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Pannenkoeken serveren
in de binnenstad
In april volgend jaar wil Levensvreugde
Verblijven een pannenkoekenhuisje
openen in het centrum van Aalst. Twintig zorggebruikers worden al geruime
tijd klaargestoomd, want zij zullen de
eetgelegenheid en het verkooppunt
(mee) uitbaten.
Door Werner Wauters

 Hoofdbegeleider dagondersteuning

S

inds de komst van de persoonsvolgende financiering, in
2017, moeten voorzieningen meer
inzetten op sociaal ondernemerschap. We willen dat o.m. doen
door in april 2021, in het centrum
van Aalst, een pannenkoekenhuis
te openen. Dat moet een plek worden waar onze zorggebruikers aan

een groter publiek kunnen tonen
wat ze, mits kwalitatieve ondersteuning, allemaal in hun mars
hebben. Het initiatief moet een andere vorm worden van zinvolle en
geïntegreerde dagbesteding, bestemd voor zowel nieuwe als gekende zorggebruikers.
Decennialang bouwden we op onze vertrouwde campus aan de Botermelkstraat een degelijke werking uit en deden we heel wat ervaring op. We willen echter blijven
groeien, o. a. met dit nieuwe project, en met gebruikmaking van
onze uitgebreide expertise.
In ons pannenkoekenhuisje zullen
we, naast pannenkoeken en ander
lekkers, ook zelfgemaakte producten te koop aanbieden uit ons
winkeltje, Het Uniek Kadoo. Zo
brengen we deze letterlijk dichter
bij de mensen.
Daarnaast willen
we met dit project
sommige zorggebruikers die nog
niet over een persoonsvolgend budget beschikken (zie
ook pagina 4) aangepaste ondersteuning bieden.
(Vervolg op pagina 2)
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Pannenkoeken serveren in de binnenstad
(Vervolg van pagina 1)

Met het oog op het pannenkoekenhuisje werden 20 zorggebruikers
geselecteerd: 10 nieuwe personen
en 10 zorggebruikers die we reeds
begeleidden, in onze woon– of dagondersteuning.
In juni 2020 startten de vormingen
voor deze zorggebruikers (foto
voorpagina). Aanvankelijk vonden
die tweewekelijks plaats, sinds augustus 2020 komt men wekelijks
samen. Jobcoach Caroline Van De
Moortel werkte het programma uit
en staat in voor de cursus. Iedere
sessie duurt ongeveer anderhalf
uur. Er komen voorlopig vier thema’s aan bod: ‘hygienisch werken’,
‘klanten helpen’, ‘sociale vaardigheden’ en ‘serveren’. Later volgen
er nog meer onderwerpen. De vorming gebeurt uiteraard op maat
van de deelnemers. Vanaf eind februari volgend jaar worden er sta-

ges voorzien in een reguliere horecazaak. In april 2021 moeten de 20
zorggebruikers dan klaar zijn voor
de werkvloer. Een professionele
kok zal hen, samen met ons team
van jobcoaches, permanent ondersteunen. De zaak zal dagelijks open
zijn, behalve op dinsdag en zondag.

Gluren bij de buren
Intussen gingen de deelnemende
zorggebruikers al enkele keren op
studiebezoek. Zo bezochten ze projecten in Gent (Pietersbar) en Kontich (Bits N Bites). Vanaf nu willen
ze ongeveer maandelijks een zaak
bezoeken, want je steekt overal
wat op. Ze worden daarbij begeleid
door Caroline zelf en door Kathleen Hoste (sociale dienst externen), die als jobcoach-teamleider
het hele project coordineert.
Een pand voor het pannenkoekenhuisje is er nog niet. Er werd wel al
volop promotie gevoerd.

Zo is er op onze Facebookpagina
reeds geruime tijd een fraai filmpje
te zien, waarin zorggebruikers en
coaches het initiatief toelichten. Er
werd ook een wedstrijd georganiseerd voor het vinden van een originele naam voor ons pannenkoekenhuis. De wedstrijd is intussen
afgesloten. Mensen reageerden
massaal en stuurden meer dan 120
mooie en originele namen door. De
definitieve naam — en dus ook de
winnaar van onze wedstrijd —
wordt in de loop van oktober bekendgemaakt. Meer hierover in onze volgende nieuwsbrief.
Ondanks het feit dat het coronavirus flink wat roet in het eten gooide, blijft iedereen zeer enthousiast
over de slaagkansen van dit unieke
project. Het pannenkoekenhuisje
is een volgende, belangrijke stap in
de lange en rijke geschiedenis van
Levensvreugde Verblijven. ●

