
Nieuwe vleugel blok 
wit komt eraan 

Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteu-

ning 
 

B lok wit bevindt zich ongeveer 
halverwege onze campus. On-

der meer enkele bureaus, verga-
derruimten en ateliers (van de 
dagondersteuning) zijn er in on-
dergebracht. Ten vroegste eind 
2020 wordt een deel van het ge-
bouw gesloopt, en komt er een 
gloednieuwe vleugel in de plaats.  

Het nieuwe gedeelte zal op de be-
nedenverdieping integraal worden 
ingenomen door het atelier Indu-
strieel Werk (dagondersteuning). 

Zij voeren allerhande taken uit 
voor bedrijven en andere op-
drachtgevers. Het gaat dan bij-
voorbeeld om flyers in enveloppen 
stoppen, cd-doosjes uit elkaar ha-
len en handdoeken labelen. Hun 
nieuwe locatie zal bestaan uit een 
grote werkruimte, een koffielo-
kaal, een kitchenette, een bureau 
en twee bergingen. Met de ver-
nieuwde infrastructuur hopen ze 
nog meer opdrachtgevers aan te 
trekken.  

Op de eerste verdieping worden 
drie volwaardige studio’s voor-
zien. Aanvankelijk zullen deze 
worden gebruikt om enkele zorg-
gebruikers van blok blauw tijdens 
hun verbouwing (zie verderop) 
tijdelijk onderdak te geven. Wat de 
definitieve bestemming van de 
drie studio’s betreft: dit kan nog 
alle kanten op. Wellicht zullen de 
studio’s worden ingenomen door 
interne zorggebruikers met een 

grote zelfstandig-
heid. Maar in welk 
statuut dit zal gebeu-
ren (via kortdurende 
woonondersteuning, 
noodsituatie of een 
andere woonvorm) 
zal nog moeten blij-
ken.  

 

(Vervolg op pagina 5) 

Eind dit of begin volgend jaar wordt 
blok wit grondig verbouwd. De renova-
tie maakt deel uit van het masterplan, 
dat werd uitgewerkt door onze Raad 
van Bestuur.  

Nieuwsbrief 
Januari - februari 2020 

 Afscheid van Joost en Bea 

 Webstek werpt vruchten af 

 ‘Zoete Zondag’ in café De Fles 

 Collectief Overlegorgaan Zorggebruikers 

 Sponsors en vrijwilligers krijgen vipbehandeling 

Botermelkstraat 201 
9300 Aalst 
053/76 79 79 
 
Infoblad van  
Levensvreugde  
Verblijven vzw  
 
Verantwoordelijke uitgever 
Liesbeth Moens 
 
Eindredactie 
Werner Wauters 
ww@levensvreugde.be 

Zondag 15 maart:  Dag van de Zorg  

 



Pagina 2 Nieuwsbrief januari — februari 2020 

 

Verslag van het  

Collectief Overlegorgaan Zorggebruikers 
van 17 december 2019 

Aanwezig: Annie Raes, Frans Dierickx, Ge-
orges Draps, Gudrun Boone, Theo Vinck. 

Verontschuldigd: Carine Van den Steen, Jan 
Biebaut. 

Uitgenodigd: Liesbeth Moens, Kathleen 
Hoste, Christophe Temmerman. 

 

Vorig verslag 
Verslag van de vergadering van 17 sep-
tember wordt goedgekeurd. Er wordt te-
ruggekomen op de verantwoordelijkheid 
bij schade, aangericht door zorggebruikers 
t.o.v. andere zorggebruikers. Steeds be-
roep doen op familiale verzekering. 
 

Info vanuit de Raad van Bestuur van 
6 november 2019 
De meeste agendapunten komen overeen 
met de agendapunten in dit verslag. 
 Gebouw blok wit: voorontwerp is be-

sproken en aangepast.  
 Blok blauw: de aanbesteding voor de 

bepaling van een architectenbureau is 
gepubliceerd.  

 Algemene vergadering gepland op 
04/12/2019.  

