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Kunst
en kleur
brengen in
de Houthalense
wijk Meulenberg
stond de afgelopen
jaren centraal in diverse
initiatieven.
Hieruit ontstond een droom
over een kunstzinnige
blikvanger in de buurt.

Sponsors
•

Pastorijstraat 40/2 - +32 11 520 500 - www.qrios.be - tikb@qrios.be
Timmers, info@Timmers.be - www.timmers.be

•

RIMO Limburg, Marktplein 9/21 – 3550 Heusden-Zolder – GSM 0497 58 43 83

•

CVO Qrios campus TIKB, Locatie lasopleiding

– jurgen.vanhees@rimo.be - GSM 0497 58 43 84 - conny.mertens@rimo.be
Passionately curious

de Sink VAN MEULENBERG
Initiatiefnemers

20-05-2017
HET ONTSTAAN
Het idee groeide om een
groot metalen kunstwerk te
maken als blikvanger voor een
rotonde in de wijk.
Een gesprek tussen
opbouwwerkers van RIMO
Limburg en CVO Qrios
bracht het hele project in een
stroomversnelling. De firma
Timmers CS ondersteunde
op haar beurt het initiatief
met een stevige dosis
technisch advies en ruim 5
ton staal. Youssef Hajam,
een kunstenaar uit de wijk,
ontwierp een symbolische
boom. De Sink van Meulenberg
zag het levenslicht.

UNIEKE SAMENWERKING
Via dit project slaan
het opbouwwerk, het
volwassenenonderwijs, het
bedrijfsleven en de lokale overheid
de handen in elkaar om via een
lasopleiding de kans op werk
of persoonlijke ontwikkeling te
verhogen. De Sink van Meulenberg is
wat hen verbindt.

DE
TOEKOMST
Wij willen de SINK jaar na jaar zien
groeien.In de herfst vatten nieuwe cursisten
een lasopleiding aan zodat de boom in volgende
lentes verder kan groeien en er een dynamisch
verhaal ontstaat. Werkzoekenden kunnen deze
kans op opleiding, ervaring en werkgelegenheid
benutten.
Organisaties en bedrijven kunnen één of meer van
de resterende takken sponsoren.
Elke bijkomende tak staat symbool voor
duurzaam en creatief investeren in een
samenwerking tussen toeleiding, opleiding
en tewerkstelling.

SINK - SYMBOLIEK
De knoteik, of sink in de volksmond,
is van oudsher een ontmoetingsplek
voor omwonenden, maar waar ook
dieren en planten leven. Periodiek
werd het geoogste hout gebruikt voor
allerlei doeleinden in het dagelijkse
leven. Door zijn innerlijke kracht zal
deze sink in de lente leven geven
aan nieuwe takken. Zo zal ook
Meulenberg zijn wortels verstevigen
en blijven groeien in onze gemeente.
We zien de boom als een levenspad
naar de toekomst, waar sommige
mensen nog aan de voet staan van
het avontuur en anderen al volop
aan het klimmen zijn. Rond deze
sink vinden we figuurtjes terug die
mensen symboliseren op weg naar
persoonlijke groei: ze ondersteunen
elkaar om gezamenlijk hun doel
te bereiken in verbondenheid,
behulpzaamheid, vriendschap en
tevredenheid.
“De Sink” van Meulenberg, een
verhaal van ons allemaal!

De toekomst van de boom sponseren.

Voorwoord
Als gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren zijn wij uiterst
tevreden dat een lang gekoesterde droom, met de realisatie van dit
project, werkelijkheid is geworden.
De wijk Meulenberg is een “schitterend” kunstwerk rijker.
Door het volgen van de aangeboden lasopleiding, hebben de
deelnemende cursisten niet alleen hun persoonlijke competenties
kunnen versterken, maar hebben ze ook hun kansen op tewerkstelling
gevoelig kunnen verhogen. Lasser is immers nog steeds een
knelpuntberoep.
Bovendien staat het resultaat, de sink, bol van de symboliek. Deze
symboliek kan zowel slaan op de haast symbiotische samenwerking
tussen de verschillende initiatiefnemers, als op de wijze waarmee
cursisten en bewoners de moeilijkheden op hun pad moesten
overwinnen.
Maar wij zijn ook zeer benieuwd op welke manier de knoteik volgend
jaar zal verder groeien. Wij twijfelen erregio
niet aan
dat met hetzelfde
HOUTHALEN
- HELCHTEREN
engagement van alle betrokkenen en met vernieuwde financiële
steun het weer een fantastisch resultaat zal zijn.

Eerste Schepen,
Jef Verpoorten
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De boom is nog niet af, er is ruimte om takken bij te laten
groeien. In de herfst van 2017 start een lasopleiding voor
geïnteresseerde en gemotiveerde cursisten. Zij krijgen de kans
tot opleiding en zullen de boom afwerken, zodat in de lente de
sink zich weer verder vertakt.
U als bedrijf of organisatie kan ons hierin ondersteunen door
takken of delen daarvan te sponseren. Daar tegenover staat een
vermelding met naam en logo op een sokkel aan de boom alsook
vermelding op de website en in de brochure.
Met deze middelen worden dan de opleiding, materiaalkosten,
plaatsing en afwerking bekostigd.

Qrios campus Tikb
Schroyen Hans
Vannoppen Marc

Feyen Luc

Mols Nico

Stitou Yousef
Cleeren Joris

Burgemeester,
Alain Yzermans

Mohammadi Khaybar

Hajam Youssef

El Bhiri Mustapha
Acikyurek Mustafa

Al Zubaidi Amjed

Khwayyir Mushal Hilal Alwan
Vanhees Jurgen

Caltabellotta Giuseppe

✓ Deze lasopleiding biedt nieuwe kansen: naar

werk, lassen is een knelpuntberoep. Maar ook naar
een nieuwe manier om kunst te maken.

✓ Dat lassen bevalt me beter dan verwacht!
Ik dacht eerst: oei, lassen… het is ook niet
gemakkelijk, maar ik doe het graag!

✓ Deelnemers krijgen terug meer zelfvertrouwen door deel te

nemen aan iets groots. Ze zijn blij dat ze aan dit kunstwerk hebben
meegewerkt.
Ik heb dankzij dit project leren lassen!
Er wordt altijd naar je verleden gekeken. Ik heb een gevangenisstraf
gehad en die houdt het tegen om werk te vinden. Hopelijk krijg ik wel
een kans als ze zien dat ik hieraan heb meegedaan.
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✓ We zijn ook een bedrijf gaan bezoeken, ik

besef dat ik nog veel moet leren, maar het is zo
tof om echt aan grote dingen mee te lassen!

✓ De mannetjes bij de boom helpen elkaar om naar

boven te klimmen. De boom is de samenleving waar
de mannetjes tegen opklimmen naar een beter leven.

✓ Ik getuigde over deze

opleiding op TV Limburg.
Daarna contacteerde een ver
familielid me, ze geven me een
kans op werk!
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