Gedegen ondernemingsplan moet
pannenkoekenhuisje doen slagen
In een lijvig ondernemingsplan wordt gedetailleerd  Reeds vroeg in ons denkproces namen we
contact op met de betrokken medewerkers
uiteengezet wat de doelstellingen zijn van ons provan de Stad Aalst. Zij zagen veel potentieel in
ject, en hoe het uiteindelijk zal gerealiseerd worden.
ons businessidee en wilden ons dan ook steuHieronder vindt u enkele fragmenten uit dat plan.
nen door het delen van hun knowhow, om ons
 We zetten in op een commerciele zaak die een
volwaardige en aanvullende plek inneemt in
het huidige aanbod in het centrum van Aalst.
Volwaardig qua kwaliteit en volwaardig qua
rendabiliteit.
 We deden research naar gelijkaardige projecten in Nederland en Belgie, en kregen keer
op keer te horen dat er een groot draagvlak
voor is. Telkens bereikten zij al hun volle capaciteit na twee maanden.
 We stellen ons tot doel om na een jaar breakeven te draaien, en om nadien winst te maken.
De gemaakte winst wordt geïnvesteerd in onze werking.

project tot een succes te maken. We willen
ook samenwerken met lokale partners.
 ‘s Middags willen we een snelle lunch serveren, onder de vorm van hartige pannenkoeken, en in de namiddag zullen we een variatie
van zoete pannenkoeken aanbieden. Op zaterdagvoormiddag, tijdens de wekelijkse markt,
kan je bij ons terecht voor een pannenkoekenontbijt.
 Economisch realisme, een gedegen ondernemingsplan, een duidelijke financieringsstrategie, aandacht voor de eigenheid van onze
zorggebruikers en het naleven van wettelijke
regels, bepalen het succes van ons pannenkoekenhuisje.
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Woonondersteuning organiseert
geslaagde sportweek
Door Nick De Gieter

 Ergotherapeut woonondersteuning

O

p maandag 27 juli ging in onze voorziening een grote sportweek van
start. We organiseerden die min of meer
ter vervanging van de Special Olympics,
die dit jaar omwille van de covidmaatregelen helaas niet konden doorgaan.
Kristel Burssens (kinesiste woonondersteuning) en ikzelf stelden samen een programma op, waarbij iedere leefgroep dagelijks een andere sport kon komen beoefenen.
De sporten die werden beoefend waren
atletiek, levend tafelvoetbal, boccia (een
paralympische sport die gelijkenissen vertoont met petanque) en dans. De laatste
dag werd er een afsluitend moment voorzien. Vele zorggebruikers keken er alvast
naar uit. De weersvoorspellingen waren
zeer gunstig.
We begonnen de week met atletiek. Maar
liefst vijf verschillende onderdelen werden voorgeschoteld op de openingsdag:
speerwerpen, discuswerpen, hordelopen,
hardlopen en verspringen (alles aangepast). Iedereen deed zijn uiterste best om
zoveel mogelijk punten te halen. Alvast
een geslaagde eerste dag.
Op dinsdag stond er levend tafelvoetbal
op het programma. Er werd een constructie opgezet waarbij de spelers zich konden
vasthouden aan de stangen. Vanuit staande of zittende positie werd er een wedstrijd gespeeld (3 spelers tegen 3). Aan
enthousiasme en overgave zeker geen gebrek.
Dag drie stond in het teken van boccia.
Het bleek al snel dat we binnen Levensvreugde een aantal kampioenen hebben in
dit spel. Het was een dag vol spannende
wedstrijden en onverwachte wendingen.
Dag vier werd bloedheet, met temperaturen van 35 graden en meer. Dit zorgde
ervoor dat we een wijziging in ons programma moesten doorvoeren. In de voormiddag ging het normale programma
door, weliswaar in de schaduw van de bomen, en op een aangepast tempo. De vele
schlagers brachten sfeer en zorgden er-

voor dat er tijdens het bewegen ook gezongen en gelachen werd. In de namiddag
werden er waterspelletjes gespeeld; zo
verkregen we de nodige verkoeling.
De laatste dag van de sportweek werd er
eigenlijk niet meer fysiek gesport, maar
werd er wel aan denksport gedaan. Alle
beoefende sporten van de voorbije week
kwamen aan bod in de nabespreking.
Daaruit bleek dat iedereen zich zeker
heeft geamuseerd.
Daarna volgde de prijsuitreiking, met de
verdiende diploma’s en bekers. De zorggebruikers mochten terecht fier zijn!
Om iedereen te bedanken voor zijn inzet,
deelden we in de namiddag ijsjes uit. Na
een week van zweten en sporten was dit
een perfecte afsluiter. ●
Volgend jaar hoopten we weer deel te nemen aan de Special Olympics, de Olympische Spelen voor personen met een verstandelijke beperking. Die zouden eind mei
plaatsvinden in Louvain-la-Neuve, maar
intussen ontvingen we het bericht dat de
Spelen in 2021 nog niet zullen doorgaan.

