
Nieuwe leefgroep voor 
jongvolwassenen  

Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteu-
ning 

 

V oor jongvolwassenen met een 
matige tot hoge zelfredzaam-

heid hebben we momenteel geen 
aangepaste vorm van woononder-
steuning. We zien dan ook dat een 
opname in onze woonondersteu-
ning voor deze jongvolwassenen 
vaak onhaalbaar blijkt, of althans 
niet wenselijk is vanwege de 
groepssamenstelling. In onze leef-
groepen begeleiden we immers 
veel oudere personen, en het is 
niet eenvoudig om je dan als twin-
tiger te integreren. Sommigen kun-
nen wel terecht in een van onze 
projecten van Wonen in de Stad 
(een woonvorm voor zelfstandige 
zorggebruikers), maar voor ande-
ren is dit niet haalbaar. Kortom, 
een tussenvorm dringt zich al een 
tijdje op.  

De nieuwe leefgroep zal niet op 

onze campus ingericht worden, 
maar op een andere locatie. Het zal 
een groep zijn waarbij de zorgge-
bruikers na een aantal 
jaren kunnen doorstro-
men naar onze gewone 
woonondersteuning of 
(indien de zorggebrui-
ker in kwestie voldoen-
de zelfstandig is) naar 
Wonen in de Stad. 

Het idee voor deze nieu-
we leefgroep is nog zeer 
pril. Wanneer en waar 
de groep er zal komen, is bijgevolg 
nog niet duidelijk. Om alles te or-
ganiseren zal er een werkgroep 
worden opgericht. Die zal op zoek 
gaan naar een geschikte locatie en 
(laten) berekenen hoeveel zorgge-
bonden punten er nodig zijn om de 
leefgroep operationeel te kunnen 
maken. In elk geval hopen we in de 
loop van 2019 voldoende kandida-
ten met een geschikt profiel en 
budget te hebben om met de nieu-
we leefgroep van start te kunnen 
gaan. 

Het oprichten van deze jongeren-
leefgroep is ook een van de 15 ac-
tiepunten van de kwaliteitsplan-
ning van 2019. Op pagina 4 lees je 
meer over de 14 andere actiepun-
ten. ● 

 

Levensvreugde Verblijven wil een leef-
groep voor jongvolwassenen oprichten. 
Momenteel bestaat er geen dergelijke 
groep binnen onze voorziening, waar-
door jonge zorggebruikers die op zoek 
zijn naar gepaste woonondersteuning 
nog te vaak uit de boot vallen.  
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We hopen in de loop van 
2019 voldoende kandidaten 
met een geschikt profiel en 

budget te hebben om met de 
nieuwe leefgroep van start 

te kunnen gaan. 
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Hoeveel foto’s 
zijn er niet van 
jou, gemaakt 
op een podi-
um, sierlijk 
zwaaiend met 
je armen?  

Postuum 

Ingrid Baeyens (1963 — 2019) 

O p vrijdag 25 januari overleed onver-wachts interne zorggebruiker Ingrid 
Baeyens.  Ze werd geboren op 17 april 
1963 en woonde allang in leefgroep de 
Anemoon (woonondersteuning). Ingrid 
kwam ook lang naar de dagondersteuning, 

naar de toenmalige acti-
viteitengroep De Sterre. 
De laatste jaren echter 
bleef ze in de woonon-
dersteuning, en ging ze 
ieder weekend naar huis 
(waar ze ook overleed).  

De uitvaart vond plaats 
op donderdag 31 januari, 
in de kerk van Wanzele. 
Hilde De Smet en Danie l-
le De Boom (begeleid-
sters woonondersteu-
ning) lazen onderstaande 
tekst voor.  

 

Hallo Ingrid, 

Toen wij je leerden kennen, was je een le-
vendige twintiger, borrelend van enthou-
siasme voor heel veel dingen, en altijd be-
reid om met veel activiteiten mee te doen.  

Dansen deed je heel graag. Hoeveel foto’s 
zijn er niet van jou, gemaakt op een podi-
um, sierlijk zwaaiend met je armen? To-
neel was ook je ding, je deed het graag en 
goed, zoals in ons theaterstuk Mij is altijd 
mij. Podiumvrees kende je niet.  

Jarenlang was Els je boezemvriendin. Hoe 
dikwijls hebben jullie niet samen aan de 

salontafel zitten puzzelen, uren aan een 
stuk. Els en Marc waren ook de dikste 
vrienden. Jij wist Marc altijd op de kast te 
jagen, door te zeggen dat Els zijn lief niet 
meer was. Als Marc dan naar zijn kamer 
liep, zaten jullie het met z’n tweee n uit te 
proesten, omdat jullie hem weer eens lig-
gen hadden.  

Avonden hebben we samen geknutseld en 
kaartjes gemaakt, je deed niets liever.  

De jaren dat Els dement was, waren lastig: 
je kon het moeilijk aanvaarden dat ze min-
der en minder kon.  

Toen Els overleed, nu ondertussen bijna 
elf jaar geleden, had je veel verdriet. Een 
stukje van onze Siamese tweeling was er 
niet meer.  

Toen Marc vorig jaar overleed, was het al 
een tijdje duidelijk dat het ook met jou 
niet meer zo goed ging. Je kon het allemaal 
niet zo goed meer volgen, en daar werd je 
in het begin soms erg boos om.  

