de enige optie. Maar ook dan komt
er een hoop bij kijken en kunnen we
externe expertise goed gebruiken.
Maar op de vraag die ik stel aan
de werkmakkers, wat er nou zo
leuk is aan De Ark om deze te laten
groeien, zegt Paul: ‘Dat we een heel
bijzondere gemeenschap hebben.
Dat we goede dingen doen eigenlijk.
Dat we een stuk verder uitbreiden
is belangrijk, ook met activiteiten’.
Ik knik bevestigend naar Paul. Want

Wij willen de gaven en

bijzonder zijn we zeker en uitbreiden

talenten van mensen met

willen we graag.

een verstandelijke beperking
zichtbaar maken en geloven dat
verschillen verrijken!
Dit doen wij door met elkaar
het leven te delen in onze
twee huizen en vanuit de
dagbesteding in Gouda.
De huisgenoten en werkmakkers
(cliënten) kunnen bij ons wonen
en werken in ons Creatief Ateljee
en/of onze groenvoorziening.
Wij zijn onderdeel van een
wereldwijde federatie L’Arche
Internationale. Dit internationale,
maar tegelijkertijd kleinschalige
karakter, maakt ons tot een
bijzondere organisatie.

Wij geloven dat verschillen

zijn eigen talent. Dit doen we ook met

het rondbrengen van de bloemen

‘Ik vind het super geweldig om
hier te werken’

verrijken!

onze schilderactiviteit. Daarbij staat

naar onder andere Kaars Koffie,

Inmiddels komt Fredy, een van de drie

persoonlijke groei en welbevinden

Ernst Baas, Voogt, White House

tuinvrijwilligers, binnen en ook zij wordt

voorop. Verder koken we, maken we

Development, Secure DD, Bassie

met veel enthousiasme verwelkomd.

muziek, bakken we heerlijke koekjes

Architectuur en Bisnez Management.

Door deze vrijwilligers als Fredy die

en gaan we één keer per week

Het is mooi om te zien hoe wij worden

Als verantwoordelijke van de dagbesteding ga ik, Eline Beil, tijdens een

zich belangeloos inzetten, krijgt onze

zwemmen in het Groenhovenbad.

verwelkomd en hoeveel vreugde onze

theemoment langs bij Roos, Jochem, Duaa, Paul, Anne, Patrick en Erwin, de

Arkgemeenschap nog meer kleur.

Onze werkmakkers van de dag

werkmakkers brengen.

werkmakkers van de bloementuin en begeleider Dorothea, om te vertellen dat

Werkmakker Roos vraagt aan mij ‘Wil

besteding groenvoorziening

Tevreden ga ik weer terug naar huis

wij door VOOGT gevraagd zijn om op het Open Podium in dit blad te staan.

je nog een kopje thee?’. Er zijn helaas

verzorgen onder andere al jaren

en bedenk dat ik het, net als Jochem,

Wij mogen laten zien wie we zijn en waarom wij graag wonen en werken bij

geen kopjes meer en ik zeg dat dit

de borders van diverse (tennis)

ook ‘super geweldig’ vind om hier te

De Ark Gouda.

geen probleem is. Maar dan gaat

verenigingen in Gouda en omgeving.

werken.

Duaa stilletjes weg en komt terug met
Hij werkt al weer bijna een jaar bij ons

een kopje voor mij! Hoe tof! Mooi om

De bloementuin is een ander

‘Wat leuk dat je er bent’. Jochem wijst

in de dagbesteding en dat vinden

te ervaren dat ook zij voor mij zorgen.

verfrissend, leerzaam en actief onder

spontaan op een stoel náást hem! Hij

we erg gezellig. In onze twee huizen,

Want hoe verschillend wij ook zijn: we

deel van onze duurzame groen

Onze prachtige boeketten kunnen

zegt ‘oh leuk, Nico, van hém heb ik een

die zich samen met de dagbesteding

verrijken elkaar!

voorziening. Paul zegt : ‘We zijn altijd

ook bij u staan volgend jaar. Wij

pet gehad’. Hij vertelt direct dat hij veel

bevinden op de Warmoezierskade,

bezig met bloemen knippen, met

plukken iedere woensdag vroeg

mensen in De Ark leuk vindt. ‘Ik vind het

hebben we het goed met elkaar. Niet

Zoveel talent

boeketten in alle kleuren. Ik hoop

in de ochtend onze verse bloe-

supergeweldig om hier te werken’.

dat er nooit iets aan de hand is, maar

Onze dagbesteding bestaat uit een

dat we meer klanten krijgen, dat

men en bezorgen de boeketten

we maken er met elkaar iets moois

binnenatelier en de groenvoorziening.

we meer bloemen wegbrengen. Ik

’s middags met de werkmakkers

van.

In het Creatief Ateljee bieden wij een

vind het leuk om de boeketten weg

op kantoor of elk ander gewenst

scala van verschillende activiteiten

te brengen omdat ik dan bezig ben

adres in Gouda.

Wie we zijn en waarom wij hier
graag wonen en werken

‘Ik hoop dat
we meer
klanten krijgen’
www.arkgouda.nl

Steun ons!

Ze wachten mij al op als ik aankom.

Wat mij elke keer weer opvalt is het

Uitbreiden is belangrijk

aan. Wij hebben een prachtig papier

met mensen’. Anne sluit aan bij de

Steun ons en maak Paul en Anne

enthousiasme van onze werkmakkers

Het feit is dat we letterlijk groter moeten

verwerkingsproces. Van het scheuren

opmerking van Paul door te wijzen

blij. Neem contact op met Eline via

en dat herken ik zelf ook. In de Ark

groeien. Om financieel gezond te

in snippers tot het beplakken van

naar het pictogram Bus. Afgelopen

eline.beil@arkgouda.nl

‘vieren’ wij het leven. Duaa bevestigt

blijven is het noodzakelijk dat in elke

schalen. Iedereen wordt ingezet met

zomer ben ik ook meegegaan met

dit door te wijzen naar het pictogram

woongroep zeven huisgenoten gaan

Feest. Jochem vertelt hij over de

wonen. Maar dat kan niet omdat

brief die hij heeft voorgelezen tijdens

we te weinig woon- en slaapruimte

ons feestelijke galadiner ter ere

hebben. En ook in onze dagbesteding

van ons 25-jarig bestaan. ‘Ik heb

is een uitbreiding welkom. Het valt niet

voorgelezen en lekker gegeten. Er

mee om dat in Gouda te realiseren.

waren ook bedrijven en de Belgische

De krapte op de woningmarkt zorgt

Arkgemeenschap, en Dorothea en

ervoor dat mogelijke locaties snel (en

Eline en iedereen.’ Patrick vertelt dat

duur) verkocht zijn. Vooralsnog lijkt

hij het leuk vindt om bij ons te logeren.

uitbreiden op de bestaande locatie

VOOGT Open Podium
VOOGT biedt kansen. Aan bedrijven, organisaties en particulieren. En aan goede doelen. Daarom bieden wij in deze uitgave
van INTO business een kans aan De Ark Gouda. Omdat ook zij een plekje in de spotlights verdienen. Daar bent u van verzekerd.
Kent u ook een goed doel dat een Open Podium verdient? Geef het door via onze website en wie weet staat úw goede doel de
volgende uitgave in de schijnwerpers. Meer informatie over dit initiatief en de voorwaarden vindt u op www.voogt.nl
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