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 Kerstbeurs blijft succesverhaal
 Familie Van Haudt bakt ze bruin
 Zorggebruiker in de kijker: Gracy De Koninck
 Levensvreugde Verblijven blijft volop renoveren
 Zorggebruikers in de wolken met ‘elektrische pedalo’

Badmintonclub zamelt bijna 5000 euro in voor Levensvreugde Verblijven

BC Oudegem krijgt het
weer voor elkaar
Levensvreugde Verblijven was één van
de bijna tweeduizend goede doelen van
Music For Life 2018. Voor het derde
jaar op rij organiseerde Badmintonclub
Oudegem allerlei activiteiten ten voordele van onze voorziening. En weer
zorgden ze voor een aanzienlijk bedrag
en voor een hartverwarmend weekend.
Door Werner Wauters

 Hoofdbegeleider dagondersteuning

B

adminton 4 Life vond plaats
op zaterdag 8 en zondag 9 december, in de sporthal van Oudegem. Je kon een badmintonveldje
huren en initiatielessen volgen.

Daarnaast zorgden we het hele
weekend voor lekkers: ontbijt op
beide dagen, pannenkoeken ter
plaatse te eten op zaterdag en het
hele weekend in meeneempakketjes te bestellen (zie ook volgende
pagina), belegde broodjes en soep,
en op zaterdag traditioneel onze
spaghettislag.
Met een 40-tal verhuurde velden,
150 ontbijters, 40 lunchers, 220
spaghetti-eters en 840 verkochte
pannenkoeken was de tweedaagse
weer een groot succes. Dat was
niet alleen te danken aan de vele
bezoekers, maar ook aan een tiental grote en kleine sponsors die het
initiatief ondersteunden.
(Vervolg op pagina 2)
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Familie Van
Haudt bakt ze
bruin
Door Werner Wauters

 Hoofdbegeleider dagondersteuning

J

a, ze bestaan nog, mensen die
zich belangeloos en met veel
enthousiasme inzetten voor het
goede doel. Er zijn natuurlijk de leden van badmintonclub Oudegem,
maar je hebt ook nog Freddy Van
Haudt en Greta Aelbrecht, de ouders van externe zorggebruiker Tamara Van Haudt. Voor het evenement Badminton 4 Life bakten ze op
vrijdag 7 december in hun woonst
in Lebbeke maar liefst 840 artisanale pannenkoeken. Een dag later gaven ze in de cafetaria van de sporthal in Oudegem tekst en uitleg bij
hun opmerkelijke prestatie.
‘We zijn gestart om 7 uur ’s ochtends ,’ zo vertelt Greta. ‘Het beslag
maken duurt ongeveer twee uur,
het eigenlijke bakken vier uur. Dan
volgt nog het inpakken in aluminiumfolie, maar voor dat karwei konden we grotendeels rekenen op onze schoondochter Hannelore.’
‘Met dat bakken voor allerhande
goede doelen en verenigingen zijn
we plusminus 20 jaar geleden begonnen,’ zo vult Freddy aan. ‘In het
begin gebeurde dat met beperkte
middelen, later pakten we het professioneler aan. Zo maakten we
twee grote platen van 50 op 120
cm, waarop we 16 pannenkoeken
tegelijk kunnen bakken. We zijn blij
dat we op die manier ons steentje
kunnen bijdragen. Concrete plannen voor een echte pannenkoekenslag ten voordele van Levensvreugde Verblijven zijn bijna rond. We
bakken immers nog steeds graag, al
moet je ons niet vragen om dit iedere week te doen’ (lacht). ●
Er zijn nog meer mensen of organisaties die in het kader van Music
For Life een actie deden t.v.v. Levensvreugde Verblijven. Meer daarover in onze volgende nieuwsbrief.
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En natuurlijk aan de leden van BC Oudegem, die zich opnieuw het hele
weekend enthousiast inzetten voor onze voorziening.
Vorig jaar gebruikten we de opbrengst om onze auti-groep de
Akelei een ruimer en overdekt terras te schenken. Dit jaar willen we
met het opgehaalde bedrag de kitchenettes van de 3 leefgroepen van
de woonondersteuning in blok
blauw (de Iris, de Anemoon en de
Aster) grondig vernieuwen. Mooie
projecten dus, waarmee ook initiatiefneemster van Badminton 4 Life,
Kathleen Hoste (sociale dienst dagondersteuning, hier poserend met
interne zorggebruiker Michaël Wijnant), zeer opgetogen is. ●