De laatste maanden kwamen de gekke ge-
zichten en de leuke reacties op grapjes 
wat terug. We gingen nog allemaal samen 
eten voor Nieuwjaar, in het Brouwershuis 
in Wieze. Het aperitiefje ging goed binnen, 
hoor! 

En dan was daar opeens het slechte 
nieuws… 

We gaan je missen Ingrid, alweer een lege 
plaats in onze leefgroep. Doe de groetjes 
aan ons Minne, aan Marc en aan je beste 
vriendin Els. Een dikke knuffel voor jullie 
alle vier… ● 

 

Vijftigers vieren feest  

O p 25 december 2018 werd interne zorggebruiker 
Ve ronique Redant 50 jaar. Om dit niet onopgemerkt 

voorbij te laten gaan, nodigde ze haar familie en de leef-
groep uit voor een etentje in brasserie D’ Orangerie te 
Nieuwerkerken. Het werd een gezellige avond met leuke 
cadeautjes, lekker eten en een heus vuurwerk. Proficiat!  

Ook interne zorggebruiker Luc Van Den Steen werd 50. Hij 
gaf een heus feest in de ruimte van de dagondersteuning, 
op zaterdag 12 januari. Er waren heel wat genodigden, 
onder wie ook een aantal ex-medewerkers. Luc gaf een 
echte speech en genoot volop van ‘zijn feest’. ● 
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Door Frieda Van Goor 

 Begeleidster Wonen in de Stad 
 

I n 2008 werd ik gebeld met de vraag of 
ik in het dagcentrum van Levensvreug-

de voor een paar maanden een vervan-
gingscontract wou doen. Ik heb toen ge-
antwoord: ‘Dat is niets voor mij! Ik ben 
namelijk niet zo creatief.’ Ik werkte toen al 
verschillende jaren in onze woononder-
steuning, en ongeveer 2 jaar in Wonen in 
de Stad (toen nog ‘Beschermd Wonen’).  

Maar na 15 minuten heb ik toch terugge-
beld om te zeggen dat ik het wou doen. Ik 
ben immers van het principe: wat je niet 
kent, moet je eens hebben gedaan.  

In 2009 ben ik dan gaan werken in het 
houtatelier van de dagondersteuning, en 
later ook in het crea-atelier. Daar kon ik 
steeds meer mijn creatieve geest ontwik-
kelen. Ik heb op creatief vlak dan ook veel 
geleerd van mijn collega’s in het hout- en 
het crea-atelier.   

Met iedereen in de dagondersteuning heb 
ik een band (met de ene uiteraard meer 
dan met de andere). Maar allemaal heb-
ben jullie mij laten groeien tot wie ik nu 
ben. En daarvoor wil ik jullie bedanken.  

Toen er een contract vrijkwam in Wonen 
in de Stad, heb ik echt getwijfeld om de 
sprong te wagen. Na 10 jaar in de dagon-
dersteuning te hebben gewerkt, is de lief-
de voor Wonen in de Stad echter nooit 
verdwenen.  

Het was geen gemakkelijke beslissing, 
maar het voelt voor mij niet aan als een 
afscheid. Uiteindelijk blijf ik nog werken 
in  Levensvreugde Verblijven, en komen 
we elkaar zeker nog tegen.  

Heel erg bedankt.  

Frieda 

 

Dag lieve collega’s 

Begeleidster 
Frieda Van Goor 
stapte op 4 febru-
ari over van de 
dagondersteuning 
naar Wonen in de 
Stad. Op 7 februari 
vond er in onze 
refter een af-
scheidsfuif plaats. 
Hier poseert 
Frieda met exter-
ne zorggebruiker 
Heidi Vervaet.  

Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteuning 
 

E ind vorig jaar kregen we in de dagondersteuning ge-
durende een week een belevenistafel op proef. Dat is 

in feite een grote iPad, verplaatsbaar en rolstoelvriende-
lijk, waarop je allerlei spelletjes kunt spelen die gericht 
zijn op herinnering, ontspanning en beleving. Je kan indi-
vidueel op de belevenistafel bezig zijn, maar evengoed 
met enkele personen tegelijk. De tafel, voorzien van een 
42 inch scherm, kan ook gekanteld worden. De software 
van de belevenistafel bevat tal van applicaties. Kortom, 
het toestel biedt heel wat mogelijkheden en heeft bijge-
volg een grote aantrekkingskracht op veel van onze zorg-
gebruikers — dat konden we vorig jaar herhaaldelijk 
vaststellen.  

Om een belevenistafel te kunnen aankopen (het toestel 
kost ongeveer 6000 euro) werden alle medewerkers uit-
genodigd na te denken over sponsoring, eventueel in de 
vorm van projecten. Levensvreugde Verblijven engageert zich (samen met het ouderco-
mite ) om de helft van het bedrag te voorzien; de andere helft zou dan van die sponsors 
of projecten moeten komen. Momenteel worden de voorstellen verzameld. We hopen 
eind 2019 het nodige bedrag te hebben bijeengebracht. ● 

Sparen voor een ‘belevenistafel’ 
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Postuum 

Anne Gabriëls (1957 — 2019) 

O p zaterdag 23 februari overleed in-terne zorggebruiker Anne Gabrie ls, 
in haar leefgroep de Klaproos. De uitvaart 
vond plaats op vrijdag 1 maart, in het cre-

matorium Siesegem te 
Aalst, in het bijzijn van 
familie, medezorgge-
bruikers en begeleiders.  