Interne zorggebruiker Renaat
Vervaet in actie
tijdens de sportweek, eind juli.
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Tot rust komen kan voortaan in
comfortruimte
Door Werner Wauters

 Hoofdbegeleider dagondersteuning

I

n het voorjaar werd in blok grijs, in onze woonondersteuning, een zogenaamde ‘comfortruimte’ ingericht. Een dergelijke plek is te vergelijken met een snoezelruimte, al worden er in een comfortruimte
minder zintuiglijke prikkels aangeboden.
De ruimte kadert in een project om eventuele agressie bij minderjarigen te ver-

Nieuwsbrief in kleur

V

anaf dit nummer verschijnt ook de
papieren versie van onze nieuwsbrief
in kleur. Tot nu toe was het zo dat enkel
onze elektronische abonnees (dat zijn er
plusminus 80) ons blad in kleur konden
lezen. Onze 240 lezers die de nieuwsbrief
op papier ontvangen, kregen een zwartwitversie die gekopieerd werd in een sneldrukcenter uit Aalst.
Levensvreugde Verblijven kocht onlangs
echter twee krachtige, geavanceerde kleurenprinters die bovendien kunnen nieten.
Voortaan wordt onze nieuwsbrief dus niet
langer buitenshuis, maar in onze voorziening afgedrukt.
Het atelier Industrieel Werk (dagondersteuning) blijft instaan voor de distributie
van ons infoblad. ●

minderen. Ze biedt ook een alternatief
voor afzondering of fixatie. Om de ruimte
te realiseren, konden we rekenen op Vipamiddelen (overheidssubsidies). Levensvreugde Verblijven stond zelf in voor de
rest van de financiering.
De comfortruimte is ongeveer 3 op 4 meter groot, en werd volledig ingericht door
een gespecialiseerde firma. Naast een waterbed, een fluogordijn en een bubble-unit
(een met water gevulde buis waarin gekleurde luchtbellen opstijgen) vind je er
een voelwand met vervangbare objecten.
Alle materiaal is afwasbaar. Een klankinstallatie zorgt voor rustgevende muziek.
De ruimte bevindt zich niet toevallig in de
onmiddellijke omgeving van leefgroepen
Hazelaar, Klaproos en Appelboom, groepen waarvan zorggebruikers geregeld
nood hebben aan rust en stilte. Sommigen
maken volgens een vast weekschema gebruik van de ruimte, anderen verblijven er
occasioneel. Alle interne zorggebruikers
(zowel minderjarigen als volwassenen)
kunnen er gebruik van maken, wat ook
veelvuldig gebeurt. We merken dat de
meesten zeer graag terugkeren — het
simpele bewijs dat deze knusse plek de
investering meer dan waard was. ●

Gillian in ‘Pano’

E

xterne zorggebruiker Gillian Nijs, die twee dagen per
week wordt begeleid in de Akelei (dagondersteuning),
was op woensdag 23 september te zien in het duidingsmagazine Pano op Een. Daarin trokken mantelzorgers, onder
wie de ouders van Gillian, aan de alarmbel. Ze klaagden de
schrijnende problematiek van de lange wachtlijsten in de
zorg voor personen met een beperking aan. Ook de tergend
trage toekenning van het persoonsvolgend budget was onderwerp van kritiek.
Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) beloofde daags na de Pano-uitzending extra geld voor de gehandicaptenzorg, om meer mensen een persoonsvolgend budget te kunnen geven. Momenteel staan bijna 16.000 mensen op de wachtlijst voor een persoonsvolgend budget.
De Pano-reportage werd gedraaid door VRT-journaliste
Goedele Devroy, zelf moeder van een zoon met een beperking. Hij wachtte ‘slechts’ vier jaar op z’n budget, zo vertelde ze in het weekblad Humo. ●
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Koninklijke Harmonie Herdersem
geeft schitterend bosconcert
Door Werner Wauters

 Hoofdbegeleider dagondersteuning

I

eder jaar in mei geeft de Koninklijke
Harmonie Concordia et Docilitas uit
Herdersem normaal gezien haar lenteconcert. Ze repeteren hiervoor telkens uitvoerig. Vanwege de coronamaatregelen kon
het concert dit jaar echter niet doorgaan.
Om toch te kunnen optreden, vond de harmonie het een leuk idee om vrijwillig, exclusief en helemaal coronaveilig te gaan
spelen voor Levensvreugde Verblijven.

