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Niemand krijgt genoeg
van Rock voor Specials
Eind juni namen we voor de negentiende opeenvolgende keer deel aan Rock
voor Specials, het tweedaagse rock– en
popfestival voor personen met een verstandelijke beperking (en hun begeleiders) in Doornzele. Weermannen en
–vrouwen voorspelden een tropische
editie, maar gelukkig bleef de gevreesde hitte uit.
Door Werner Wauters

 Hoofdbegeleider dagondersteuning

T

raditiegetrouw namen we met
een flinke delegatie deel aan
het festival: 26 zorggebruikers, 7
begeleidsters en 2 vrijwilligers.

Het ging om internen en externen; sommigen bleven er overnachten (in tenten van de organisatie), anderen kozen voor een
dag. De meeste zorggebruikers
namen deel vanuit de dagondersteuning; 2 zorggebruikers gingen
mee vanuit de woonondersteuning, met leefgroep de Klaproos.
Zoals gewoonlijk vond alles plaats
in Doornzele Dries, op woensdag
26 en donderdag 27 juni. En zoals
gewoonlijk werd onze deelname
aan Rock voor Specials mede mogelijk gemaakt door de financiele
steun van het oudercomite.
Vanwege de aangekondigde hitte
werden de ouders of de wettelijke
vertegenwoordigers van de deelnemende zorggebruikers opgebeld. We gingen na of iedereen nog mee mocht. De
meesten gaven hun toestemming; terecht, want
de voorspelde hittegolf
zou uiteindelijk pas een
maand later plaatsvinden.
Externe zorggebruiker Jan
Biebaut nam deel op donderdag. Als trouwe bezoeker kent hij het festival intussen door en door. Voor
onze nieuwsbrief schreef
hij een verslag (het is te
lezen op de volgende pagina).
(Vervolg op pagina 2)
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Rock voor Specials 2019
Door Jan Biebaut

 Externe zorggebruiker

H

et was weer zover: de zomer was begonnen en
dat hebben we geweten, met temperaturen tot
30 graden. Het was ook tijd voor Rock voor Specials.
Dit jaar heb ik gekozen om maar 1 dag mee te gaan,
maar dat wou niet zeggen dat het
minder leuk was. Het was weer
supertof en plezant.
We kwamen rond 12 uur toe. We
gingen rechtstreeks naar de festivalweide, die weer heel mooi
versierd was. Sinds hun 20ste
verjaardag hebben ze het terrein
meer versierd. Er hangen bijvoorbeeld gekleurde lintjes aan
de bomen, en aan de onderkant
van diezelfde bomen hebben ze
gekleurde verlichting gezet om
het in het donker allemaal nog
sprookjesachtiger te maken. Maar eerst moesten we
nog beginnen in het daglicht.
Het was tijd om iets te eten. Er waren broodjes van
ons atelier Voeding. Ze smaken nog altijd heel lekker.
Na ons broodje was het tijd om een drankje te halen.
Dat kan je kopen met behulp van groene en blauwe
bonnetjes. Het systeem werkt zo: een blauw bonnetje
is 1 euro, en een groen bonnetje is 50 cent. Je had ook
paarse bonnetjes, ter waarde van 5 euro. Je kan de
bonnetjes ook gebruiken in de eetstraat.

Vervolg van voorpagina
Nadat we onze dorst hadden gelest, was het tijd voor
een beetje ontspanning. Op de weide zelf vind je allerlei standjes, zoals sjoelbakken, basketten en zelfs karaoke. Dat was allemaal superleuk.
Na de spelletjes was het tijd voor een beetje rust. Ondertussen speelden de groepen Bizkit Par, Mooneye
en Prima La Musica. Veel hebben we niet gerust, want
omdat het nog altijd boven de
25 graden was, en ook omdat
we waterpistooltjes meehadden, ontstond er een watergevecht. Die afkoeling deed iedereen deugd.
Het werd steeds later, dus gingen we naar de eetkraampjes
waar je frieten, pasta, Thaise
schotels en zelfs pita kunt krijgen. Ondertussen hoorden we
de mooie stem van Emma Bale. Maar een van de echte
headliners die ik wou horen was Gers Pardoel. Hij rapte weer het dak van het podium en bracht meezingers
als Ik neem je mee en Bagagedrager. Ook zijn nieuwe single Zomer zong hij. Gers deed het weer fantastisch.
Na het optreden heb ik nog een beetje gerust en luisterde ik naar de groepen The Sore Losers, The Van
Jets en Goose.
Het was opnieuw een fantastische dag vol muziek en
plezier. Volgend jaar ben ik er weer, en dan terug voor
twee dagen. ●

