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Roeselare, 26 november 2018

ARhus’ warme acties voor Dogbo
Het is een mooie traditie geworden: tijdens de Warmste Week zorgt iedereen voor iedereen. Ook
ARhus in Roeselare engageert zich dit najaar opnieuw om warme acties op te zetten voor een goed
doel: D.O.G.B.O.‐DOGBO vzw. Het ARhus‐team wil samen met de talrijke bezoekers van het
kenniscentrum op De Munt projecten in Dogbo steunen. Een stad in het zuiden van het West‐
Afrikaanse land Benin, waar Roeselare een stedenband mee heeft. Tal van fijne, lekkere,
interessante – kortom warme – Music For Life‐acties staan op til. Meer nog, computermateriaal dat
in ARhus vervangen werd, krijgt via de vzw Dogbo een nieuw leven in Benin!
ARhus’ goede doel: D.O.G.B.O.‐DOGBO vzw
D.O.G.B.O.‐DOGBO vzw is een Roeselaarse vzw die werd opgericht in het kader van de stedenband
die de stad Roeselare en Dogbo, een stad in het zuiden van het West‐Afrikaanse land Benin, in 2010
ondertekenden. “Het doel van deze stedenband is kennis en ervaring uitwisselen. Zo hielp Roeselare
mee aan de registratie van de geboortes in Dogbo, de organisatie van hun marktgebeuren en de
samenwerking tussen scholen uit Roeselare en Dogbo rond water”, aldus schepen Henk Kindt,
voorzitter van ARhus.
De vzw Dogbo zet zich op verschillende maatschappelijke domeinen in voor de vooruitgang en
ontwikkeling van Dogbo: “Onze vzw ondersteunt onder andere ‘de Tuin van Toyo’, een centrum voor
opvang en begeleiding van mensen met een geestelijke of mentale beperking. We bieden ook steun
aan ‘NGO Pejes’, die opleidingen en vormingen verschaft aan jonge meisjes die het slachtoffer
waren van mensenhandel of die zich door een andere oorzaak in een kwetsbare positie bevinden,”
legt Johan Leenknecht, voorzitter van de vzw, vol overgave uit.
“Aangezien we bij ARhus nadachten over een mooi tweede leven voor enkele computers die in ARhus
vervangen werden, moesten we geen twee keer nadenken toen de vrijwilligers van D.O.G.B.O.‐
DOGBO vzw ons vroegen of ze bij ons een wijndegustatie mochten organiseren in het kader van de
Warmste Week. We legden ook onmiddellijk de link met een vraag van STAP‐leerkrachte Annemie
Devos om in ARhus een leerlingenconcert te organiseren. Zo kreeg onze kalender van 30 november
tot 21 december algauw een ‘warme’ invulling,” verduidelijk Yves Rosseel, algemeen directeur van
ARhus.
ARhus schenkt computers aan Dogbo
Computermateriaal dat in ARhus vervangen werd, krijgt een nieuw leven in West‐Afrika. Het
kenniscentrum schenkt 18 desktop computers en 8 laptops aan vzw Dogbo. “In Dogbo zijn deze

computers nog goed bruikbaar. Ze zullen gebruikt worden bij de dienst burgerlijke stand voor de
digitalisering van alle aktes van het stadhuis. Ander IT‐materiaal zal ingezet worden in de diverse
arrondissementsbureaus waar er tot op heden nog geen of een defecte pc staat”, verduidelijkt
Johan Leenknecht van vzw Dogbo. Een mooi voorbeeld van hoe deze bijdrage van ARhus een
positief effect kan hebben in Dogbo.
Doe mee aan de Warme acties van ARhus
Om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor vzw Dogbo organiseert ARhus diverse warme acties,
waaraan elke Roeselarenaar kan bijdragen.
Tijdens de Warmste wijndegustatie op vrijdagavond 30 november proef je samen met Gido Van
Imschoot, maître sommelier, auteur van meerdere boeken over wijnen en recent verkozen tot
Belgisch wijnambassadeur 2018, diverse wereldwijnen.
Deelnemers van de Warmste quiz op vrijdagavond 7 december worden uitgedaagd door
quizmaster Wouter Bossuyt a.k.a. Kapitein K voor een vragenvuur van drie rondes. Nodig je drie
warmste vrienden, collega’s of familieleden uit om een groepje van maximum 4 personen te
vormen en bewapen je met kennis!
De kerstsfeer opsnuiven kan je zeker op vrijdag 14 december, wanneer leerlingen uit de cello‐ en
accordeonklas van STAP Roeselare tijdens een warm concert in het ARhus Café hun beste
kerstdeuntjes brengen.
Prachtige kunstfoto’s uit de fototentoonstelling ‘Dogbo Twinning’, die werden gemaakt door SASK‐
leerlingen fotografie Liza Traen, Andy Vandaele en medeleerlingen n.a.v. 5 jaar stedenband,
worden nu te koop aangeboden in het kader van de Warmste Week. De spiegelbeelden, Dogbo
versus Roeselare, zijn te bezichtigen in ARhus De Munt. Bieden kan van 30 november tot het einde
van de warme acties van ARhus op 21 december op www.arhus.be/warmste‐week‐2018.
Zijn bovenstaande acties niet voor jou weggelegd? Zak dan eens af naar het vernieuwde ARhus Café
waar hapjes en drankjes geserveerd worden ten voordele van vzw Dogbo. Of raap je rostjes samen
en deponeer ze in één van de rostpotten in ARhus op De Munt of de ARhus afdelingen in Rumbeke,
Beveren en Gitsestraat.
De Warmste Week 2018 sluit ARhus sportief af! Medewerkers van ARhus wandelen of lopen de
Warmathon in Brugge op 23 december ten voordele van vzw Dogbo.

Praktisch
Meer info over en inschrijven voor de warme acties van ARhus ten voordele van vzw Dogbo, via
www.arhus.be/warmste‐week‐2018
Contact & concrete info fotomoment (niet voor publicatie / enkel voor redactie)
Op vrijdag 30 november 2018 schenkt ARhus de computers aan vzw Dogbo in aanwezigheid van
burgemeester Declercq, schepen en voorzitter van ARhus Henk Kindt, directeur van ARhus Yves
Rosseel en voorzitter van vzw Dogbo Johan Leenknecht.
Plaats: ARhus Café (1e verdieping Kenniscentrum ARhus, De Munt 8 in Roeselare)
Tijdstip: Vrijdag 30 november om 19u30 (stipt, gezien de wijndegustatie daarop volgend)
Graag een seintje indien u aanwezig zal zijn:
Bieke Deceuninck, bieke.deceuninck@arhus.be of 0477 65 33 04