      

Info vanuit de vergunde zorgaanbie-
der 
PVF 
De tweede correctiefase is doorgevoerd. 
De persoonlijke budgetten gaan zodanig 
evolueren, dat op termijn alle zorggebrui-
kers met eenzelfde zorgzwaarte hetzelfde 
budget zullen ontvangen. Vragen tot uit-
breiding van ondersteuning komen bij het 
VAPH op een wachtlijst; er is nog een 
wachtlijst om een PVB te bekomen! Men 
kan nog beroep doen op een uitzonde-
ringsmaatregel tot eind 2019, wanneer er 
in het verleden een facturatie was van 7/7. 
Dan kan Levensvreugde Verblijven aanto-
nen dat je 7/7 aanwezig was. Vanaf 1 janu-
ari 2020 zal een aanvraag voor uitbreiding  
tot 7/7 enkel behandeld worden bij een 
urgentie- of noodsituatie (zorggebruiker 
kan nergens meer naartoe). In de andere 
situaties wordt een akkoord pas over x-
aantal jaar verwacht. 

Communicatie met ouders  
 Kathleen geeft duiding bij het infomo-

ment vo o r de kerstmarkt. De bedoeling 
is om meer contacten met de ouders te 
organiseren. Die zullen plaatsvinden in 
de nieuwe contactruimte, op de laatste 
vrijdag van de maand (niet in juli en 
augustus, en in december uitzonderlijk 
de 18e) tussen 15 en 16 uur. Liselot of 
Kathleen zullen dan aanwezig zijn. Le-
vensvreugde Verblijven moet de ou-
ders een plek geven waar ze in een 
meer informele sfeer met mekaar in 
contact komen. Er zal in de toekomst 
meer rond informatieve activiteiten 
gewerkt worden. Dit kan gaan om een 
infoavond rond bewindvoering, rond 
de visieteksten of een workshop i.v.m. 
het digitale, het gebruik van de compu-
ters, apps… 

 Levensvreugde Verblijven wil in het 
kader van het sociaal ondernemer-
schap de horizon verruimen, en is nog 
steeds op zoek naar een locatie voor de 
opstart van een brasserie of koffiehuis-
je. De werking moet goed gestructu-
reerd zijn, zodat de zorggebruikers het 
zelf kunnen beredderen, met in het be-
gin verkoop van gekochte producten, 
om te evolueren naar zelfbereide voe-
ding, vb. taart, koeken… Op die plaats 
kunnen ook de producten van het win-
keltje verkocht worden. Er moet kwali-
teit geleverd worden, zodat de mensen 
graag naar ‘het huisje’ willen komen. Er 
werden al enkele projecten bezocht, en 
wat telkens opviel was dat de zorgge-
bruiker moet primeren, en dat het 
commercie le aspect op de tweede 
plaats komt. De coaching moet juist uit-
gewerkt worden, er moet een degelijke 
structuur zijn, en de zorggebruikers 
moeten zorg dragen voor mekaar. Er 
kan gestart worden vanuit een pop-up? 
Sowieso moet het gebouw rolstoel-
vriendelijk zijn. 

 De overheid investeert nu meer in RTH 
(Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) om-
dat hiervoor kleinere budgetten nodig 
zijn. Zowel in woonondersteuning als 
dagondersteuning maken steeds meer 



‘Zoete Zondag’ in café De Fles 
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Door Sofie Van Cauter 

 Begeleidster Wonen in de Stad 
 

I n december heeft cafe  De Fles uit Haal-
tert enkele leuke initiatieven georgani-

seerd ten voordele van Levensvreugde Ver-
blijven. Alles gebeurde in het kader van De 
Warmste Week.   

De feestelijkheden werden ingezet met een 
Zoete Zondag, op 8 december 2019. Er was 
een groots buffet, volledig gemaakt door 
vrijwilligers. Ons eigen voedingsatelier (dag
-ondersteuning) heeft ook zijn steentje bij-
gedragen en enkele heerlijke dessertjes 
voorzien.  

Hier konden we natuurlijk zelf niet op ontbreken, dus werden er een paar busjes inge-
legd richting Haaltert. Onze zorggebruikers werden overstelpt met allerlei zoetigheden, 
pannenkoeken en heerlijke chocomelk of koffie. Ze hebben er allen dan ook erg van ge-
noten.  