Jan doet marktonderzoek op Rock Werchter
Door Jan Biebaut

 Externe zorggebruiker

O

p donderdag 27 juni was ik nog op Rock voor Specials (zie verslag hierboven), daags nadien ging ik samen met mijn jongste zus naar Rock
Werchter. Ze zeggen dat de gewone festivals veel verbeterd zijn voor mensen met een beperking, en dat wou ik met mijn eigen ogen zien.
We kwamen er rond halftwaalf aan. Het is er immens groot, met vier podia
en overal eetstandjes. Maar het was er ook heel gezellig. We gingen kijken
naar Sea Girls, Nothing But Chieves, Weezer, Jungele, Bring Me The Horizon
en The Cure.
Het eten was heel lekker, je kan er echt van alles kopen. De bonnetjes zijn
papieren bonnetjes zoals op andere gewone evenementen. Rond 11 uur ‘s
avonds gingen we naar huis. Ik heb mij heel goed geamuseerd.
Het is inderdaad veel verbeterd voor mensen met een beperking. Toch is er
nog wat te doen. Ze zouden bijvoorbeeld meer houten vloeren kunnen voorzien voor rolstoelers. Maar ze zijn op de goede weg. Ook de prijs blijft hoger
dan op Rock voor Specials, maar ik vind dat het zeker te doen is om samen
met een begeleider naar Rock Werchter te gaan. ●

Naar de Parkies

V

oor het tweede jaar op rij
gingen er op maandagavond een aantal zorggebruikers van de woonondersteuning
naar de Parkies in het stadspark
van Aalst. Van 1 juli t.e.m. 12
augustus werden daar een aantal gratis concerten georganiseerd, van onder meer Belle Perez, Barbara Dex en Guy Swinnen.
Onze zorggebruikers werden er
begeleid door vrijwilligers, die
zich aanmeldden via onze interne vrijetijdsdienst Deropuit. De
groene omgeving, de ontspannen sfeer en de drankjes en de
hapjes zorgden telkens weer
voor een geslaagde avond. ●

Juli — augustus 2019

Overleden
 Op 24 juni overleed Ignace Haentjens, vader van Rein Haentjens, begeleidster in
leefgroep de Appelboom.
 Op 29 juni overleed Ghislaine De Coen,
moeder van interne zorggebruiker Véronique De Coen.
 Op 8 augustus overleed Johnny Van der
Cammen, schoonbroer van interne zorggebruiker Luc Van Den Steen.
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‘Webstek’ opent op 1 oktober
‘Zorggebruikers meer toegang geven tot multimedia’ was een
actiepunt van de kwaliteitsplanning voor 2019. Om dat punt te
realiseren, werd een werkgroep opgericht. Die stelde een visietekst samen en ging na hoe we alles konden concretiseren.
Vanaf 1 oktober zullen zorggebruikers en medewerkers gebruik kunnen maken van een aparte multimediaruimte (in de
vroegere bezoekersruimte). Het lokaal, Webstek genaamd, 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. Je zal er ook kunnen
printen. ●

Nieuwe bezoekersruimte voor woonondersteuning
Door Joke Van der Poten

 Pedagogische dienst woonondersteuning

V

eel zorggebruikers die erbij waren sinds de
start van Levensvreugde (in april 1963), verblijven nog steeds in onze woonafdeling. Doorheen
de jaren veranderden ze niet alleen uiterlijk, maar
wijzigde ook hun sociaal netwerk. Ouders werden
ouder, sommigen kwamen reeds te overlijden. Andere familieleden namen de zorg over.
We merken dat er veel meer dan vroeger op bezoek
gekomen wordt bij onze interne zorggebruikers.
Vaak vinden deze bezoeken plaats in de leefgroep
zelf. We willen echter meer. We willen een aangename, gezellige ontmoetingsplaats in onze voorziening creeren, waar ouders en andere personen uit
het sociale netwerk elkaar kunnen ontmoeten. Fa-

milie heeft nood aan info van begeleiding, aan wat
gespreksonderwerpen, de aanwezigheid van andere mensen, een drankje, enz.
Omdat we onze slagzin Zorg in verbondenheid hoog
in het vaandel dragen, werd een werkgroep opgericht om een dergelijke ruimte te creeren. Deze bezoekersruimte/cafetaria krijgt intussen meer en
meer vorm en zou begin november officieel geopend worden. Jullie horen er zeker nog van…. ●

