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De Wroeter Dagcentrum richt zich naar volwassen mannen en vrouwen die niet in het gewone
arbeidsmilieu terechtkunnen, en evenmin in een beschutte of sociale werkplaats omwille van
een verstandelijke of sociale beperking.
Er zijn momenteel ongeveer 40 mensen die van het dagcentrum gebruik maken: 25 personen met een
handicap, erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), en 15
personen in het kader van ‘arbeidszorg’.
Al deze personen zijn ingeschakeld in een keten van ambachtelijke activiteiten:


In onze bakkerij bakken we verschillende soorten brood van biologisch geteelde granen en
vruchten: tarwe, rogge, spelt, kamut, zonnebloempitten, noten enz.
Een deel van de granen malen we zelf tussen stenen en het brood ervan wordt gebakken in
de lemen houtoven. Daarnaast bakken wij ook een reeks ambachtelijk broden in een gewone
bakkersoven.
Naast brood bakken wij kleingebak zoals spijskoeken, croissants, taarten, cake, brioches,
tarteletjes, wafels, dessertkoekjes, speculaas enz.



Het keuken- en cateringproject maakt voor iedereen dagelijks een gezonde gevarieerde
maaltijd met bio-groenten. Op aanvraag verzorgen wij recepties, huwelijks- of andere feesten,
en maaltijden voor bezoekersgroepen. Wij leveren ook koude schotels, groentenquiches en
belegde broodjes.



Het fruitproject teelt en verwerkt fruit tot confituren, sappen en siropen. Op de fruitweiden
staan hoogstam fruitbomen, kweeperenstruiken en kleinfruit zoals aardbeien, rabarber en
frambozen. We vinden er ook een bijzondere verzameling bessenstruiken zoals blauwbes,
cassisbes, rode bes, stekelbes, braambes, jostabes, japanse wijnbes,…
In de zomerperiode wordt het fruit geplukt en worden de vruchten ingevroren. Zo kan het hele
jaar rond het fruit worden verwerkt.



De afzetpunten waar deze producten verkocht worden zijn onze boerderijwinkel, de markt
van Hasselt, de 30 voedselteams in Limburg en de webwinkel van Harteboer

Bij al deze activiteiten houden we rekening met de individuele capaciteiten, ideeën en verlangens van
alle medewerkers.
Als rode draad doorheen de verschillende activiteiten loopt het milieuvriendelijk werken, dit zowel door
het maken van onze producten met bio-ingrediënten, als door de bilogische fruitteelt. De kwaliteit van
onze producten is ons uithangbord: ambachtelijk en toch professioneel; met een hart voor mens en
natuur.
Onze activiteiten situeren zich in de Sint Rochusstraat, 6 te 3720 Kortessem. Onlangs (mei 2009)
kochten we in de buurt een bijkomende boerderij aan (Hoogbrug 28, 3500 Wimmertingen-Hasselt)
waar we onze activiteiten verder willen uitbouwen. Daarvoor zoeken we bijkomend vervoer om de
medewerkers en het materiaal te verplaatsen.
In dat kader situeert zich onze aanvraag voor een camionette bij UFB.