Er werd ook nog versgemaakte soep verkocht, en er werd een heuse ‘platte plotjes-fuif’ 
georganiseerd. Al deze evenementen hebben het mooie bedrag van 1555 euro opgele-
verd. Hartelijk dank aan de initiatiefnemers! ● 

personen gebruik van RTH. Levensvreugde Ver-
blijven gaat de RTH-contracten steeds hernieu-
wen, wil namelijk inzetten op zorggarantie. In 
2020 kunnen 7 nieuwe RTH’ers opstarten; zij 
kunnen meedraaien in het project, of samen met 
hun coach gevarieerder taken uitvoeren, vb. voor 
winkels. 

 

Medicatie  
De overheid werkte verder aan een protocol dat be-
paalt dat begeleiders wel medicatie mogen geven. 
Daar er in de sector te weinig verpleegkundigen zijn,  
doet Levensvreugde Verblijven een beroep op thuis-
verplegers voor de verpleegkundige handelingen. 
Ook is het nu verplicht dat de medicatie in dagdosis-
sen verpakt wordt (blisterverpakking of doordruk-
strip). 
 

Beleidsplan 2019 – Beleidsplan en begroting 
2020  
Het volledige beleidsplan werd overlopen. Hieronder 
slechts enkele punten:  
 Voor het jongerenproject werd een sponsor 

(500.000 euro) gevonden, voor de aankoop van 
een huis voor een 8-tal zorggebruikers. 

 Aankoopbeleid herwerken: de huidige procedure 
voor kleinere aankopen wordt herzien (vb. taart 
voor de verjaardag van een zorggebruiker).  

 Het MFC is nu e e n weekend op twee gesloten, 
maar van de 16 zorggebruikers zijn er 5 of 6 ze-
ven dagen aanwezig.  

 Op zondag 15 maart neemt Levensvreugde Ver-
blijven opnieuw deel aan de Dag van de Zorg (zie 
pagina 8).  

 Het project De Rauw: blok wit wordt uitgebreid 
met een ruimte voor het atelier Industrieel Werk 
op de benedenverdieping, en 3 kamers op de eer-
ste verdieping (zie voorpagina).  

 

Info vanuit Dagondersteuning 
De info uit de Kriskrasvergadering kan u lezen in de 
nieuwsbrief. 
 

Varia 

 In 2021 zijn er nieuwe verkiezingen voor het Col-
lectief Overlegorgaan Zorggebruikers; die moeten 
al in 2020 voorbereid worden. 

 De ‘zorgreservatieformulieren’ zijn digitaal be-
schikbaar. 

 De Kangoeroebeurs vindt plaats op 6 en 7 maart 
in Waregem, en niet meer in Merelbeke. 

 

 

Het volgende Coz vindt plaats op dins-
dag 3 maart.  

Voor meer info kan je steeds terecht bij 
de voorzitster, mevrouw Annie Raes: 
053/83.19.10 of raes_annie@yahoo.com 

 

 

Geboorten 
 
Op 17 januari 
werd Miel gebo-
ren, zoontje van 
Jana Reyns (bege-
leidster woonon-
dersteuning).  
 
Op 1 februari 
werd Imke gebo-
ren, dochtertje 
van Karel De Bra-
banter (logistiek 
medewerker dag-
ondersteuning) en 
Sophie De Schut-
ter (logistiek me-
dewerker woonon-
dersteuning).  

 

mailto:raes_annie@yahoo.com
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Medewerker in de kijker  

Hildegarde Bosman 
 

Nachtbegeleidster Hildegarde Bosman 
(woonondersteuning) ging op 1 januari 2020 
met pensioen. Ze was in dienst sinds 1994. Tij-
dens de nieuwjaarsreceptie van de woonon-
dersteuning droegen haar collega’s onder-
staande tekst voor.  
 

Beste Hildegarde, 

Speciaal voor u dit gedicht… zo krijgen we op 
jouw carrie re een zicht. 
27 jaar lang kwam je met veel zwier, eerst met 
je paarse, daarna met je rode autootje, naar 
hier. 
Eerst ramen en deuren sluiten want als jij hier 
was, kwam niemand binnen of ging niemand 
buiten. 
 
