
 

 DE PROJECTEN WAARVOOR OLVE ZICH DIT SCHOOLJAAR INZET 

 

 

 

Elk jaar is OLVE solidair met een aantal projecten. Gedurende het hele schooljaar zijn er acties 

waarvan de opbrengst bestemd is voor deze projecten. Leerlingen, leerkrachten, ouders en directie 

zetten zich dan belangeloos in voor medemensen. 

 

GOUDHAANTJES - Mila Vervoort (2Lc) en Julie Vervoort (5LaWi8)  

 
Goudhaantjes is een vzw die zich inzet voor de ontwikkeling 
van talent van kinderen met een ernstige ziekte of handicap. 

Jonge, beloftevolle talenten worden wel eens goudhaantjes 
genoemd. Maar wat als je ziek of gehandicapt bent en veel 
meer moet doen om je talenten te ontdekken? Dan ben je 
toch pas een echt goudhaantje! Deze goudhaantjes moeten 
soms een lange weg afleggen naar hun talent. Niet omdat ze 
minder talent hebben, maar omdat ze meer hindernissen 
moeten overwinnen om tot bij hun talent te geraken. 

Je talent ontdekken is belangrijk. Goudhaantjes die zich bewust worden van hun talent, winnen aan 
eigenwaarde en kracht. Misschien ontdekken ze wel voor de eerste keer in hun leven dat ze iets 
bijzonders kunnen. Ze worden vindingrijk en stijgen boven zichzelf uit. 

Als Goudhaantje heb je juist heel veel te bieden. Niet alleen aan jezelf en je gezin, maar ook aan 
anderen. Goudhaantjes die hun talenten vinden en ermee aan de slag gaan, kunnen andere 
Goudhaantjes aanzetten om ook hun talent te ontdekken. 

De vzw Goudhaantjes moedigt kinderen met een ernstige beperking of ziekte aan om hun 
persoonlijke talenten te vinden. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen samen met hun gezin en andere 
kinderen ontdekken hoe ze kunnen fonkelen en inspireren. Hierdoor worden de Goudhaantjes 
gesterkt in hun eigenwaarde en veerkracht, herstelt de gezinsbalans en wordt er gewerkt aan een 
duurzame maatschappelijke verbinding.  

Dat doen ze aan de hand van langdurige talenttrajecten. Elk traject start met een Fonkeldag. Dat is 
een gezinsdag voor de Goudhaantjes en hun gezin die in het teken staat van talentontdekking en 
verbinding. Na de Fonkeldagen nodigen we de Goudhaantjes nog enkele keren uit voor een 
inclusieve projectdag die aansluit bij de talenten die ze ontdekt hebben. Eénmaal per jaar komen de 
Goudhaantjesgezinnen samen tijdens de ambassadeursdag waarbij alle Goudhaantjes als 
ambassadeur hun talent inzetten of demonstreren en zo andere kinderen inspireren.  

OLVE steunt dit project en wil zo helpen om nog meer kinderen te laten fonkelen.  



HELPENDE HANDJES – Tomeo Van de Velde (6WeWia) 

 

‘Helpende Handjes’ zijn ambachtelijke koekjes voor het goede doel 

en zijn tegelijkertijd een middel om geld in te zamelen voor andere 

goede doelen.  

Het zijn handvormige koekjes met een hartje, die aan een lage prijs 

aangeboden worden aan iedereen die nood heeft aan één of 

andere vorm van hulp. Je steunt je eigen doel, maar door de 

aankoop van koekjes bij vzw Helpende Handjes gaat er telkens ook 

een klein deel naar de oprichting van een werkatelier voor mensen 

met een beperking. 

Helpende Handjes wil zo een plek creëren waar mensen met een beperking geïntegreerd werken, 

wonen, plezier maken en een zinvolle dagbesteding vinden. Zo zijn ze niet volledig afhankelijk van 

de maatschappij en kunnen ze zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Er zijn heel wat mensen met een 

beperking die willen en kunnen werken als de werkplaats aangepast is aan hun ritme en noden.  

In een bakatelier wil de vzw Helpende Handjes de gepatenteerde koekjes ‘Helpende Handjes’ laten 
bakken door mensen met een beperking 
 
De bakkerij biedt deze mensen een leer- en werkplek. Onder begeleiding van ervaren bakkers en 

een werkcoach wordt iedere medewerker geholpen en enthousiast gemaakt om het maximale uit 

zijn eigen talenten te halen en daardoor zo zelfstandig mogelijk te werken en te leven.  

Aan de werkplaats zal een winkeltje verbonden zijn, waar de koekjes verkocht worden. Het winkeltje 
wordt ook bemand door iemand met een beperking. Zo komen deze mensen op een spontane 
manier in contact met anderen. En zo leren mensen ook op een leuke en andere manier met elkaar 
omgaan. 
 
Voor het zover is, is er nog een berg werk te verzetten. Zo moet de aankoop van allerlei materiaal 

nog gebeuren.  Met het ingezamelde geld wil de vzw Helpende Handjes machines aankopen om zo 

snel mogelijk te kunnen starten. De aankoop van een rotatieoven is essentieel om de vele koekjes 

te bakken. Voorlopig worden de koekjes gebakken in samenwerking met PIVA (Provinciaal Instituut 

Voedingsbedrijven Antwerpen). De leerlingen van PIVA hebben ondertussen al heel wat deeg 

gemaakt, duizenden koekjes gebakken en ingepakt. Vele helpende handen maken licht werk. 

Helpende Handjes gelooft in een stukje geïntegreerde maatschappij waar het ‘anders zijn’ 
comfortabel wordt beleefd. Een boeiende reis waar mensen samen werken om te kunnen 
samenwerken … 
 
OLVE wil graag een steentje bijdragen om de droom van deze mensen waar te maken. 