Anne-Marie (zoals ze 
voluit heette) zag op 4 
maart 1957 het levens-
licht te Kindu, in Congo. 
Op 2-jarige leeftijd keer-
de ze met haar gezin te-
rug naar Belgie . Hoewel 
ze tijdens haar verblijf in 
Congo nog heel klein 
was, was het een perio-
de die ze is blijven koes-
teren. Zo heeft ze steeds 
een voorliefde gehad 

voor mensen met een donkere huidskleur.   

Op 1 september 1960 startte Anne in de 
gewone kleuterschool. Het werd snel dui-
delijk dat ze meer gebaat was met buiten-
gewoon onderwijs. Op 1 september 1963 
kwam ze dan ook naar Levensvreugde 
Scholen, waar ze haar gehele schoolcarrie -
re zou blijven.  

Sedert 1979 verblijft ze in de Levens-
vreugde Verblijven. Ze startte in de bunga-

low, verhuisde in januari 2007 naar leef-
groep de Hazelaar, en kwam op 1 septem-
ber 2011 in de Klaproos terecht. Ze kwam 
ook ruim 25 jaar lang naar de dagonder-
steuning, voornamelijk naar de toenmalige 
activiteitengroep Witte Maan.  

Anneke was een lieve, goedgezinde vrouw 
die genoot van de kleine dingen in het le-
ven, en van persoonlijke aandacht. Wat 
was ze in de wolken als ze bezoek kreeg 
van haar ouders en later van haar broers. 
Ook zag ze Reinhilde en Andre  graag ko-
men om met haar te gaan wandelen. Te-
gen een snoezelbadje zei ze ook geen 
neen. Anderzijds vond Anneke het niet fijn 
om in een ruimte te zijn vol prikkels en 
geluiden. Ze kon zich dan verbaal opwin-
den, en begon te flapperen met haar han-
den.   

Anneke, op zaterdag 23 februari nam je 
afscheid van het aards bestaan, en werd je 
een sterretje aan de hemel. Je plotse heen-
gaan heeft ons diep in ons hart getroffen. 
De laatste dagen van je leven heb je enorm 
geknokt, maar het mocht niet baten.  

We bewonderen je enthousiasme, je glim-
lach en je vechtlust. Het ga je goed hierbo-
ven. Weet dat we je verdomd hard gaan 
missen! De woorden ‘mag niet he  lie’, 
‘moet weg’ en ‘vuile koe’ staan voor eeuwig 
in ons hart gegrift. ● 

V an 19 maart tot 2 april vindt in onze voorziening onze 
eigen Ronde van Vlaanderen plaats.  

Alles start op dinsdag 19 maart in onze polyvalente zaal. Daar 
zullen we met onze zorggebruikers zoveel mogelijk kilometers 
bij elkaar fietsen (hoofdzakelijk met hometrainers).  

Op dinsdag 2 april is er dan de apotheose, eveneens in onze 
polyvalente zaal. Die start al om 10 uur en zal pas eindigen 
rond 14.30 uur, met de prijsuitreiking. Op diezelfde dag is ook 
ons wielercafe  open. Ook ouders en andere geï nteresseerden 
zijn dan uitgenodigd. Ze kunnen op dinsdag 2 april vanaf 
13.30 uur terecht in onze polyvalente zaal.  

Net zoals bij de fietsactie (zie pagina 6) gaat de opbrengst van 
het wielercafe  integraal naar de aankoop van een buiten-
schommelstoel. ● 

Je plotse heen-
gaan heeft ons 
diep in ons 
hart getroffen.  

 

Levensvreugde Verblijven maakt zich op 
voor eigen Ronde van Vlaanderen 

Geboorten 
 

 

Nele De Bruyn 
(begeleidster woon-
ondersteuning) is op 
30 januari bevallen 
van een zoontje, Rune. 

 

Sofie Delahaye 
(hoofdbegeleidster en 
pedagoge in woon– en 
dagondersteuning) is 

op 23 januari 
bevallen van 
een zoontje, 
Cas.  

 



Nog meer acties voor  
Music For Life 
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Overleden  
 

Op 27 januari 
overleed Christian 
Delacroix, vader 
van externe zorg-
gebruiker Anja 
Delacroix.  
 
Op 30 januari 
overleed Julia De 
Smet, schoonmoe-
der van Andrea De 
Cock (voormalige 
nachtbegeleid-
ster).  
 
Op 6 maart over-
leed Marie-Jose  De 
Moor, grootmoe-
der van externe 
zorggebruiker Pie-
ter Van Waeyen-
berghe.  
 
Op 10 maart over-
leed Christiana De 
Winter, moeder 
van Christine Van 
der Elst (bege-
leidster woonon-
dersteuning).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jubilarissen 
 

In januari werkten 
Hildegarde Bos-
man (nachtbege-
leidster) en Peggy 
Matthijs (bege-
leidster woonon-
dersteuning) pre-
cies 25 jaar in on-
ze voorziening. 
Gefeliciteerd! 

Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteuning 

 

Zo was er de actie van basisschool 
De Nieuwe Arend uit Aalst. 
Kleuters en kinderen van de lagere 
school hebben in de klas koekjes en 
andere lekkere dingen klaargemaakt. 
Die hebben ze na school verkocht aan 
ouders, grootouders, personeel, …  

De school deed deze actie omdat ze 
dagelijks in contact komt met kansar-
moede en diversiteit. Ze gaan met de-
ze thema’s aan de slag en willen hun 
leerlingen alle kansen geven om later 
sterk in de maatschappij te staan. Ze 
helpen elkaar op school, maar ook een 
bezoekje aan het rusthuis of een actie 
in het kader van Music For Life moet 
voor meer bewustwording en solidari-
teit zorgen. 