 

Toen hield je, zoals van u werd verwacht, iedere nacht trouw de wacht. 
Op de werkvloer verscheen je altijd in je blauwe pak, de beeper, drukknop… hupla, alle-
maal in de zak. 
Alles bij de hand indien nodig, was voor jou zeker niet overbodig. 
Al zittend op jouw bureaustoel met daarop “Afblijven - Hildegarde nacht” zat je uren met 
je eigen strijkijzer te strijken, want dat van hier moesten wijken. 
Ook smeerde je vele boterhammen, sneed je veel kiwi's en perste je veel appelsientjes. 
Zo hadden onze bewoners extra vitamientjes,  
Maar door zovele appelsienen te persen, moesten we veel pampers verversen! 
Ondanks die vele jaren zwoegen en zweten, hebben we samen ook veel pret geweten. 
Ging je met een misdienaarkleed in de gang staan, en deed je je collega bijna een hart-
aanval aan.  
En in de koude wintermaanden met de thermometer in de hand uit ons vel beven. Ja, 
tijdens de nacht valt er in Levensvreugde altijd wel wat te beleven. 
Je was een echt moederke voor de kinderen van De Appelboom. Met jou als nacht waan-
den ze zich in een droom! 
Ook overdag liep je hier soms rond, dan kwam je naar de vergadering van de vakbond. 
Als het over ‘de nachten’ ging, wist iedereen snel waar hij stond! 
Men moest onder jouw argumenten bezwijken, en daardoor heb je veel kunnen berei-
ken. 
Voor al dat harde werk willen we jou bedanken, maar nu is het tijd voor jou om bij te 
tanken. 
Nee Hildegarde, we zijn niet meer in de tijd van de pater, we zijn nu vele jaren later! 
Willen of niet, je moet met de tijd mee, geniet nu maar van je onbepaalde duur conge . 
Je luilekkerleven kan beginnen, maar je zal je niet vervelen, want Leander en Helena 
zullen veel met omaatje willen spelen. 
Ook Dirk wil je ‘s avonds thuis, zo kunnen jullie gezellig samen zitten voor de buis. 
Nu gaan we met z'n allen op je pensioen klinken, en natuurlijk ook een glaasje drinken! 
Kortom, vanwege jouw nachtcollega’s veel succes, want jou vervangen wordt nog een 
heel proces. ● 

 

Er zijn 8 nachtbegeleidsters in dienst in onze woonondersteuning (die weliswaar niet alle-
maal voltijds werken). Per nacht zijn er gewoonlijk 3 begeleidsters aanwezig. Ze starten 
tussen 21 en 22 uur, en werken tot 7 uur ‘s ochtends (of later). Ze hebben een vast taken-
pakket; zo doen ze om het uur hun rondgang langs de verschillende slaapkamers. Hun 
voornaamste taken zijn verzorging en - als er tijd overblijft - huishoudelijk werk.  

  



De renovatie van blok wit is slechts de 
eerste fase van het masterplan. Ook de 
ingrijpende verbouwing van blok blauw 
(met de leefgroepen Anemoon, Iris en As-
ter) staat immers nog op de planning. En 
nadien komt blok oranje (leefgroepen 
Goudsbloem, Zonnebloem en Lijsterbes) 
eveneens aan de beurt. Deze ingrepen zijn 
nodig omdat onze infrastructuur gaande-
weg verouderd is. Ook tijdens inspectie-
bezoeken kregen we daar al enkele be-
merkingen over.  

Overigens beletten genoemde verbou-
wingswerken niet dat er daarnaast kleine-
re projecten worden uitgevoerd. Zo voor-
zien we binnenkort de inrichting van de 
extra ruimte die de Wilgenroos (een zijns-
groep van de dagondersteuning) een tijd 

geleden kreeg toegewezen. Ze willen hun 
lokaal opdelen in een werk–, een koffie– 
en een rustruimte. Met nieuw meubilair 
en nieuwe screens moet alles er heel an-
ders gaan uitzien. Einddoel: een gezellig 
en functioneel lokaal.  