Gezocht
Voor de inrichting van onze nieuwe bezoekersruimte zijn we nog op zoek naar houten fruitkistjes of
wijnkistjes. Wie ons kan helpen: geef een seintje aan
Marion Boom: mbo@levensvreugde.be

Guido Geenen viert 60e verjaardag
Door Christine De Windt

 Begeleidster woonondersteuning

H

et feesten in leefgroep De Goudsbloem stopt
niet… Dit keer was het interne zorggebruiker
Guido Geenen die 60 jaar werd (op 6 juli 2019).
Donderdag 4 juli trakteerde hij ons op een lekker
etentje in restaurant Gozar in Erpe-Mere. Het was
die dag schitterend weer, waardoor alles buiten kon
doorgaan.
Om te starten namen we een lekker glaasje cava.
Daarna was er een kaaskroket als voorgerecht,
stoofvlees met frieten als hoofdgerecht, en een dame
blanche als dessert.
Guido zijn geluk kon niet op, op deze mooie dag, met
al zijn vrienden en kennissen rond zich heen. Guido
zelf wou op deze bijzondere dag ook iemand anders
in de bloemetjes zetten: mevrouw Van Molle. Zij is
namelijk al jaren Guido’s bezoekrelatie.

Dankzij een schenking van haar heeft Guido zijn
feest kunnen realiseren. Bedankt Godelieve.
Guido wensen we nog vele gelukkige jaren bij ons in
De Goudsbloem. ●
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Steun onze voorziening via Trooper

E

Dank
Dankzij de gewaardeerde steun
van Meert BVBA,
familie DierickxBogaert en het oudercomité konden
we een snoezeltent
voor de woonondersteuning aankopen. Met dank!

Rommelmarkt
Zondag 29 september 2019 (nieuwe
datum) vindt van
13 tot 18 uur op
het domein van
Levensvreugde een
grote rommelmarkt plaats. De
inkom is gratis.
Info: johanbiebaut@gmail.com
of 0474/22.28.98.
Iedereen is welkom.

lke keer als je online shopt, kan je Levensvreugde Verblijven steunen, en dit zonder
een extra euro uit te geven. Dit kan via de website van Trooper,
Veel verenigingen hebben een unieke Trooperpagina, ook Levensvreugde
Verblijven. Op deze pagina staan links naar heel wat gekende webshops
(Lidl, Collishop, Bol.com, Coolblue, Torfs, …). Als je via die links op de
Trooperpagina van jouw vereniging naar de webshop surft, weet de shop
welke vereniging jij wil steunen. De link doet het werk, en jij kan gewoon
shoppen zoals je normaal shopt, zonder – zoals gezegd – een euro extra uit
te geven. Van elke aankoop die je doet, gaat er een percentje naar Levensvreugde Verblijven. Ga dus, voor je online shopt, eerst even naar de website
van Trooper en kies voor Levensvreugde Verblijven. Alvast bedankt!
https://trooper.be/

Picknicken in het Rozekensbos
Door Werner Wauters

 Hoofdbegeleider dagondersteuning

I

n 2012 kocht de Stad Aalst vijf hectare
parkgebied aan. Het terrein, een voormalig wei- en akkerland, ligt tussen de Botermelkstraat, de Oude Abdijstraat en de
Rozendreef, vlakbij onze voorziening dus.
Het werd omgevormd tot ‘Het Rozekensbos’: een zeer fraai en natuurlijk buurtpark.
Waterbeleving en afwatering stonden
centraal in het ontwerp. De grote poel,
waarover een tachtig meter lang vlonderpad loopt, beslaat ruim een vijfde van het
totale terrein en is de grootste natuurlijke
waterpartij op het grondgebied van Aalst.
In Het Rozekensbos kunnen mensen elkaar ontmoeten en genieten van de rust.
Kinderen kunnen er spelen en ontdekken.