Toen ze dit schooljaar beslisten om 
terug deel te nemen aan Music For Li-
fe, was het meteen duidelijk dat ze een 
doel uit de buurt zouden kiezen. De 
kinderen hebben hun stem kunnen 
uitbrengen via de leerlingenraad, en 
hun voorkeur ging uit naar Levens-
vreugde Verblijven. Zowel het perso-
neel als de kinderen kennen immers 
een aantal van onze zorggebruikers. 
Daarnaast is er natuurlijk ook het feit 
dat we bijna buren zijn (de school be-
vindt zich aan de Binnenstraat).  

 

Ook het subsidieadviesbureau 
Mint uit Roeselare, met vestigin-
gen in Sint-Martens-Latem en Zaven-

tem, zette zich in voor Levensvreugde 
Verblijven. Zorgen de medewerkers 
van Mint normaal gezien voor begelei-
ding en ondersteuning bij het verkrij-
gen en beheren van regionale, natio-
nale en Europese subsidies, dan maak-
ten ze in hun 3 vestigingen eind vorig 
jaar massaal verse chocolademousse. 
Ze verkochten die o.m. aan naburige 
bedrijven. 

Het bureau deed ook in 2017 een suc-
cesvolle actie, en ze wilden die evena-
ren. Ze kwamen in contact met onze 
voorziening via de  zoon van een me-
dewerker van Mint. Het was de eerste 
keer dat ze een actie deden voor Le-
vensvreugde Verblijven. Jaarlijks doen 
de medewerkers een voorstel m.b.t. 
het goede doel waarvoor ze zich zullen 
inzetten. De kans bestaat dus dat onze 
voorziening in 2019 weer wordt uitge-
kozen, maar evengoed gaat de op-
brengst dan naar een andere organisa-
tie.  

 

Je kan heel wat lekkere dingen maken 
voor het goede doel, zo blijkt uit bo-
venstaande acties, maar je kan ook 
een heuse winterhappening organise-
ren, met alles erop en eraan. Dat deed 

jeugdhuis Jome uit Gijzegem. 
Op vrijdag 14 december 2018 waren 
er in hun lokaal (en in een extra tent) 
naast dj-sets ook liveoptredens van 
jonge groepen. Jeugdhuis Jome koos 
Levensvreugde Verblijven omdat er 
een medewerker stage had gelopen in 
onze voorziening.  

 

Alles samen hebben deze 3 acties on-
geveer 1500 euro opgebracht. Het be-
drag zal o.m. besteed worden om de 
kitchenettes van de 3 leefgroepen van 
de woonondersteuning in blok blauw 
(de Iris, de Anemoon en de Aster) 
grondig te vernieuwen.  

Hartelijk dank aan de initiatiefnemers 
en aan iedereen die aan de acties deel-
nam. Het is mede dankzij dergelijke 
giften dat we de kwaliteit kunnen bie-
den die we voor ogen hebben. ● 

In onze vorige nieuwsbrief kon u 
lezen dat Badmintonclub Oudegem 
eind vorig jaar weer Badminton 4 
Life organiseerde, een geslaagde 
actie ten voordele van Levens-
vreugde Verblijven. Er waren ech-
ter nog meer organisaties of be-
drijven die zich belangeloos inzet-
ten voor onze voorziening.  
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Fietsactie brengt ruim 500 euro op  
Door Kristel Goethals  

 Begeleidster woonondersteuning 
 

V orig najaar werden in onze 
voorziening heel wat meer 

fietsen gespot dan gewoonlijk. De 
reden hiervoor was dat het fietsco-
mite  een actie had georganiseerd 
om het personeel van Levens-
vreugde Verblijven aan te moedi-
gen om de woon-werkverplaatsing 
vaker met de fiets te doen. 

Ieder personeelslid kreeg een 
fietskaart waarop 10 ritten moes-
ten aangeduid worden; 51 enthou-
siaste collega’s fietsten hun kaart 
gemakkelijk vol. 

We kregen per volledig ingevulde 
fietskaart een bedrag van 10 euro 
van de werkgever, en zo behaalden 
we een mooi totaalbedrag van 

maar liefst 510 euro, te besteden 
aan een project binnen onze voor-
ziening. Zelfs enkele niet zo en-
thousiaste fietsers deden toch hun 
best om hun kaart vol te fietsen. 

Daarnaast werd er vorig jaar een 
fietsactie georganiseerd om te fiet-
sen met de zorggebruikers tijdens 
de werkuren. Tot slot was er op 30 

september de jaarlijkse Fietseling, 
waaraan 40 zorggebruikers en 20 
vrijwilligers en personeelsleden 
deelnamen. 

Er werd bij de deelnemers van de 
fietsactie nagevraagd waaraan zij 
het geld bij voorkeur wilden beste-
den. De meerderheid vond een 
schommelbank een tof idee. De 
schommel zal binnenkort aange-
kocht worden, zodat onze zorgge-
bruikers ervan kunnen genieten. 

Het fietscomite  wil alle vlijtige fiet-
sers bedanken voor hun medewer-
king. Hopelijk tot in het voorjaar! ● 
 

Foto: Leden van het fietscomité 
Kristel Goethals (midden), geflan-
keerd door Erik Cattrysse en Mira 
Witterzeel (begeleiders dagonder-
steuning).  