Rolstoelschaatsen in Lebbeke
Twee zorggebruikers en twee begeleidsters van leefgroep de Klaproos
(woonondersteuning), en zes zorggebruikers en twee begeleidsters
van de dagondersteuning trokken op donderdag 20 december naar de
schaatspiste in Lebbeke. Al enkele jaren op rij gaan we daar rolstoelschaatsen. De piste wordt dan immers vrijgehouden voor mensen met
een beperking. Mede door de hulp van een aantal vrijwilligers verliep
alles zeer vlot, en was het weer volop genieten op (en naast) het ijs. ●
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Nieuws over zorggebruikers
 Voormalige externe zorggebruiker Joost De Zitter werd op 13 november opgenomen in de woonondersteuning, in leefgroep de Lijsterbes.
 Ook Benny Annaert (eveneens externe zorggebruiker) werd intussen definitief opgenomen in de woonondersteuning, in leefgroep de Lijsterbes.
 Valery Rossignol werd vanaf 18 december opgenomen in leefgroep de Hazelaar
(woonondersteuning).
 Christiaan Verschueren werd vanaf 1 januari 2019 opgenomen in Wonen in de
Stad (Wids). Hij betrekt een appartement in de Twee Hagenstraat te Aalst. Hierdoor
worden er in totaal 13 personen begeleid in onze projecten Wonen in de Stad. Het
gaat intussen om 6 locaties in (en aan de rand van) Aalst. Al deze zorggebruikers wonen semi-zelfstandig. Ze worden dan ook niet zo intensief ondersteund als de zorggebruikers in onze woonondersteuning.
 Bovenstaande zorggebruikers worden allemaal definitief opgenomen in onze voorziening. Daarnaast worden er echter zeer geregeld zorggebruikers tijdelijk opgenomen in de woonondersteuning (zowel jongeren als volwassenen), in het kader van
kortdurende woonondersteuning.
 Sinds 2017 bieden we in onze voorziening ook rechtstreeks toegankelijke hulp
(RTH) aan. Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft. In 2018 konden we via RTH 14 zorggebruikers helpen in de dagondersteuning. Zij konden 1 of meer dagen per week aansluiten bij een zijnsgroep of een atelier, of werden door onze jobcoach Sonja Masco
ondersteund bij hun begeleid werk.
 Naast de dagondersteuning konden we in 2018 ook in onze woonondersteuning 11
zorggebruikers begeleiden via RTH. Zij konden tijdens de week, in het weekend of
tijdens een vakantieperiode overnachten in een van onze leefgroepen. Bovendien
konden we het voorbije jaar ook voor 6 externe zorggebruikers kortdurende woonondersteuning voorzien. ●

Veel muziek en lekkernijen
tijdens geslaagd ouderfeest
Door Jan Biebaut

 Externe zorggebruiker

O

p 27 oktober was het weer zover: het
was terug ouderfeest. Dit jaar was
het in een andere zaal, want de polyvalente zaal vooraan werd gebruikt als noodkeuken, omdat ze in de keuken van de
woonondersteuning aan het werken zijn
(zie pagina 6).
Rond halfdrie begon de refter vol te lopen.
Er was al snel ambiance, met zanger en
muzikant (en hele goeie entertainer) Norbert. Het was echt heel leuk, hij speelde
alle soorten muziek van vroeger en nu.
Rond 15 uur was het tijd voor lekkere koffie. Er was hele lekkere verwenkoffie met
taart, een chocolaatje, een roomsoesje en

nog een klein sjoeke.
Daarna was het de beurt aan de zorggebruikers van de woonondersteuning. Zij
hadden onder leiding van begeleidster
Tinneke een mooie show ineengestoken,
met liedjes van o.m. Juul Kabas en K3. Het
was echt heel goed, maar de grootste act
moest nog komen: Elvis Presley (externe
zorggebruiker Pieter Bornauw). Hij vond
het vorig jaar zo leuk dat hij dit jaar terugkwam. Nadien zong ook Norbert nog een
paar liedjes. Toen was het tijd voor de
kaas- en vleesschotel.
Daarna was het stilaan tijd om naar huis
te gaan. Het was een erg gezellig ouderfeest. Dank u Norbert voor de heel mooie
muziek, en dankjewel oudercomite en
vrijwilligers. Hopelijk tot volgend jaar. ●