Ook in de woonondersteuning wordt er 
dit voorjaar een project gerealiseerd. In 
blok grijs (met de leefgroepen Klaproos 
en Hazelaar) wordt er een zogenaamde 
‘comfortruimte’ voorzien. Dat is een knus-
se plek, enigszins te vergelijken met een 
snoezelruimte, waarin zorggebruikers he-
lemaal tot rust kunnen komen.  

Alle bovengenoemde projecten worden al 
dan niet verwezenlijkt met de hulp van 
sponsors. ● 

Sponsors en vrijwilligers krijgen 
vipbehandeling 
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Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteuning 

 

O m onze waardering uit te spreken voor de vele sponsors en vrijwilligers die onze 
werking ondersteunen, organiseerden we op donderdag 13 februari een bedan-

kingsmoment, waarop een zestigtal aanwezigen een ware vipbehandeling kregen. De 
avond vond plaats in onze polyvalente zaal.  

Na het welkomstwoord van algemeen directeur Liesbeth Moens, blikte Liselot Sevenoy 
(sociale dienst woonondersteuning) terug op 2019. Ze had het onder meer over de Ron-
de van Levensvreugde, de Fietseling en De Warmste Week — activiteiten die van 2019 
een uiterst geslaagd werkjaar maakten. Berbe De Coster (pedagogisch coo rdinator) licht-
te dan weer onze projecten voor 2020 toe. De gloednieuwe leefgroep voor een achttal 
jongvolwassenen (in te richten buiten onze campus) en de opstart van een buitengewoon 
koffiehuisje (in het centrum van Aalst) vormden in haar uiteenzetting de blikvangers. 
Tussen deze uitgebreide terug– en vooruitblik vertelden vier interne zorggebruikers 
even enthousiast als openhartig over hun leven in onze voorziening.  

De bezoekers konden nadien de Webstek bezoeken, onze internetruimte die er kwam 
dankzij de Koning Boudewijnstichting (zie ook pagina 8), en de keuken van de woonon-
dersteuning. Die werd eind 2018 helemaal ontmanteld en opnieuw ingericht, zodat ze 
voldoet aan de strenge HACCP-normen voor grootkeukens. Sinds 25 februari 2019 is de 
keuken weer operationeel. Iedereen kon vaststellen dat vaste kokkin Dominique Van Es-
pen druk in de weer was, want ze bereidde heel wat hapjes voor de royale receptie waar-
mee de avond eindigde.  

De oprechte erkenning voor sponsors, vrijwilligers en voor de leden van het oudercomite  
was niet meer dan logisch; zonder de hulp van al deze mensen zou Levensvreugde Ver-
blijven immers nooit de huidige, kwalitatieve zorg kunnen bieden. ● 

Nieuwe vleugel blok wit komt  
eraan          Vervolg van voorpagina 
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Afscheid van Joost en Bea 

J oost - geboren op 24 mei 1961 - werd ge-
durende bijna veertig jaar in Levensvreug-

de Verblijven begeleid, grotendeels in de dag-
ondersteuning (in de Wilgenroos,). Hij woonde 
altijd bij z’n ouders (of bij zijn vader toen zijn 
moeder overleed), in Massemen. Het laatste 
jaar was hij intern, en woonde hij in leefgroep 
de Lijsterbes (woonondersteuning). Daar over-

leed hij op 58-
jarige leeftijd.  

De uitvaart vond 
plaats op  zaterdag 
4 januari, in de 
Sint-Martinuskerk 
te Massemen. Het 
werd een mooi en 
waardig afscheid. 
Nancy Van der 
Sande (begeleid-
ster Wilgenroos) 
las er onderstaan-
de tekst voor.  

 

 
 

 

 

Dag Joost, dag lieve, lieve Joost, 

Toen ik 7 jaar geleden begon te werken in de 
toen nog ‘Halve Maan’ leerde ik jou kennen als 
een stille genieter. Een man die structuur en ge-
borgenheid opzocht, die gelukkig was met de 
veiligheid van een vertrouwd lokaal, met je ze-
teltje en de bekende gezichten van begeleiding 
die het allemaal goed met jou voor hadden.   

