
De Ark 
 

Jokri Aalter trok naar De Ark Drongen. Het is een gemeenschap waar mensen met en 

zonder beperking samen leven. Er zijn vandaag wereldwijd 147 Arkgemeenschappen, maar 

het is allemaal heel klein begonnen. In 1964 in een klein dorpje Trosly, bij Parijs, wilde 

stichter Jean Vanier samenleven met twee mensen met een beperking. Deze inspirerende 

man is onlangs overleden (7 mei 2019), maar zijn geestdrift leeft verder in zovele geweldige 

mensen die De Ark telt. Wij konden dit ervaren in Drongen. 

 

Op zaterdag 6 april 2019 vertrokken we met Jokri Aalter naar het Gentse Drongen. Met een 

veertiental enthousiastelingen zouden we een leerrijke en leuke dag beleven in het teken 

van De Ark.  

 

In de voormiddag vlogen we er meteen in met een stevig dorpsspel. We moesten namelijk 

op zoek gaan naar opgesloten dieren voor op de ark. Gelukkig konden we door allerlei 

opdrachten alle dieren bevrijden. Na het spel begaven we ons naar de oevers van de Leie. 

Daar maakten we een ark van karton en plakband en plaatsten er alle dieren in. Rond de 

middag was het frietjestijd en na onze magen te hebben gevuld, deden we nog de laatste 

aanpassingen aan onze ark. Rond één uur vertrokken we met onze zelfgemaakte ark 

richting De Ark. We werden er goed onthaald door Willem en wij haalden onze boot binnen. 

Eerst kregen we wat uitleg en anekdotes over De Ark. We leerden wat De Ark precies was 

en wat het betekent voor de mensen die hier wonen en helpen. Daarna maakten we kennis 

met iedereen en verdeelden de taken. We waren immers niet alleen gekomen om te 

babbelen. Sommigen wasten de auto, anderen maakten fruitsla en nog anderen kleurden 

bloemen in voor een feest. Naast het werken was er natuurlijk ook nog tijd voor een paar 

gesprekken. Als iedereen klaar was, aten we de  lekkere fruitsla op en stelde Rosita voor om 

ons haar kamer te laten zien. We gingen dus naar boven en ontdekten haar kleine, doch 

gezellige kamer. Ook Willem wou nu zijn kamer laten zien. Op beide kamers hingen heel 

veel posters. Toen was het helaas al bijna tijd om huiswaarts te keren. We sloten de 

gezellige dag af met een bezinning over… de Ark van Noah.  

 

Het was inderdaad een enorm leerrijke en leuke dag. Ik heb veel bijgeleerd over de 

capaciteiten en de samenhorigheid van de bewoners van De Ark. Hun dankbaarheid deed 

ook meteen een lach op je gezicht verschijnen. 

 

Kyrill De Pauw 