Externe zorggebruiker David
Gabriël heeft onze voorziening
verlaten op vrijdag 21 december.
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Zorggebruiker in de kijker

Gracy De Koninck
Gracy is 66 en kwam in december 2017 in Levensvreugde
Verblijven wonen en werken. Voordien verbleef ze in een afdeling van Den Dries (in Evergem).
Gracy woont in Wonen in de Stad (Wids), in het huis vlak tegenover onze moedervoorziening. Ze woont er samen met
twee vrouwelijke zorggebruikers. In haar woning doet ze enkele voormiddagen per week huishoudelijk werk, waaronder
strijken. Tijdens de week komt ze geregeld naar de dagondersteuning. Ze sluit er dan aan bij zijnsgroep de Papaver en
bij het atelier Voeding. Ook in onze woonondersteuning
brengt ze een namiddag per week door om er activiteiten te
doen.
Gracy gaat niet vaak naar huis, maar krijgt wel nu en dan bezoek van haar zussen of haar broer. Ook belt ze geregeld met
het thuisfront. Ze gaat regelmatig op bezoek bij een zorggebruiker van een andere afdeling van Wids.
Ze gaat graag weg, en maakt zich even graag op, want ze houdt ervan er mooi en verzorgd uit te zien. Ze kan ook genieten van een glaasje. ●

Kerstbeurs blijft succesverhaal
Door Werner Wauters

 Hoofdbegeleider dagondersteuning

V

oor het derde jaar op rij vond onze
Kerstbeurs niet in de abdij van Affligem, maar in onze voorziening plaats.
Op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december (telkens van 13.30 tot 20 uur) kon
je in ons winkeltje Het Uniek Kadoo allerhande zelfgemaakte (kerst)artikelen kopen. En dat gebeurde weer massaal.
Op vrijdagavond, vanaf 17 uur, was er ook
de kerstmarkt van onze collega’s van Levensvreugde Scholen, wat ons — net als in
2017 — heel wat extra bezoekers opleverde.
Aan de formule van onze Kerstbeurs hebben we ook dit jaar niets gewijzigd. Ateliers en groepen van de dagondersteuning
maken, net als onze ‘werkers’ (een activiteitengroepje ontstaan vanuit de woonondersteuning), uiteenlopende producten,
die fraai worden uitgestald en te koop
worden aangeboden. Je vindt er artikelen
in keramiek en hout, naast artisanale confituur en advocaat, kransen, bloemstukken, kerstdecoratie, producten van het
naaiatelier, ingelijste schilderijen, en nog
zoveel meer.

Ook onze gelegenheidscafetaria, in de refter van de dagondersteuning, was weer
open op vrijdag en zaterdag. Daar kon je
taart eten en koffie, frisdrank of streekbier
verkrijgen. Het waren traditiegetrouw de
leden van het oudercomite die instonden
voor de organisatie en de uitbating van de
cafetaria (waarvoor dank).
Dank ook aan allen die langskwamen en
weer gretig hun kerstinkopen deden. ●
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Vrederechter op bezoek rond
vernieuwde bewindvoering
Dinsdagnamiddag 4 december kwam
de vrederechter langs in onze voorziening, om 20 zorggebruikers ‘in te kantelen’. Waarover gaat het precies?