Ellen Smolders (begeleidster Wonen in de
Stad) verzorgde de contacten, aangezien
haar echtgenoot al jaren bij de harmonie
speelt.
Zondag 20 september, in mooi zomerweer, streek de harmonie omstreeks
14.30 uur neer in onze voorziening. Vrij
indrukwekkend allemaal, want het gezel-

schap bestaat uit ongeveer 40 muzikanten, onder de deskundige leiding van dirigent Stijn De Raes.
Er was eerst een optocht van het trommelkorps. Nadien installeerden de muzikanten (allen mooi uitgedost) zich middenin het bos tegenover de parking van
het MFC, voor het eigenlijke concert. Dat
zou ruim een uur duren en o.m. bestaan
uit bekende filmmuziek en andere populaire nummers.
Heel wat interne zorggebruikers waren op
de afspraak. Ze
woonden het optreden bij vanop de
wandelpaden en de
zitbanken. Ze zullen
die zondagmiddag
trouwens niet vlug
vergeten, want het
moet gezegd dat er
een enigszins magische sfeer heerste.
De klank was perfect in het bos, en de
landelijke stilte tussen de nummers
(op het enthousiaste applaus van de
luisteraars na) gaf
het concert iets bijzonders.
Met een kort maar
welgemeend dankwoord van interne
zorggebruiker Dirk
De Buck werd deze
aparte muzikale namiddag afgesloten.
Misschien een idee
om een dergelijk
concert te herhalen
voor zorggebruikers
en ouders, eens het virus onder controle
is en er opnieuw onbeperkt toeschouwers
op evenementen worden toegelaten? ●

www.harmonieherdersem.be

Met een kort
maar welgemeend dankwoord van interne zorggebruiker Dirk
De Buck werd
deze aparte
muzikale namiddag afgesloten.
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Verslag van het

Collectief Overlegorgaan Zorggebruikers
van 23 juni 2020
Aanwezig: Annie Raes, Carine Van den
Steen, Gudrun Boone, Tina Van den Steen,
Frans Dierickx, Theo Vinck, Jan Biebaut.
Verontschuldigd: Georges Draps.
Uitgenodigd: Liesbeth Moens, Jorien
Raeymaekers.

Goedkeuring en opvolging vorig
verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.



Info vanuit de Raad van Bestuur

 Er werd een nieuwe voorzitter benoemd, Marc Van Uytven. Verdere samenstelling van de Raad van Bestuur:
Konstantijn Ediers, ondervoorzitter;
Sean Van Brempt, secretaris; Goethals
Luc, Vermeren Serge, De Saedeleer
Mark en De Ridder Geert worden aangesteld als leden van de commissie
masterplan. Het ontslag van mevrouw
Marie-Therese De Wael en de heer
Houtman Hugo werd aanvaard.
 Marc Verbeek startte op 1 juni als coordinator administratief-financieel,
ter vervanging van Christophe Temmerman, die de voorziening heeft verlaten.
 Blok blauw zal een nieuwbouw worden. Eind augustus zullen 4 architecten hun plannen voorstellen.
 Visietekst seksualiteit werd goedgekeurd.
 Goedkeuring werkgroep opstart panenkoekenhuis tegen april 2021.

Info vanuit de vergunde zorgaanbieder

 Tevredenheidsmeeting bij medewerkers, door Jorien Raeymaekers. De
vraag: Wat was uw ervaring, meerwaarde, tijdens de weken in lockdown,
op vlak van zorg voor de zorggebruiker? Een greep uit de positieve antwoorden: intenser contact; geen druk
voor thuisweekends; individuelere
aandacht; groepsoverschrijdende samenwerking; daling separaties, extra
lekkernijen.... De keerzijde: knuffels,
familie missen; probleemgedrag;