Gewezen minivoetbalteam schenkt clubkas aan  
Levensvreugde Verblijven  

Door Noël Callebaut 

 Voormalig coördinator dagondersteuning 
 

B egin jaren ’80 werd getracht om de ‘meesters’, 
‘juffrouwen’ en begeleiders van de ver-

schillende afdelingen van Levensvreugde de 
kans te geven meer te sporten. Dit gebeurde 
o.m. door hen om de 14 dagen een wisselende 
activiteit (volleybal, wandelen, fietsen, voet-
bal…) aan te bieden. 

Vrij vlug werd duidelijk dat er enkel voor 
(mini)voetbal voldoende interesse was. 
Zo ontstond minivoetbalclub OCLV. Be-
doeling was om tweewekelijks in com-
petitie te sjotten in de omgeving van Levensvreugde. 
Op die manier zouden geï nteresseerde interne zorg-
gebruikers kunnen komen supporteren. 

We sloten ons aan bij het verbond Minivoetbaltornooi 
Stad Aalst, dat een competitie inrichtte waarvan de 
(meeste) wedstrijden plaatsvonden in sporthal Ten 
Rozen. De oorspronkelijke ploeg bestond o.a. uit Jos 
Van Goethem (toenmalig directeur van Levensvreug-
de Verblijven), Willy Van Espen (chauffeur en onder-
houdsman), ikzelf, Gaby Caestecker (toenmalig direc-
teur BLO), Eddy (kine Buso) en Jef Verhulst (de echt-
genoot van Therese van het Revalidatiecentrum).  

Om als ploeg te kunnen blijven functioneren, sloten 

ook Frans van Goethem (broer van Jos), Staf en Frans 
Van Goethem (neven van Jos), Frans Dierickx (vader 
van zorggebruiker Sofie), en nog enkele vrienden aan, 
zodat een stabieler team gevormd werd. 

Misschien goed om weten: menig 
scheidsrechter moest de wenkbrauwen 
fronsen toen hij bij de controle van de 
spelers vier maal de naam Van Goethem 
diende te noemen, waarvan dan nog 
twee keer Frans Van Goethem. 

In de beginjaren werden de wedstrijden 
stelselmatig bijgewoond door 20 a  30 
interne zorggebruikers; ambiance ver-
zekerd. Van de oorspronkelijke spelers 

haakten Gaby en Willy af omwille van hun leeftijd. 
Ook Jef Verhulst moest verstek geven (vanwege be-
roepsredenen). De andere kernspelers bleven echter 
vele jaren lang effectief voetballen, weliswaar soms 
ondersteund door een aantal gelegenheidsspelers.  

Spijtig genoeg is niets van blijvende aard. Doordat 
zowel spelers als supporters ouder werden, slonk jaar 
na jaar het aantal van beiden. De ploeg veranderde 
nog enkele keren van naam, maar in 2018 werd ons 
team definitief opgedoekt. De clubkas (514 euro) 
werd geschonken aan Levensvreugde Verblijven. ●  

 

Terugblik 

 



Vrederechter kwam weer zorggebruikers 
‘inkantelen’ 
 

Woensdag 27 februari kwam de vrederechter weer langs in onze voor-
ziening. Zij zag een aantal familieleden en zorggebruikers van wie de 
bewindvoerder moest worden bepaald. Een soortgelijk bezoek vond 
ook al plaats op dinsdag 4 december vorig jaar.  

De huidige statuten voor wilsonbekwamen (zoals de verlengde minder-
jarigheid) worden opgeheven en opgenomen in een algemeen bescher-
mingsstatuut: de bewindvoering. Het nieuwe systeem laat de vrede-
rechter toe om een bescherming op maat te voorzien. Vandaar haar be-
zoek.  

Door de vrederechter in onze voorziening uit te nodigen, kon ze tijdens 
e e n namiddag veel personen zien en ‘inkantelen’. Net zoals vorige keer 
werden de families omstreeks 13.15 uur in de refter van de dagonder-
steuning opgevangen door Arnaud (stagiair administratie). Liselot Se-
venoy (sociale dienst woonondersteuning) leidde alles in goede banen. 
Terwijl ze wachtten om door de vrederechter gezien te worden, konden 
de ouders een kijkje nemen in ons winkeltje (Het Uniek Kadoo).  

 

Gloednieuwe keuken woonondersteuning 
in gebruik genomen 
 

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen stelde 
vast dat de keuken van de woonondersteuning niet meer voldeed aan 
de strenge HACCP-normen voor grootkeukens. Daarom werd deze keu-
ken de voorbije maanden zeer grondig gerenoveerd. Ze werd in feite 
helemaal ontmanteld en opnieuw ingericht, een verbouwing die werd 
gerealiseerd met eigen middelen, en met de steun van onze patrimoni-
um-vzw. De werken startten op 1 oktober 2018. Sinds maandag 25 fe-
bruari is de keuken weer operationeel. Vaste kokkinnen Dominique Van 
Espen en Karine Keppens (en hun collega’s) kunnen dus weer in hun 
vertrouwde habitat dagelijks koken voor de ruim 100 zorggebruikers 
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Klein industrieel 
werk gezocht 

 

 
Voor ons 
atelier In-
dustrieel 
werk zijn 
we nog 
steeds op 
zoek naar eenvoudige, repetitieve 
taken die bij voorkeur permanent 
kunnen worden geleverd en geen al 
te grote werkdruk cree ren. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om producten in 
zakjes stoppen, etiketten plakken, 
plooiwerk, artikelen sorteren, enz. 
In ruil voor een kleine vergoeding 
willen we dit werk voor een bedrijf 
of een organisatie graag zorgvuldig 
opknappen. Het werk ophalen en/of 
terugbrengen kan eventueel door 
ons gebeuren, zeker binnen de regio 
Aalst. Denkt u over dergelijke op-
drachten te beschikken, of kent u 
iemand die van onze diensten ge-
bruik zou kunnen maken, gelieve 
ons dan te contacteren op:  
 

 
053/76.79.79.  