Door Charlotte De Smet

 Sociale dienst woonondersteuning

D

e huidige statuten voor wilsonbekwamen (zoals de verlengde
minderjarigheid) worden opgeheven
en opgenomen in een algemeen beschermingsstatuut: de bewindvoering.
Het nieuwe systeem laat de vrederechter toe om een bescherming op
maat te voorzien. Hierbij wordt in de
eerste plaats naar de mogelijkheden
van de betrokkene gekeken. Ook
wordt in de wet de rol van de vertrouwenspersoon opgewaardeerd. Hij
of zij geldt voortaan als spreekbuis
van de beschermde persoon, en als
toezichthouder op de bewindvoerder.
De vrederechter zag achtereenvolgens de familieleden en zorggebruikers van wie de bewindvoerder
moest worden bepaald. Dit gebeurde
o.m. aan de hand van een aanvangsverslag. In dit verslag worden de vermogenstoestand en de inkomsten van
de beschermde persoon geschetst.
Het wordt neergelegd binnen de
maand na de aanvaarding van de opdracht. Op basis van deze vragen kan,
door middel van een lastgeving of met
behulp van een bewindvoerder, een
beschermingsregeling op maat worden ontworpen. De aanwezige families zullen een bundel toegestuurd
krijgen en moeten deze invullen. Ze

dienen hem binnen de maand terug te
bezorgen.
De vrederechter in onze voorziening
uitnodigen kende enkele voordelen.
Zo kon zij tijdens een namiddag veel
personen zien en ‘inkantelen’. Daarnaast konden onze zorggebruikers
hun activiteiten gewoon verderzetten,
en bespaarde deze namiddag hen (en
hun familie) een verplaatsing naar het vredegerecht. Zorggebruikers die het moeilijk
hadden om zich van
hun groep naar het bureau van de sociale
dienst te verplaatsen,
mochten in hun groep
de vrederechter verwelkomen.
Er werden op een namiddag 20 zorggebruikers ‘ingekanteld’. De families
werden omstreeks 13.15 uur opgevangen door Arnaud (stagiair administratie). De laatste persoon werd
om 16 uur door de vrederechter gezien; alles verliep dus vlot (met dank
aan de begeleiding).
We hebben getracht de wachttijd zo
aangenaam mogelijk te maken. Zo
werd iedereen opgevangen in onze
mooi aangeklede refter, waar er o.m.
koffie en tijdschriften werden voorzien. Ook ons winkeltje (Het Uniek
Kadoo) was de hele namiddag open.
De ‘inkanteling’ was niet eenmalig: in
de loop van januari zullen opnieuw
enkele zorggebruikers en hun familie
worden opgeroepen door de vrederechter. Er wordt nog bekeken of het
nuttig is om dan weer een dergelijke
namiddag te organiseren. ●

Oudervereniging doet andermaal schenking
Tien tafels, 24 stoelen en een kastencombinatie, alles bestemd voor de inrichting van de middenliving in blok oranje (woonondersteuning), en alle
meubels tevens keurig geleverd en geplaatst.
Ziedaar het zoveelste project dat integraal gefinancierd werd door onze oudervereniging. Hartelijk dank in naam van onze zorggebruikers! ●

Het nieuwe
systeem laat
de vrederechter toe
om een bescherming op
maat te voorzien.
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Levensvreugde Verblijven blijft
volop renoveren
In onze voorziening werd zelden zoveel
geïnvesteerd als in 2018. Dat zegt onze
coördinator administratie en financiën,
Christophe Temmerman.

Door Werner Wauters

 Hoofdbegeleider dagondersteuning

H

et gaat in totaal om ruim een
miljoen euro, een bedrag dat kon
worden uitgegeven omdat we de voorbije jaren een aanzienlijke investeringsreserve hebben opgebouwd.

We willen blijven renoveren
om onze zorggebruikers ook
op infrastructureel vlak de
beste zorg te
kunnen bieden.

Veruit de grootste investering ging
naar de verbouwing van leefgroep
de Hazelaar (woonondersteuning),
waar een tiental zorggebruikers met
een gedrags– en emotionele stoornis
worden begeleid. De uitbreidingswerken startten op 1 december 2017 en
zijn intussen zo goed als klaar. Er werden 7 slaapkamers bijgebouwd, zodat
de leefgroep voortaan 11 slaapkamers
telt (tot nu toe overnachtten veel zorggebruikers van de Hazelaar in kamers
buiten hun leefgroep). Daarnaast
kwam er een nieuwe, volledig aangepaste badkamer (met kantelbad).
‘Alles wordt gefinancierd met eigen
middelen, weliswaar met de steun van
onze patrimonium-vzw,’ zo vertelt
Christophe. ‘Mogelijk ontvangen we
ook subsidies van de Vlaamse overheid, van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, maar dat is nog onzeker.’
Ook de keuken van de woonondersteuning werd de voorbije maanden zeer grondig gerenoveerd. Het
FAVV (Federaal Agentschap voor de
veiligheid van de voedselketen) stelde
immers vast dat de vroegere infrastructuur niet meer voldeed aan de
strenge HACCP-normen voor grootkeukens. Dus werd besloten de keuken
helemaal te ontmantelen (tot de wanden en het plafond toe) en opnieuw in