Ik heb jou samen met collega’s Leen, Romy, 
Karolien en Maaike gekend als een man van wei-
nig woorden. Maar op één of andere manier, 
jouw manier, kon je ons perfect laten blijken wat 
je wou, maar vooral wat je niet wou.  

Joost, je zou eens moeten weten hoe vaak we ge-
probeerd hebben jou via onze trukendoos te 
overtuigen om bijvoorbeeld mee te gaan wande-
len. Maar als jij zei “neen” dan was het ook 
“neen”, jouw wil was wet.  

Die vastberadenheid omtrent je eigen “willetje” 
hebben we meerdere malen mogen ondervinden, 
maar vooral toen we het schitterende idee had-
den om op jouw plaats, jouw zeteltje, een kerst-
boom te zetten. Echter, jij deelde overduidelijk 
die mening niet en ging zonder pardon terug op 
je eigen vertrouwde plekje zitten, ja hoor tussen 
de takken van de kerstboom. Zo werd jij de win-
naar van het “welles-nietes spel”, want een oude 
boom verplant je niet, zelfs niet voor een opge-
smukt exemplaar. 

Joost, jouw carrière in Levensvreugde begon in 
september 1981. Als vrolijke actieve twintiger 
stapte jij de Kleurenmaan binnen bij Odette en 
later ook bij Jean-Louis. Jij was een grappenma-
ker, een opgetogen kerel die vooraan in de rij 
stond wanneer er fratsen werden uitgehaald. 
Willy, de buschauffeur die je dagelijks met zijn 
grote bus kwam ophalen in Massemen, moest het 
vaak ontgelden, dan was het dolle pret in de bus.  

Van collega’s die graag herinneringen aan jou 
wilden delen, kregen we te horen dat jij iemand 
was met een grote eetlust. Zo zat je vol ongeduld 
te wachten in de refter tot de etensschalen op 
tafel werden gezet, om dan het dikste en groot-
ste stukje vlees eruit te pikken.   

Zelfs jaren later, toen je bij ons in de Wilgenroos 
zat, kon jij echt genieten van eten; een lekkere 
pannenkoek of een suikervrije koek kon er altijd 
wel in. En als we even vergeten waren je deze te 
geven, liet je ons dit duidelijk weten.  

Doorheen de jaren hebben we jou in Levens-
vreugde zien veranderen van actieve jongvol-
wassene naar rustig genietende vijftiger. De 
laatste jaren bestond jouw dagprogramma uit 
een aaneenschakeling van kleine gestructureer-
de activiteiten en taakjes: krantje lezen, tafel af-
ruimen, fietsen op de pedalo, handmassage. Jij 
had een gezonde nieuwsgierigheid en ieder affi-
che, briefje of weekverslag dat je op je weg te-
genkwam, moest bekeken worden. Jouw aanwe-
zigheid bestond er vooral in er te zijn, te zijn wie 
je was op jouw manier in jouw uur, genietend 
van kleine dingen. Wij, begeleiding en zorgge-
bruikers, genoten op onze beurt van jouw aan-
wezigheid.  

 

Rond de jaarwisseling moesten we afscheid 
nemen van twee interne zorggebruikers: Joost 
De Zitter en Bea Goubert. Beiden overleden in 
onze voorziening; Joost op 28 december, Bea 
op 1 januari. Oud en nieuw werd aldus over-
schaduwd door hun heengaan, al koesteren we 
vooral de vele mooie herinneringen.  

 



Jij was een man die zijn volk graag zag, een schouder-
klopje hier, een mooie glimlach daar. Het geluk dat je 
uitstraalde telkens “vake” je kwam ophalen in het dag-
centrum. Het genieten van de telefoontjes met zussen, 
de vreugde en de herkenning wanneer we foto’s beke-
ken van Gabriël of andere familieleden. Het was zo 
hartverwarmend te zien dat jij geliefd was en uit een 
warm nest kwam. Dat je omringd werd met zoveel lief-
de en genegenheid … en ja hoor, ook wij zagen jou alle-
maal heel graag, de Joost die je was.  