Of mail naar:  

industrieel-
werk@levensvreugde.be 

 

Door William Redant 

 Interne zorggebruiker 

 

D onderdag 21 februari was er mijn verjaardagsfeest 
in mijn groep de Wilgenroos (dagondersteuning).  

Het was in de refter. Ik werd 60 jaar. Daardoor neem ik 
deeltijds pensioen.  

Eerst was er receptie met champagne en hapjes. Dan sloeg 
ik een pin ata in stukken. Nancy nam er foto’s van. Dan 
dansten we op muziek. Als einde aten we slagroomtaart 
van Dendermonde, met een foto van mij op de taart. Het 
was een leuk feest. ● 
 

William heeft het over zijn verjaardagsfeestje in de dagon-
dersteuning. Ook in de woonondersteuning (in leefgroep de 
Lijsterbes) werd zijn zestigste verjaardag echter gevierd, en 
dit op dinsdag 19 februari. De zus van William was toen 
aanwezig, en natuurlijk werd er ook dan taart gegeten. 
(Foto: William met externe zorggebruiker Greta Raes.) 

William Redant vierde zestigste verjaardag 

mailto:industrieelwerk@levensvreugde.be
mailto:industrieelwerk@levensvreugde.be


 

1. Zorggebruikers meer toegang geven 
tot multimedia  

Op dit moment hebben zorggebruikers in on-
ze voorziening weinig tot geen toegang tot 
internet. Dit is vandaag echter een wezenlijk 
onderdeel van maatschappelijke integratie en 
participatie. We geloven dat een gebrek aan 
toegang tot internet een vorm van uitsluiting 
is in dit digitale tijdperk. In 2019 willen we 
dan ook een ruimte inrichten waarvan zorg-
gebruikers gebruik kunnen maken. Deze zal 
bestaan uit een televisiehoek met zeteltjes, 
een hoek met computers en een zithoek waar 
onze zorggebruikers gebruik kunnen maken 
van de eigen tablet of laptop. Daarnaast zul-
len er, verspreid over het domein, plaatsen 
komen waar gebruik gemaakt kan worden 
van WIFI/accesspoints.  

 

2. Herwerken van de aankoopproce-
dure 

Als er in onze voorziening aankopen gebeu-
ren, is het noodzakelijk om op een duidelijke, 
gestructureerde en transparante manier de 
verschillende fases te doorlopen en op elkaar 
af te stemmen. Ook de goedkeuring door de 
preventieadviseur is belangrijk. Bovendien 
zal in de loop van 2019 door de overheid wel-
licht het nieuwe systeem van e-facturatie in-
gevoerd worden. Hierbij zal elke leverancier 
verplicht worden om een aankoopfactuur via 
een bepaald formaat elektronisch naar ons 
door te sturen. Hierdoor zal onze aankoop- en 
betalingsprocedure moeten aangepast wor-
den.  

 

3. Het bepalen van de woon– en leef-
kost 

Als voorziening is het belangrijk om een ge-
zond financieel evenwicht te bewaren tussen 
enerzijds de kosten die we maken, en ander-
zijds de woon- en leefkost die aangerekend 
wordt aan onze zorggebruikers. Voor 2019 
wordt verwacht dat we dit evenwicht kunnen 
realiseren. Het zal echter belangrijk zijn dat 
de kostprijsberekening, die voor het eerst 
werd opgemaakt in 2018, geactualiseerd en 
verder uitgebreid wordt. Voorts zullen we na-
gaan op welke manier we - mede via het soci-
aal ondernemerschap - een gezond evenwicht 
kunnen blijven behouden.  

 

4. Communicatie met ouders optimali-
seren 

We worden meer en meer geconfronteerd 
met technologische en maatschappelijke ver-
anderingen. We merken tevens dat de behoef-
tes inzake communicatie aan het wijzigen 
zijn. Dit geldt ook voor enerzijds onze zorgge-
bruikers en hun sociale netwerken, en ander-
zijds voor ons als voorziening. Communicatie 
optimaliseren is een zeer ruim begrip. We 
zullen bijgevolg eerst de communicatie bekij-
ken vanuit de huidige overlegmomenten met 
ouders (bijvoorbeeld bij de start van een 
nieuwe zorggebruiker). Betrokkenheid van 
alle actoren in dit communicatieproces zal 
noodzakelijk zijn.  