te richten, met hygienische muurbekleding, koelcellen, een warmtekast,
een afgezonderd bureau, aangepaste
fornuizen, enz. Ook deze verbouwing
wordt gerealiseerd met eigen middelen, en met de steun van de patrimonium-vzw. De werken startten op 1 oktober 2018 en hadden eind vorig jaar
klaar moeten zijn — maar die deadline
werd niet gehaald. Niettemin is het de
bedoeling de keuken zo snel mogelijk
operationeel te krijgen. Intussen maken vaste kokkinnen Dominique Van
Espen en Karine Keppens (en hun collega’s) gebruik van een noodkeuken in
onze polyvalente zaal. In de dagondersteuning voldoet de keuken vooralsnog wel aan de HACCP-normen.
Een derde en laatste verbouwing betreft het sanitair in blok wit. Ook
daar drong een uitbreiding zich op,
omdat er — door de vernieuwde ateliers van de dagondersteuning — nu
ook gebruikers met een grotere zorgvraag naar Hout, Industrieel Werk, Milieu, Voeding en Klei komen. Er kwamen twee individuele toiletten, en een
groot rolstoeltoilet met inloopdouche.
Deze werken startten eind augustus en
zijn intussen klaar. Het project werd
volledig gefinancierd met eigen middelen. Net zoals dit bij de andere bouwwerken het geval was, werd ook dit
project van dichtbij opgevolgd door
Carina Matthijs, onze coordinator faciliteiten.
Ondanks deze grote investeringen
maakt Christophe zich sterk dat er de
komende jaren toch nog renovaties
aan onze gebouwen zullen plaatsvinden. ‘We zullen een masterplan opstellen,’ zo zegt hij, ‘waarin we een overzicht geven van de nog te realiseren
projecten. We willen namelijk blijven
investeren, want veel van onze gebouwen zijn meer dan 35 jaar oud en moeten dus opgeknapt worden. We willen
blijven renoveren om onze zorggebruikers ook op infrastructureel vlak de
beste zorg te kunnen bieden.’ ●
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Atelier ‘Industrieel Werk’ bezoekt
Ilva-stortplaats
Door Merel Verleysen

 Begeleidster dagondersteuning

W

e werden op 10 december uitgenodigd in Erembodegem, om de
stortplaats van Ilva te gaan bezoeken. Dit
bezoek kwam tot stand omdat we in ons
atelier Industrieel Werk cd-hoesjes uit elkaar halen voor hen. Dit betekent dat we
het doorzichtige plastic, het gekleurde
plastic en de papieren hoesjes netjes van
elkaar scheiden.
Eens aangekomen werden we vriendelijk
ontvangen door Tina. Ze liet ons eerst
plaatsnemen voor een kort woordje uitleg. Nadien startte de rondleiding.
Het is daar veel groter dan we dachten!
Via ondergrondse gangen kwamen we uit
op een plaats waar o.a. frituurolie en kapotte elektrische apparaten worden gestockeerd. Die kwamen van het containerpark en worden later afgehaald en verwerkt.