Joost, allicht ben je nu daarboven met “moeke” aan het 
knuffelen of ben je aan het smullen van een rijstpap 
met gouden lepeltje! Maar sta ons toe dat we jou voor 
de laatste keer nog eens een yoghurt en een cola geven, 
iets wat we jarenlang met veel plezier gedaan hebben.  

Joost, lieve lieve Joost, als het kan zou ik nog eens 
graag over het muurtje heen naar jou willen kijken en 
je een kusje gooien, zoals ik de laatste weken vaak 
deed toen ik je zag zitten aan het venster in de Lijster-
bes… Jij aan je tafeltje met je radio. Dan zou ik je zeg-
gen in naam van al de Wilgenroosjes en Lijsterbessen: 
‘We gaan je missen, dikke vriend want jij was onze 
unieke Joost, een prachtmens die we vasthouden in ons 
hart’. 

En zoals jij ons altijd uitzwaaide toen je huiswaarts 
keerde, zo zwaaien wij jou nu vaarwel… En dat gaan 
we doen telkens de sterren aan de hemel staan.  

Dag Joost, het ga je goed daarboven… En doe de groe-

ten aan je moeke, Annemieke en Bea. ● 
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O ok Bea - geboren op 22 december 1958 - werd 
gedurende ongeveer veertig jaar in Levens-

vreugde Verblijven begeleid. Ze verbleef van meet af 
aan in woon– en dagondersteuning. Bea woonde de 
laatste jaren in leefgroep de Iris, en werd tijdens 
weekdagen in zijnsgroep de Wilgenroos begeleid. Ze 
overleed onverwachts; ze werd 61.  

Bea’s uitvaart vond plaats op zaterdag 11 januari, in 
de Sint-Pauluskerk te Aalst. Begeleidsters van Iris en 
Wilgenroos lazen tijdens de druk bijgewoonde vie-
ring onderstaande teksten voor.  

De kamer lijkt met leegte te zijn volgestort, waardoor 
je afwezigheid steeds pijnlijker wordt. Nu voel ik dat er 
‘n diepe stilte komt, en in die stilte zal ik je opnieuw 
ontmoeten. En telkens weer zal ik je tegenkomen.  

We zeggen veel te gauw: het is voorbij. Hij heeft alleen 
je lichaam weggenomen, niet wie je was en ook niet 
wat je zei.  

Ik zal nog altijd grapjes met je maken, we zullen sa-
men door het stille landschap gaan. Nu je mijn handen 
niet meer aan kunt raken, raak je mijn hart nog duide-
lijker aan.  

We lachen om het prachtige leven dat je had, we hui-
len om het verdrietige gemis en omdat het hier een 
stukje stiller is. Maar we lachen ook om het leven dat 
je zoveel moois heeft gegeven.  

Gele zonnen, paarse zeeën, elke dag een schilderij. Ro-
de bloemen, blauwe bomen, tekende jij voor mij. Nu 
kleur je hemelhoog voor iedereen ‘n regenboog.  

 

* * * * 

Liefste Gouberke, Bea’ken, B’ke. 

Tot op de dag van vandaag voelt het nog steeds alle-
maal heel onwezenlijk, moeilijk om het te geloven… 
Het liefst van al willen we het niet geloven. 

Van oud op nieuw heeft het lot beslist dat het jouw tijd 
was. Tijd om te stoppen met vechten, tijd om te rusten. 

Die laatste avond ging het allemaal eventjes wat be-
ter! Een glaasje cava gedronken, gelachen, gezongen, 

goed gegeten. Chippekes, salami, toastje met tonijnsla, 
chocomousse… Het ging allemaal wel vlot naar bin-
nen. Natuurlijk zagen wij dat het moeilijker werd voor 
jou. 

Het nieuws dat we kregen op 1 januari sloeg in als een 
bom. Tranen werden gelaten, en tranen zullen nog 
gelaten worden. Voor jou, liefste Bea. 

Een klein, goedlachs, eigenzinnig, prachtig en sterk 
vrouwtje dat verdomd goed wist wat ze wou én wat ze 
niet wou.  