 

5. Contactruimte voor het sociale net-
werk 

In de woonondersteuning merken we dat ook 
de noden en behoeftes van het sociale net-
werk aan het veranderen zijn. Familieleden 
komen veel meer dan vroeger op bezoek. Dat 
bezoek vindt meestal plaats in de leefgroep 
zelf. We experimenteerden een tijdje met een 
aparte bezoekersruimte, maar merkten dat 
dit niet ideaal was. Familieleden willen dit 
bezoek liever in de nabijheid van andere 
zorggebruikers en begeleiding laten plaats-
vinden. Sommige zorggebruikers zijn name-
lijk niet verbaal genoeg, waardoor de familie 
nood heeft aan info van de begeleiding. Daar-
naast zorgt de aanwezigheid van medebewo-

Onze kwaliteitsplanning toegelicht  

De actiepunten voor 2019 
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Jaarlijks wordt er in onze voorziening een kwali-
teitsplanning opgemaakt. Aan de hand van een 
aantal actiepunten wordt dan bepaald waaraan 
het komende werkjaar specifiek zal worden ge-
werkt. Voor elk actiepunt is er een verantwoorde-
lijke aangeduid. Bijgestaan door een werkgroep 
zal hij of zij het punt trachten te realiseren. Het 
jaar nadien volgt dan de evaluatie. Hieronder ge-
ven we een overzicht van de kwaliteitsplanning 
voor 6019, opgedeeld in 15 actiepunten.  



ners dikwijls voor extra gezelligheid. De leefgroep is 
echter niet de ideale plaats; er is de privacy van beide 
partijen, en er is ook de werking van de leefgroep. Er 
is m.a.w. nood aan een aparte, gezellige ruimte waar 
dit bezoek kan plaatsvinden. Indien we deze ruimte 
zouden inrichten als cafetaria, zou ze bovendien mooi 
kaderen in onze visie (Zorg in verbondenheid). 

 

6. Digitaliseren van verlofaanvragen 

Onze huidige manier van verlof aanvragen, goedkeu-
ren en verwerken is heel omslachtig. Ze is ook tijdro-
vend voor alle betrokken partijen. Het digitaliseren 
van dit proces zou voor alle betrokkenen een voordeel 
bieden. Tevens is het dit jaar aangewezen ons huidige 
loonpakket in vraag te stellen, en eventueel te overwe-
gen over te schakelen op alternatieven.  

 

7. De vernieuwde privacywetgeving toepas-
sen 

De wetgeving is reeds sedert mei 2018 in voege. Toch 
zijn er nog heel wat actiepunten die opgevolgd moeten 
worden. 2018 was vooral het jaar waarin we bezig ge-
weest zijn met het verzamelen van informatie, inzicht 
krijgen in de materie en het volgen van vorming. 2019 
wordt het jaar waarin deze kennis in de praktijk moet 
worden omgezet. Het is niet enkel wettelijk verplicht 
om in orde te zijn met de GDPR-regels, het is ook van 
groot belang voor de privacy van onze medewerkers 
en zorggebruikers om hier voldoende actie in te on-
dernemen.  

 

8. Oprichten leefgroep voor jongvolwassenen 

Op de voorpagina vind je meer info over dit actiepunt.  

 

9. Het opstellen van een masterplan 

Gezien onze verouderde infrastructuur willen we een 
meerjarenplanning (masterplan) opstellen voor de re-
novaties van onze gebouwen. In 2019 zullen we de ge-
plande investeringen in kaart brengen. We zullen ook 
de volgorde van de verbouwingen bepalen en onze 
voorstellen voorleggen aan de Raad van Bestuur. Eens 
onze voorstellen daar zijn goedgekeurd, kunnen we op 
zoek gaan naar de nodige financie le middelen.  

 

10. Procedure ondersteuning werknemers 
herzien  

In 2019 willen we onze procedure van het ondersteu-
nen en evalueren van werknemers herzien, en dit vol-
gens de methode van persoonlijke ontwikkelingsge-
sprekken. We willen dan ook de piste van de klassieke 
evaluatie- en functioneringsgesprekken verlaten, en 
meer inzetten op de competenties van werknemers. 
Zoals bekend laten we ons hierin bijstaan door Nicolas 
Desmet. Hij kwam op 22 en 23 januari bijscholing ge-
ven aan de directe leidinggevenden over competentie-
management en coachend leidinggeven.  

11. Opvolging evaluatie vernieuwde werking 
dagondersteuning 

In 2018 werd de vernieuwde werking van de dagon-
dersteuning gee valueerd. Die 
ging op 13 maart 2017 van 
start. Uit deze evaluatie kwa-
men een aantal werkpunten 
op praktisch, pedagogisch of 
infrastructureel vlak. De 
meest voorkomende opmer-
kingen werden uit de evalua-
tie gehaald om dan aan concrete maatregelen te kop-
pelen. Tegen eind 2019 moeten de maatregelen door-
gevoerd zijn en de pijnpunten (waar mogelijk) wegge-
werkt. 

 

12. Overgang persoonsvolgende financiering 
minderjarigen 

Bij de volwassenen is de persoonsvolgende financie-
ring (PVF) al een tijdje ingevoerd. Vanaf 1 januari 
2020 geldt deze nieuwe financieringsmethode echter 
ook voor onze minderjarigen. We moeten dit jaar dus 
een kader scheppen waarin PVF in 2020 kan van start 
gaan. De invalshoek hierbij is het Perspectiefplan 
6060, de beleidsnota van minister Van Deurzen.  

 

13. Verder uitwerken van het sociaal onder-
nemerschap 

Sinds het Perspectiefplan 2020 wordt het begrip soci-
aal ondernemerschap vaak in de mond genomen. Via 
de opmaak van een visietekst willen we het kader 
schetsen waarbinnen we het sociaal ondernemerschap 
in onze voorziening vorm willen geven. In deze visie-
tekst worden 7 algemene doelstellingen vermeld. In 
2019 willen we concreet werken aan het optimalise-
ren van de communicatie en de uitbouw van de fond-
senwerving.  