Op de stortplaats duurt een werkdag van
6 tot 16 uur, en ze werken er 4 dagen per
week. Ze hebben hun eigen tankstation
om de vrachtwagens elke avond vol te
tanken. Ook een soort minigarage is er;
daar worden kleine herstellingen aan hun
voertuigen uitgevoerd.
De gigantische bulldozer was het meest
indrukwekkend! Die verhuisde alle vuilniszakken en perste deze samen. Ook het
glas verplaatste hij. Het blijft toch wel een
mannenjob, aan de stoere werknemers te
zien.
De geurhinder viel enorm mee. Er is namelijk een ventilatiesysteem dat de binnenlucht telkens door verse buitenlucht
vervangt.
Aan het eind van de boeiende rondleiding
kregen we een drankje aangeboden en
konden we onze vragen stellen. De tweede groep (van het atelier Milieu) kan amper wachten om ook een bezoek te brengen aan de stortplaats. ●

Overleden
interne zorggebruiker Laura Van
 Op 25 oktober overleed Mariette
Lent.
Pyck, zus van interne zorggebruiker Philemon Pyck (Wonen in de  Op 12 november overleed Celine
Stad).
Verlé, grootmoeder van de man
van Gerlinde De Backer (bege Op 8 november overleed Monique
leidster Wonen in de Stad).
Uyttenhove, grootmoeder van

 Op 27 december overleed Maria
De Bruecker, moeder van Erik
Matthijs (begeleider MFC), en
tevens schoonmoeder van Peggy
Matthijs (begeleidster woonondersteuning.
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Verslag van het

Collectief Overlegorgaan Zorggebruikers
van 4 december 2018
Aanwezig: Annie Raes, Carine Van den
Steen, Gudrun Boone, Frans Dierickx,
Theo Vinck, Jan Biebaut, Georges Draps,
Tina Van Den Steen.
Uitgenodigd: Berbe De Coster
(pedagogisch coordinator) en Jorien
Raeymaekers (hoofdbegeleidster - pedagoge MFC).





Goedkeuring en opvolging vorig verslag
Door de indexering was er een aanpassing op de factuur van september 2018.

Info vanuit de Raad van Bestuur van
14 november 2018

 De besproken agendapunten lopen
parallel met deze hier gebracht.
 In vergelijking met een aantal andere
zorgvoorzieningen scoren we op vlak
van infrastructuur het laagst. Er is een
inhaalbeweging lopende.
 Financiele toestand: de begroting is
op koers.





Info vanuit de vergunde zorgaanbieder

 Visie sociaal ondernemerschap. De
volledige tekst wordt bij het verslag
gevoegd.
 Verslag aangekondigde inspectie, vrijheidsberovende maatregelen, door
inspecteur Steven Cozijns. Er werden
2 inbreuken vastgesteld:
 Er is weinig tot geen cijfermateriaal beschikbaar om
zicht te krijgen op het gebruik van vrijheidsberovende
maatregelen binnen de organisatie.
 Het gebruik van de maatregelen wordt onvoldoende geevalueerd.
 Er wordt gevraagd de nodige maatregelen te treffen om de werking in
kaart te brengen. De inspectie doet
controle binnen de 6 maand.
 Visie vrijheidsberovende maatregelen
in bijlage. We merken op dat materiaal voor individueel gebruik zelf zal
moeten gefinancierd worden.
 Aankoop van een bedbox wordt over-





wogen. Een comfortroom zal eind
2019 ter beschikking gesteld worden.
Camerabeelden, gemaakt tijdens observatie, mogen niet bewaard worden. We mogen met andere woorden
aan cameratoezicht doen tijdens een
separatie, maar mogen niets opnemen.
Voor iedere zorggebruiker wordt een
crisisontwikkelingsmodel (COM) opgesteld. Dit wordt medegedeeld aan
de wettelijke vertegenwoordigers, tijdens het driejaarlijks basisverslag,
met de mogelijkheid voor tussentijdse
evaluatie en bijsturing.
In- en uitstroom 2018. Ondanks de te
betreuren overlijdens zal de balans
toch in evenwicht zijn. We streven
naar een buffer van 150 punten, die
worden omgezet in tijdelijke contracten.
Er zijn 3 Vipadossiers lopende:
 Uitbreiding en vernieuwing
leefgroep de Hazelaar.
 Klimaatsubsidies, energieaudit, ramen, deuren, verlichting aanpassen.
 Comfortroom voor MFC. Dit
is een prikkelarme ruimte
waarvan men vrijwillig gebruik kan maken. Dit als preventieve maatregel i.v.m.
agressie.
Huishoudelijk reglement MFC. Enkele
financiele afspraken werden vastgelegd, aankoop verzorgingsproducten,
vergoeding kledij naamtekenen. Het
volledige huishoudelijk reglement in
bijlage.
Kerstbeurs was een succes. Het voorstel om het winkeltje ruimer op te
stellen en extra kraampjes buiten te
voorzien, wordt volgend jaar verder
uitgewerkt.