Bij de inrichting van het buurtpark was er
ook bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid en beleefbaarheid voor mensen
met een beperking.
We kunnen stellen dat de Stad Aalst zonder meer in haar opzet is geslaagd. In elk
geval maken leef- en activiteitengroepen
van Levensvreugde Verblijven regelmatig
gebruik van het park. Wandelingen lopen
vaak doorheen Het Rozekensbos, terwijl
groepen er ook geregeld picknicken, zeker
tijdens de zomermaanden.
Zo gingen begeleiders en zorggebruikers
van leefgroep de Anemoon op woensdagavond 17 juli picknicken in het Rozekensbos (foto). Op het menu stonden allerlei
Turkse specialiteiten. Ook Zomergroep 3
(dagondersteuning) hield op maandag 15
juli een geslaagde picknick in het buurtpark. ●
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Heerlijke paella eten in Herne
Door Kimberly Van Den Bossche

Geboorten
Op 23 juni werd
Leander geboren,
kleinzoon van
nachtbegeleidster
Hildegarde Bosman.

 Interne zorggebruiker

W

e zijn op vrijdag 14 juni vanuit Levensvreugde met 2 busjes naar het
dorpje Herne vertrokken.
Toen kwamen we aan in Herne, met Lieve
en Cilia. We hebben eerst gepraat met
Wilfried en Greet. Wilfried en Greet hebben nog in Levensvreugde gewerkt en
hebben nu een restaurant. Soms nodigen
ze ons uit.
We hebben eerst iets gedronken en daarna een korte wandeling gemaakt. Het is
daar zeer mooi, te midden van het
groen. Greet had paella klaargemaakt, dat
was zeer lekker.
In de namiddag mochten de twee honden
Skillar en Kazou mee gaan wandelen. Kazou was moelijker, hij ging soms
rondjes draaien. Skillar was heel braaf.
Om beurt mochten we hun lijn vasthouden. Yenthe (vooraan op de foto) bleek
een echte hondenvriend.
Dan zijn we teruggekeerd naar het restaurant. We hebben er nog iets gedronken en
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Op 10 juli werd
Henri geboren,
kleinzoon van Hilde De Jaegher (medewerkster onthaal).
Op 22 juli werd
Theo geboren,
zoontje van Nathalie Verbeke (begeleidster woonondersteuning).
toen was het weer tijd om terug te keren
naar Levensvreugde.
Moe en voldaan waren we. We werden
opgehaald door de ouders of gingen zelfstandig naar huis. Het was een superleuke
dag! ●

Onaangekondigd inspectiebezoek levert
puik rapport op
Door Werner Wauters

 Hoofdbegeleider dagondersteuning

D

insdag 23 juli kwam inspecteur Steven Cozijns
onverwachts op bezoek in onze voorziening.
Christophe Temmerman (coordinator administratief financieel) en Joke Van der Poten (pedagogische dienst woonondersteuning) stonden hem
te woord.
De inspecteur had graag een bezoek gebracht aan
zowel woon– als dagondersteuning. Omdat laatstgenoemde afdeling gesloten was (jaarlijkse zomersluiting) beperkte hij zich tot de woonondersteuning en bezocht hij de leefgroepen Anemoon, Iris en
Aster van blok blauw.
Er kwamen heel wat zaken aan bod tijdens dit inspectiebezoek. Cozijns ging na of de infrastructuur
voldoet (slaapkamers, sanitair, leefruimten), en of
het medicatiebeleid voldoende wordt nageleefd

(zijn de fiches in orde, zit alles achter slot en grendel, enzovoort). Ook de organisatie van onze nachtdiensten en overlegmomenten lichtte hij door.
Voorts wou hij weten hoe ons privacybeleid in de
praktijk wordt gebracht. Tot slot moesten we 3
dossiers van zorggebruikers voorleggen, inclusief
handelingsplannen.
Er waren geen tekorten. Wel formuleerde Cozijns
een aandachtspunt, i.v.m. de verouderde infrastructuur van blok blauw. Geen verrassing; een doorgedreven renovatie van blok blauw maakte al deel uit
van ons masterplan.
Het vorige bezoek van inspecteur Cozijns dateert
van mei 2018. Hij bezocht toen het MFC. Daar ging
hij na of de procedures i.v.m. vrijheidsberovende
maatregelen correct worden toegepast. Hij kwam
dan in juni 2019 terug voor een vervolginspectie,
waarbij hij vaststelde dat de aandachtspunten van
vorig bezoek allemaal werden weggewerkt. ●
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Aan de slag bij de zorgboer
Sinds 18 juni zijn er op dinsdagvoormiddag drie
zorggebruikers extra aan het werk bij de zorgboeren Sonja en Luc in Meldert. Ze baten er de hoevewinkel uit.
Door Werner Wauters