 

14. Betere toepassing van de sociale wetge-
ving 

Op dit moment zijn de uurroosters (en de uurrooster-
wijzigingen) niet altijd in overeenstemming met de 
sociale wetgeving. Dit is historisch gegroeid. Gezien 
onze sector in de nabije toekomst hieromtrent contro-
le zal krijgen, is het belangrijk de uurroosters aan te 
passen waar nodig. Vorig jaar werd alles reeds in kaart 
gebracht; in 2019 zullen we starten met de aanpassin-
gen.  

 

15. De VTO-procedure herzien 

We willen de procedure in 2019 herbekijken en de re-
gistratie van de VTO-momenten verbeteren (VTO staat 
voor Vorming, Training en Opleiding). Momenteel 
worden kleine infomomenten niet altijd geregistreerd. 
We willen de huidige manier van werken onder de 
loep nemen en nagaan waar zich problemen voordoen. 
● 
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Zorggebruiker in de kijker  

Wim Aelbrecht 

W im kwam naar Levensvreugde 
Verblijven in augustus 1981. 

Hij was dan meteen intern en verbleef 
in onze woonondersteuning. Overdag 
kwam hij naar het toenmalige Dag-
centrum.  

In maart 2004 stapte hij samen met 3 
andere zorggebruikers over naar Be-
schermd Wonen, naar een gemeen-
schappelijk appartement aan de Wel-
vaartstraat in Aalst. Dit was toen ons 
allereerste project Beschermd Wo-
nen.  

Wim woont momenteel nog steeds in 
Beschermd Wonen (intussen omge-
vormd tot Wonen in de Stad), maar 
sinds 4 jaar echter in een aparte stu-
dio aan de Moorselbaan. Ook zorgge-
bruikers Jo Coppens en Tom Meert 
hebben een aparte studio in hetzelfde 
gebouw.   

Op dinsdag– en donderdagvoormid-
dag neemt Wim deel aan het kunst-
atelier in de dagondersteuning. Op 
maandagnamiddag, dinsdagnamid-
dag, woensdagvoormiddag en don-
derdagnamiddag is hij niet in onze 
voorziening, maar doet hij extern be-
geleid werk. Zo is hij al 14 jaar aan de 
slag in DVM te Aalst (waar hij huis-
houdelijk werk en buitenwerk doet), 
en ruimt hij al 10 jaar een deeltje van 
het fietspad de Leirekensroute op. 
Sinds 3 jaar is hij ook werkzaam in 
het RVT van Mijlbeek (waar hij bewo-
ners gezelschap houdt). Tijdens de 
zomermaanden doet hij ook tuinwerk 
bij de moeder van een interne zorgge-
bruiker.  

Op maandag (hele dag), woensdagna-
middag en vrijdag (hele dag) is hij in 
zijn studio of thuis (in Wieze) bij zijn 
moeder. Wim tekent graag en is ook 
een goed zanger, wat hij bij speciale 
gelegenheden demonstreert. ● 

Website: www.levensvreugde-verblijven.be 

Pagina 10 Nieuwsbrief januari — februari 2019 

Een boek  
om nooit te  
vergeten 
 

 
Door Jolien van Damme  
en Sheena Vinck 

 Begeleidsters woonondersteu-
ning 

 

A ls pastorale medewerk-
sters van de woononder-

steuning kregen we van de di-
rectie de vraag een boek te ma-
ken ter nagedachtenis van de 
overleden zorggebruikers van 
Levensvreugde Verblijven. 

Om het boek samen te stellen, 
gingen we dan ook op zoek 
naar foto’s en tekstjes. Dit 
bracht veel mooie herinnerin-
gen naar boven bij zowel zorg-
gebruikers als medewerkers.  

Ons doel was om het boek toe-
gankelijk 
te maken 
voor ieder-
een. We 
hebben er 
dan ook 
voor geko-
zen om het 

een plaats te geven aan het in-
folokaal, tussen blok blauw en 
blok oranje. Dit omdat het om 
een doorgang gaat die vaak 
gebruikt wordt door zorgge-
bruikers en medewerkers. We 
willen trouwens ook familie, 
bezoekers en andere passanten 
uitnodigen om het boek in te 
kijken.  

We denken dat het herinne-
ringsboek een mooi instrument 
is om de overleden zorggebrui-
kers op een waardige manier te 
gedenken, zodat uiteindelijk 
niemand vergeten wordt. ● 

 

Carnavalbal  
Zaterdag 30 maart 2019 

Vanaf 14 uur in de polyvalente zaal 

van Levensvreugde Verblijven 

Gratis inkom.  

 

Info: cm@levensvreugde.be  

053/76.79.79 

 

Inschrijven kan t.e.m. 21 maart.  

Rommelmarkt  
Zondag 28 april 2019 

Van 13 tot 18 uur op het domein  

van Levensvreugde 

Gratis inkom.  

 

Info: johanbiebaut@gmail.com 

0474/22.28.98 

 

Bezoek ook onze cafetaria.  

Giften ten voordele van  
Levensvreugde Verblijven vzw  

kunnen overgemaakt worden op:  

 IBAN: BE70 2930 0572 0025 

 BIC: GEBABEBB 

Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. 