Info vanuit Dagondersteuning

 Info Kriskras-vergadering, mededelingen i.v.m. personeel, zorggebruikers en activiteiten vinden we terug
in de nieuwsbrief. Deze worden besproken in het COZ.
(Vervolg op pagina 9)
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 Stand van zaken met betrekking tot de
verbouwingen.
 Werkgroep internet bekijkt de mogelijkheid voor hotspots (draadloos internet).
 Oproep om voorzichtig te zijn bij het
oversteken van de grote parking;
maak gebruik van het wandelpad.

Varia

 Annemie Saeys, sociaal assistente
woonondersteuning, heeft met wederzijds akkoord de voorziening verlaten
(zie ook pagina 10).
 Facturatie: steeds weer moeten wij erop wijzen dat deze niet correct en regelmatig verloopt. De oorzaak is de indexaanpassing in september, in combinatie met twee langdurige afwezigen
(zij worden in 2019 vervangen). De
directie biedt haar excuses aan.

 Het rookplekje vooraan aan het onthaal vinden we niet passend. Na bericht van Berbe De Coster werd er een
oplossing aangereikt. Het middenkoertje aan blok blauw wordt het nieuwe
rookplekje.
 Dit jaar werd Levensvreugde Verblijven niet gekozen om deel te nemen
aan de pop-up in Pieter Van Aelst, initiatief van RWO ARA.
 Kunnen de sportactiviteiten nog uitgebreid worden?
 Wij feliciteren ook ons lid, Theo Vinck,
met zijn 50ste huwelijksverjaardag.
Het volgende Coz vindt plaats op 19 februari, om 18.30 uur.
Voor meer info kan je steeds terecht bij de
voorzitster, mevrouw Annie Raes:
053/83.19.10 of raes_annie@yahoo.com

Levensvreugde zong
Door Jan Biebaut

 Externe zorggebruiker

O

p 22 november was er weer iets te doen in de dagondersteuning:
het was ‘Levensvreugde Zingt’. Maar wat was dat nu precies? Wel,
het ging over liedjes meezingen, en je kon ook dansen. Dus kwam iedereen om 13 uur naar de refter.
Het ging vooral om het samen zingen. Je moest zeker geen zangtalent
hebben om mee te doen. Iedereen zong vrolijk mee, en iedereen vond
het heel leuk, of het nu vals klonk of niet. Alle muziekgenres kwamen
aan bod: van Abba tot The Beatles, van Vlaamse schlagers tot ‘Vrolijke
vrienden’.

Op het einde van de namiddag kregen we een leuke attentie: een lekker muntje. Iedereen
keerde goedgezind terug naar zijn groep of atelier. Tot volgend jaar! ●

Opnieuw deelname aan Special
Olympics

V

anwege de reorganisatie in de dagondersteuning namen we de afgelopen twee jaar niet
meer deel aan de Special
Olympics, de Olympische
Spelen voor personen met
een verstandelijke beperking. In 2019 willen we
echter weer deelnemen, zij
het met een beperkte delegatie (om de werking niet

te veel te belasten). We
zullen enkel meedoen aan
de bowlingwedstrijden,
met een team van 7 zorggebruikers, 2 begeleiders
en een vrijwilliger. Of we
zullen overnachten is op
dit moment niet duidelijk.
In elk geval zijn de wekelijkse trainingen eind vorig
jaar gestart, o.l.v. begeleidster Lisa De Plecker.