 Hoofdbegeleider dagondersteuning

‘O

ns Dagelijks Groen’ is een preibedrijf met zorgboerderij. Het heeft een hoevewinkel en doet aan
landbouweducatie, ontvangt klassen, verzorgt workshops, bedrijfsbezoeken, seminaries, teambuildings, enzovoort. De eigenaars zijn Sonja Moens en Luc De Neef.
Sonja werkte vanaf haar zestiende bij een boer. Daar
werkte ook een ‘hulp’ met een beperking, met wie ze
goed kon opschieten. Haar man Luc is een persoon met
een groot sociaal engagement. Hij vindt het fijn dat hij
mensen met een beperking een zinvolle bezigheid kan
bieden die ze ook nog leuk vinden.
In oktober 2010 werden Sonja en Luc zorgboeren. De
eerste zorggebruiker die ze begeleidden, was Kenny De
Valck. Kenny werd opgevolgd vanuit Levensvreugde Verblijven. Later kwamen er andere zorggebruikers bij.

Vanuit onze voorziening gaat het atelier Voeding (de
vroegere Hoeve) op vrijdagnamiddag al jaren klusjes opknappen bij de preiboer. Mogelijk gaan ze er binnenkort
ook brood bakken.
Daarnaast werken er momenteel twee zorggebruikers
van De Bolster bij Ons Dagelijks Groen, in de tuin– en
preiproductie en voor de verzorging van de dieren.
Onze zorggebruiker Steven Vanderleenen doet er drie
namiddagen per week tuinwerk en allerhande andere
taken. Sinds half juni zijn externe zorggebruikers Tamara Van Haudt, Annelies Clauwaert en Ann Hannot er ook
aan de slag. Zij baten de hoevewinkel uit. Hun taak is
veelomvattend: ze begeleiden de klanten, vullen artikelen aan, rekenen af (met een aangepaste kassa), houden
de winkel netjes, verpakken producten (zoals eieren en
gedroogde lavendel), enzovoort.
Sonja en Luc hebben de ervaring dat de zorggebruikers
die bij hen werken zich nuttig voelen en er daadwerkelijk bij horen. Werken bij een zorgboer versterkt hun
zelfbeeld, hun psychische en fysieke gesteldheid. Zinvolle bezigheid is nog altijd de beste therapie. Het sociaal
engagement van Luc en Sonja wordt sterk gewaardeerd
door hun klanten, collega’s en kennissenkring, en die
waardering geeft hen dan weer veel voldoening. ●
Externe zorggebruikers
Ann Hannot
en Steven
Vanderleenen
aan het werk
bij de preiboer in Meldert.

anaf september tot (minstens) eind dit jaar wordt
Caroline Van De Moortel voor 19 uur per week aangesteld als extra jobcoach. Zij komt over van leefgroep de
Appelboom.
Sinds maart 2017 is Sonja Masco onze vaste jobcoach (19
uur per week). Doordat het aantal begeleid werkers de
voorbije twee jaar echter sterk is toegenomen, werd uitgekeken naar ondersteuning voor Sonja. Caroline zal die
taak op zich nemen.
Vanaf september zullen Sonja en Caroline ook worden
bijgestaan door Kathleen Hoste (sociale dienst dagondersteuning). Kathleen, die begeleid werk in maart 2004
in onze voorziening introduceerde, zal het duo voornamelijk op administratief en juridisch vlak ondersteunen.

Kammenkouterstraat 80
9310 Meldert
Tel: 053 70 64 73
info@odgroen.be
www.odgroen.be

Wat is begeleid werk?

Nieuwe jobcoach

V

Ons
Dagelijks
Groen

B

egeleid werk is een werkvorm die tot doel heeft
mensen met een beperking aan gewone arbeidssituaties te laten deelnemen. Ze gaan onbezoldigd (en
meestal voor een paar uur per week) aan de slag buiten de voorziening, bij een zorgboer, in een school, een
organisatie of een winkel. Daar voeren ze zelfstandig
deeltaken uit. Belangrijk is dat ze een meerwaarde
betekenen voor de werkpost.
De jobcoach staat in voor de opleiding en training op
de werkvloer, en zorgt voor een blijvende opvolging,
evaluatie en bijsturing. Er wordt gewerkt met een vrijwilligerscontract. Momenteel zijn er in totaal 26 van
onze zorggebruikers werkzaam op een twintigtal uiteenlopende werkposten.