Werkend aan je bureautje, zingend en dansend naast 
je stoel, elke ochtend in de Wilgenroos jouw marse-
peintje, bezekes geven aan alles en iedereen. Opfleuren 
als er een ‘meneer’ binnenkwam en die dan ‘nekeer 
tegen uwe gilet trekken’, jouw typerende geluidjes. En 
niet te vergeten, jouw aanstekelijke lach. Nooit, nooit 
gaan we dit vergeten! 

Want jij, liefste Bea, jij hebt een indruk nagelaten bij 
ons allemaal. We zullen je missen. 

Het ga je goed lieve B. ● 



Dag van 
de Zorg 

Webstek werpt vruchten af 

Door Wendy Verhelst 

 Begeleidster woonondersteuning 
 

I n 2018 nam een stagiaire samen 
met interne zorggebruiker Guido 

Van Audenhove een test af, genaamd 
The pursuit of happiness. Tijdens vra-
gen omtrent zijn persoonlijke ontwik-
keling gaf Guido te kennen dat hij 
graag op de computer zou willen le-
ren werken. Nu de Webstek is opge-
richt en we meer mogelijkheden heb-
ben om onze zorggebruikers media-
wijs te maken, is dit voor Guido een 
kans om te leren surfen op het inter-
net.  

Guido is een aantal keer met begelei-
ding en stagiaires gaan oefenen met 
de tablets die aangekocht werden 
door Levensvreugde Verblijven, en 
hij vond dit heel leuk. Guido is vooral 
geï nteresseerd in het kijken naar mu-
ziekfragmenten, opzoeken van voet-
baluitslagen,… Hij heeft nu een per-
soonlijke tablet aangekocht, aange-
zien we wifiverbinding hebben in de 
centrale living van blok oranje. De be-
geleiding probeert hem beetje bij 
beetje wegwijs te maken op zijn toe-
stel. ● 

Eind september 2019 werd onze gloed-
nieuwe Webstek feestelijk geopend. 
Het ging om de voormalige ontmoe-
tingsruimte die werd omgebouwd tot 
een moderne internetruimte. Deze om-
schakeling was mogelijk dankzij subsi-
dies van de Koning Boudewijnstich-
ting. We ontvingen die nadat we een 
project hadden ingediend tegen de di-
gitale uitsluiting van kwetsbare doel-
groepen.  

Website: www.levensvreugde-verblijven.be 
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Giften  
ten voordele van  

Levensvreugde Verblijven vzw  

kunnen overgemaakt worden op:  

 IBAN: BE70 2930 0572 0025 

 BIC: GEBABEBB 

Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. 

Carnavalbal 
 

Op zaterdag 28 maart is er om 
14 uur het jaarlijks carnavalbal, 
ingericht door onze overkoepe-
lende oudervereniging. Alles 
vindt plaats in onze polyvalente 
zaal.  

Om 14.30 uur komt de Aal-
sterse Prins Carnaval (Ivan) op 
bezoek. Een uur later zijn er 
pannenkoeken te verkrijgen. 
Om 16.30 uur vindt dan de be-
kende ajuinworp plaats, met de 
carnavalisten van Wieze en de 
Ajuinboer. Uiteraard hoopt de 
oudervereniging op zoveel mo-
gelijk aanwezigen.  

Inschrijven voor het carna-
valbal kan tot en met 19 
maart bij Carina Matthijs 
(coördinator faciliteiten).  

cm@levensvreugde.be 

 
Overleden 
 

 Op 2 januari overleed Kari-
na Beeckman, de zus van 
interne zorggebruiker Jean-
Pierre Beeckman.  

 Op 3 januari overleed Virgi-
nie Dumoulin, de grootmoe-
der van externe zorggebrui-
ker Liesbeth Draps.  

 Op 11 januari overleed Ma-
ria Geeroms, de moeder van 
interne zorggebruiker Bea 
Goubert (zie ook pagina 7).  

 Alles vindt plaats op onze 
campus, van 10 tot 17 uur.  

 Unieke kijk achter de 
schermen van onze voor-
ziening.  

 Infomarkt en foodtruck.  

 Winkeltje en cafetaria.  

 Ronde van Levensvreugde.  

 Gratis inkom.  

 Ingang via Rozendreef.  


