, laten het domein alsook het historische koetshuis en een stenen brug
met inscriptie '1776' volledig verkommeren uit speculatieve overwegingen en van hun moeten we niet op enige medewerking rekenen
om dit domein te beschermen. De geschiedenis hebben we met de medewerking van familie van de oorspronkelijke eigenaars en
bouwheren van het kasteel van Betzenbroeck kunnen terugvinden en we zijn met onze vereniging bezig een publicatie uit te brengen
met toestemming van de oorspronkelijke auteur.
Onze acties bestaan erin de ruime buurt te informeren in verband met dit domein en evenementen te organiseren zoals wandelingen,
picknicks, info avonden, petities, persconferenties...

Chiro XL

150 vrijwilligers met een groot hart voor dieren die zich inzetten voor het opvangen en verzorgen van gevonden, afgestane en in beslag
genomen dieren. Ze gaan op zoek naar adoptiekandidaten, wat betekent dat ze zo goed als zeker hun gouden mandje gevonden hebben.
Ze staan in voor het neutraliseren en het vangen van zwerfkatten en gaan de strijd aan tegen dierenmishandeling en -verwaarlozing.
https://www.youtube.com/watch?v=xh_6n4TJ8UQ

Dierenbescherming Mechelen

Welcome in Mechelen (WiM) ontstond in februari 2016 als een initiatief van Mechelaars en is uitgegroeid tot een heus netwerk van
geëngageerde burgers die de “handen uit de mouwen steken” voor asielzoekers, (erkende) vluchtelingen en nieuwkomers om hen op een
warme menswaardige manier te ondersteunen in hun nieuwe stad. Sinds november 2016 is WiM een vzw. WiM wil de integratie op een
racismevrije manier helpen realiseren. Eén van de belangrijkste WiM-karakteristieken is “ontmoeting organiseren” via een heuse waaier
aan activiteiten voor en met nieuwkomers: City Walks, kookworkshops, conversatietafels, zaalvoetbal FC Welcome, multicultureel feest,
World Refugee Day,... Hun draagvlak en bereik is enorm. WiM werkt op een duurzame manier samen met Mechelse en bovenlokale
partners: Steunpunt Asiel en Migratie, stad Mechelen, etnisch-culturele verenigingen, 't Arsenaal, Oxfam, Filmhuis 11.11.11,
vluchtelingenwerk Vlaanderen,... In minder dan 2 jaar tijd zijn ze er in geslaagd om een leemte op te vullen voor nieuwkomers door zich
voor 110% in te zetten op ontmoeting en uitwisseling in tussen 'oude' en 'nieuwe' Mechelaars.
https://www.facebook.com/welcomeinmechelen/ - https://www.vluchtelingenwerk.be/vrijwilligersgroep/welcomeinmechelen

Geen sloop van Bos van Loos

Joeri en zijn enthousiaste ploeg vrijwilligers organiseerden in 2017 elke woensdagnamiddag tijdens de zomermaanden juli en augustus
op het speelplein en in het wijkhuis van Battel tal van gratis activiteiten voor kinderen. De activiteiten genoten veel bijval en brachten
naast veel kinderen ook veel ouders en grootouders op de been. In 2018 gaan ze de activiteitenreeks opnieuw inrichten met nieuwe
accenten en samenwerkingen met buurtgerichte initiatieven. het initiatief is een belangrijke bijdrage aan de wijkhuiswerking omdat het
verschillende leeftijden samenbrengt en op deze manier nieuwe ontmoetingskansen creëert.

Jeugddienst

Deze vereniging is dagdagelijks bezig het helpen van noodlijdende mensen. Door hun steun hetzij d.m.v. materieel, kleine financiële
bijstand, voedsel en hun terug helpen te integreren in onze ingewikkelde maatschappij.

Meet Mee Mechelen

Chiro XL is sinds vele jaren een populaire chiro in Mechelen zuid. Ieder jaar zorgt een leidingsploeg voor sport en spel voor een 100tal
kinderen van 6 tot 18 jaar. Hier zetten geven ze alle vrije tijd op. Dit verdient op z'n minst een applaus ;)

St-Vincentius Mechelen Noord

Elk jaar opnieuw nomineren we de jeugddienst vrijwilligers die zich gedurende het jaar inzetten om kinderen een leuke tijd te doen
beleven in Mechelen Kinderstad! De vrijwilligers zorgen niet alleen voor spelplezier en veiligheid op alle kinderstad evenementen, maar
ook tijdens de zomerwerking zorgen ze voor buitenspelletjes, trekken ze er dagelijks op uit naar buurten om kinderen een leuke zomer
te bezorgen. Daarnaast is er ook een werkgroep die in het jaar maandelijks samen komt om dit alles vorm te geven en zich in te zetten
voor jong en oud!Van ons verdienen ze alvast een dubbele dikke duim.

vzw Welcome in Mechelen

Graag had ik de kandidatuur ingediend van de vereniging "Actueel denken en leven Mechelen "
Deze Mechelse vereniging viert dit jaar haar 45 jarig bestaan. Hun werkgroep (bestuur) bestaat uit 5 vrijwilligers. ADL heeft 703 leden en
organiseert 11 lezingen per jaar en huurt daarvoor 2 zalen in Utopolis (Mechelen heeft geen grote zaal!): in de ene zaal staat de spreker
en in de andere zaal wordt hij geprojecteerd op scherm. We bieden onze leden ook jaarlijks een culturele namiddag aan in de SSB te
Mechelen. ADL krijgt geen subsidies , dus vragen ze lidgeld voor deze bovengenoemde activiteiten. Daarnaast organiseert ADL ook
kooklessen in een plaatselijk restaurant, geeft een filosofie NM, een NM rond kunst en een NM rond voeding en organiseert een leesclub
in het Vrijbroekpark, ADL draait 5 films met sterren in Utopolis en organiseert 3 culturele uitstappen per jaar en vier busreizen. U ziet:
een ruim cultureel aanbod voor de Mechelaar en omwonenden! Jaarlijks staan we ook op de markt (uit zonder uitlaat), om de
betrokkenheid met de stad en haar inwoners te tonen. Ik denk dat dit redenen genoeg zijn om de werking eens in de bloemetjes te
zetten. Niet?

Werkgroep compostmeesters/kringloopkrachten Stad Mechelen

Stad Mechelen beschikt reeds sedert 1997 over een groep vrijwilligers die het thuiskringlopen via thuiscomposteren, beperken
voedselverlies, houden van kippen, gebruik van compost, enz, …promoot. Thuiskringlopen of kringlooptuinieren is tuinieren door zo
weinig mogelijk afval te produceren en de ideale manier om afval te vermijden. Deze vrijwilligers hebben allen een hele tijd geleden een
opleiding gevolgd tot compostmeester. Sedert enkele jaren spreekt men niet alleen meer van compostmeester maar van
compostmeester /kringloopkracht omdat ze nu niet alleen meer het composteren promoten maar ook allerlei andere kringlooptechnieken
om de tuin zo afvalarm mogelijk te houden. Hiertoe hebben verschillende vrijwilligers ook bijkomende opleidingen gevolgd. Deze
vrijwilligers zetten zich steeds belangeloos en met veel enthousiasme in om het composteren en afvalarm tuinieren te promoten bij de
Mechelaars en dit al vele jaren. Sommige vrijwilligers maken al deel uit van de groep sedert 1997.