mondmaskers; andere bewoners erg
lang missen; onzekerheden, onduidelijkheid.
Het opzet is dat Jorien, samen met een
afgevaardigde van het COZ (Gudrun
Boone) en iemand van de oudervereniging (Theo Vinck), een soortgelijke
vraag opstelt voor het netwerk van de
zorggebruiker.
Nieuwe erkenning RTH (Rechtstreeks
Toegankelijke Hulp) en de ermee samenhangende personeelspunten. De
totale erkenning bedraagt nu 151,48
punten, een uitbreiding met 39 punten. In 2019 bedroeg het aantal punten 112,48.
De klimaatsubsidies oproep 6 werd
door de overheid geweigerd, op grond
van onvoldoende beschikbare middelen.
Mozaïekdecreet: stopzetting aanvragen 5-7 procedure. Optimalisering
processen en procedures zorgwaardebepaling. Uitbreiding budgetcategorieen van 12 naar 24. Budgetgarantie
op 21 i.p.v. 18 jaar. Correctiefase 2
wordt uitgevoerd.
Gevolgen covid-19 in fases:
Half maart: Volledige lockdown. /
Woonondersteuning 2 opties: volledig
thuis of volledig in de voorziening. /
Bezoekverbod of raambezoek. / Wekelijks of tweewekelijks contact met
netwerk. / Zoektocht beschermingsmateriaal. / Voldoende personeel? /
Leveringen in quarantaine. / Opmaak
epidemieplan, quarantaine.
Half mei: Bezoek, invoering babbelbox. / Heropstart kine en ergo. / Versoepeling activiteiten. / Globale testing in woonondersteuning. / Mobiele
ondersteuning in dagondersteuning. /
Wekelijks contact met netwerk.
Begin juni: Heropstart begeleid
werk. / Versoepeling transfer naar
huis, regelingen werden afgesproken.
Half juni: Doorstart dagondersteuning in fases. / Activiteiten kunnen
beperkt doorgaan. Contact tussen liefjes. / Thuisblijvers kunnen weer instappen. / Babbelbox blijft behouden.
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 Juli: Terugkeren naar het ‘nieuwe
normaal’ waarbij alle activiteiten
kunnen hernomen worden onder
bepaalde voorwaarden en in specifieke situaties. Dit gebeurt volgens
een stappenplan en volgens de richtlijnen van het VAPH en de Nationale
Veiligheidsraad. Het doel is dat de
individuele dienstverleningsovereenkomst stapsgewijs opnieuw
maximaal ingevuld wordt zoals voor
covid-19.
 Financiele gevolgen maatregelen covid-19. Volgende items werden besproken: gederfde opbrengsten
woonondersteuning en dagondersteuning, extra kosten voor o.a. beschermingsmateriaal, handgels, inrichting babbelbox. Afname kosten:
voedingskosten, buskosten, verbruikskosten. Ook het geraamd verlies kwam aan bod.
 Nieuwe verkiezingen COZ. Voorbereiding in oktober, verkiezing in december.

Varia
De leden van het COZ bedanken directie
en medewerkers voor de enorme inzet
tijdens deze moeilijke periode. Ze merken tevens op dat er van dag tot dag andere opgelegde maatregelen in voege
moesten gebracht worden om ieders
veiligheid maximaal te garanderen, wat
een heus huzarenstuk was.
De leden begrijpen dat, door de snelheid waarmee beslissingen moesten getroffen worden, de directie niet altijd in
de mogelijkheid was om het COZ te laten mee beslissen in diverse, dringende
maatregelen. Wij werden wel steeds op
de hoogte gehouden door de werkdocumenten over covid-19 die naar alle leden werden doorgestuurd.
Voor meer info kan je steeds terecht bij de voorzitster, mevrouw Annie Raes: 053/83.19.10
of raes_annie@yahoo.com

Plaatjes aanvragen bij Blockbusters
Door Ellen De Bondt

 Begeleidster woonondersteuning

W

e kregen via de sociale
dienst een uitnodiging
om op vrijdag 11 september
deel te nemen aan het radioprogramma Blockbusters. Dat
is een buurtshow met Joris
Hessels en Dominique Van
Malder, gekend van het televisieprogramma Radio Gaga.
Alles vond plaats op het plein
aan de volkstuintjes in de Rozendreef, vanaf 17.30 uur.
We gingen er naartoe met
heel wat zorggebruikers van
de woonondersteuning, uit
blok oranje en blok blauw. Interne zorggebruikers Guido
Van Audenhove (foto) en Nicole Van Belle mochten een
liedje aanvragen bij de vriendelijke presentatoren. Guido en Nicole kregen ook de tijd
om wat over zichzelf te vertellen, wat ze natuurlijk heel aangenaam vonden. We hebben
met z’n allen gedanst en gezongen. Het was een fantastische avond, mede doordat ook
de zon de hele tijd van de partij was. ●
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Intussen vond er al
een nieuw COZ
plaats, op 15 september. Het verslag vind je in onze
volgende nieuwsbrief.
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Gezocht

 Het atelier Crea en Naaien
(dagondersteuning) is op
zoek naar oude huissleutels. Wie kan helpen?