De nationale Special Olympics vinden dit jaar plaats
in Sint-Niklaas en Beveren,
van woensdag 29 mei tot
en met zaterdag 1 juni. De
bowlingwedstrijden worden georganiseerd in Bowlingpaleis, Plezantstraat
264 in Sint-Niklaas. Meer
info over onze deelname
vindt u in onze volgende
nieuwsbrieven. ●
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Klein industrieel
werk gezocht
Voor ons atelier Industrieel
werk zijn we nog steeds op
zoek naar eenvoudige, repetitieve taken die bij voorkeur
permanent kunnen worden
geleverd en geen al te grote
werkdruk creeren. 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 opdrachten te beschikken, of kent u iemand die
van onze diensten gebruik zou
kunnen maken, gelieve ons dan
te contacteren op:
053/76.79.79.
Of mail naar: industrieelwerk@levensvreugde.be

Sociale dienst
woonondersteuning
De sociale dienst van de woonondersteuning zal vanaf 1 februari ingenomen worden door
Liselot Sevenoy. Momenteel is
Liselot nog als begeleidster
werkzaam in leefgroep De Appelboom (woonondersteuning).
Liselot zal Annemie Saeys vervangen, die op 1 december
2018 onze voorziening verliet.
Charlotte De Smet, die tijdelijk
werkzaam was op de sociale
dienst van de woonondersteuning, blijft voorlopig in dienst.
Vanaf februari zal zij tijdelijk
hoofdbegeleidster woonondersteuning An De Wilde vervangen. An neemt immers zorgkrediet.
In de dagondersteuning blijft
de sociale dienst bestaan uit
Kathleen Hoste en Marion
Boom. ●
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Zorggebruikers in de wolken
met ‘elektrische pedalo’
Door Kristel Burssens

 Kine woonondersteuning

S

inds deze zomer mogen we ons,
dankzij de sponsoring van Cera
Foundation en een anonieme schenker, de trotse eigenaar noemen van
een ‘Motomed Viva 2’. ‘Een wàt?’ horen we jullie al denken.
Je kan de ‘Motomed’ zien als een
soort hometrainer waarop je kan
trappen vanop een stoel, of zelfs vanuit een rolstoel. Op die manier kunnen we het fietsen toegankelijk maken voor het overgrote deel van onze
zorggebruikers. Voor sommigen is
het op- en afstappen van een fiets te
moeilijk, of is er te weinig rompcontrole of evenwichtsgevoel om op een
hometrainer te fietsen. Tot voor kort
vielen deze
zorggebruikers
dan ook uit de
boot, maar nu
kunnen ze op
een veilige en
comfortabele
manier meegenieten van de
voordelen van
het fietsen.
Ook voor de zorggebruikers die te
weinig kracht hebben om zelf actief te
trappen, is er een oplossing. Zij kunnen hun benen passief laten bewegen,
wat de soepelheid zeker ten goede
komt. Meer nog, het apparaat ‘denkt
mee met de zorggebruiker’. Dit wil
zeggen dat, als de zorggebruiker niet
meer trapt, het apparaat de beweging
zal overnemen. Als hij of zij na een
tijd opnieuw actief begint te trappen,
valt de trapondersteuning automatisch uit. De Motomed is ook een ideaal hulpmiddel voor wie moet revalideren na bijvoorbeeld een heup- of
knieoperatie.

Ondertussen zijn heel wat zorggebruikers vertrouwd met het toestel
en maken sommigen duidelijk dat het
veel comfortabeler en plezanter is
dan de gebruikelijke hometrainer. Ze
voelen zich veiliger, hebben minder
zadelpijn en als ze moe zijn kunnen
ze al eens stoppen met actief trappen
zonder dat de kine het onmiddellijk
ziet (handig!). Verder is er ook een
visueel motivatieprogramma, waarbij
het springende mannetje ‘Max’ de
fietser aanspoort om zo efficient mogelijk te trappen. Dit mist duidelijk
zijn doel niet.
Een schot in de roos dus, onze
‘nieuwe elektrische pedalo’, zoals
heel wat zorggebruikers het toestel
noemen. Bij deze nog eens een welgemeende dankjewel aan degenen die
deze aankoop mogelijk maakten. ●
(Foto: interne zorggebruiker Guy Meganck op de Motomed.)

Met ongeveer 400.000 vennoten is Cera de grootste coöperatie van België. Cera
brengt mensen, middelen en organisaties samen, bundelt krachten, neemt initiatieven en realiseert waardevolle projecten met een duidelijk doel: samen investeren in welvaart en welzijn.