Geboorten

 Op 25 juni werd Mare geboren, dochtertje van Liselot Sevenoy (sociale dienst
woonondersteuning).
 Op 1 augustus werd Archie geboren, zoontje van
begeleidster Nastassia
Szylar (dagondersteuning).

Overleden

 Op 18 juli overleed Mariette Van der Aa, moeder van
interne zorggebruikers
Anita en Guido Geenen.
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KunstBaan vzw bezorgt
zorggebruikers unieke ervaring
Door Jan Biebaut

 Externe zorggebruiker

E

en tijd geleden kwam Werner
aan Dorien, Tamara en mezelf
vragen of we wilden meedoen aan
een kunstproject. Mensen die mij
kennen weten dat ik heel erg van
kunst hou, vooral als ik het zelf kan
maken. Dus stemde ik meteen toe.
Ook Tamara en Dorien deden mee.
Levensvreugde Verblijven was namelijk uitgekozen door KunstBaan,
een eenmans-vzw uit Drongen. In
2016 richtte Laura Van Wingen de
vzw op.

 Op 1 september overleed
Robert Meuleman, vader
van logistieke medewerker
Jurgen Meuleman.

Sluiting

De resterende sluitingsdagen
in de dagondersteuning in
2020 zijn:
 Woensdag 11 november
(Wapenstilstand).
 Kerstverlof van donderdag
24 december 2020 t.e.m.
vrijdag 1 januari 2021.

Giften

Giften ten voordele van Levensvreugde Verblijven vzw
kunnen overgemaakt worden
op:
 IBAN: BE70 2930 0572
0025
 BIC: GEBABEBB

Laura is in de eerste plaats een heel
goede kunstenares, maar ze maakt
niet graag alleen kunst. Elke keer gaat
ze op zoek naar een bedrijf waar ze
afval kan omtoveren tot heel mooie
materiaalkunst. En ze doet het dus
niet alleen, want tijdens de productie
van de kunstwerken mogen er altijd
enkele mensen met een beperking meewerken.

Deze keer was Levensvreugde Verblijven aan de beurt. Het bedrijf dat
Laura had uitgekozen was TekniPlex uit Aalst, waar plastic wordt verwerkt. Dit was ook het materiaal dat
we kozen.
Het thema was de zee. We maakten
een heel grote vis in schubben van
plastic pareltjes, een grote golf, geweven met plastic lintjes (zie foto), en
drie grote vlaggen. Allemaal supermooi. Onrechtstreeks was het toch
een beetje het opzet om nog eens duidelijk te maken dat plastic niet zomaar weggegooid mag worden, anders wordt de zee vervuild.
Het was een heel leuke en unieke ervaring. Ik zal dit kunstproject erg
missen en zal het nooit meer vergeten. Ik zal Laura ook heel erg missen,
en ook het bedrijf Tekni-Plex.
Laura wens ik nog heel veel succes.
Hopelijk mag KunstBaan nog lang bestaan en kan er nog veel mooie kunst
gemaakt worden. ●
Externe zorggebruikers Tamara Mathieu, Jan Biebaut en Dorien
Heyndrickx namen tussen 24 augustus
en 10 september deel aan een project
van KunstBaan vzw. Onze drie zorggebruikers gingen zeven dagen aan de
slag in Tekni-Plex, een kunststofverwerkend bedrijf uit Aalst. Ze maakten
er enkele kunstwerken die tentoongesteld werden in het bedrijf.
KunstBaan vzw maakt sinds 2016 bedrijfskunst met volwassenen met een
verstandelijke beperking. De organisatie verbindt op die manier de bedrijfswereld met de sociale sector. KunstBaan realiseerde al heel wat projecten
in (gerenommeerde) bedrijven. Voor
onze zorggebruikers was deze eerste
kennismaking met KunstBaan een echte voltreffer.


www.kunstbaan.be

 Fiscaal aftrekbaar vanaf 40
euro.
Website: www.levensvreugde-verblijven.be

