
Koning Boudewijnstichting 
zorgt voor extra ruimte  

Door Jorien Raeymaekers 

 Beleidsmedewerker 
 

Z oals sommigen onder jullie 
zich herinneren, mochten we 

rond mei 2020 door de corona-
maatregelen geen bezoek toelaten 
in onze gebouwen. Alle bezoeken 
tussen zorggebruikers en hun net-
werk moesten buiten, in de bab-
belbox-tent, plaatsvinden. Dit was 
een zeer geslaagd en fijn concept, 

al maakten we ons, met het oog op 
de winterperiode, wel wat zorgen 
over de praktische kant. Want hoe 
gingen we die bezoeken aanpak-
ken als het slecht en koud weer 
zou worden?  

Net in die periode viel de project-
oproep van de Koning Boudewijn-
stichting in onze mailbox. Deze 
luidde: ‘Hoe het sociaal contact in 
ziekenhuizen en residentiële zorgin-
stellingen behouden, faciliteren en 
hervatten?’ Wat een kans! 

We schreven een dossier uit, waar-
bij we een nieuwe, externe, multi-
functionele ruimte voor ogen had-
den. Deze moest kunnen dienen 
als kwalitatievere babbelbox, in 
het geval bezoek nog steeds niet in 
de voorziening mocht plaatsvin-
den. Ee n van de dingen die we ge-
leerd hebben uit de coronacrisis, is  

dat multifunctionele ruim-
tes een zeer grote meer-
waarde zijn. Daarom gin-
gen we voor een ontwerp 
met alles erop en eraan: 
water, elektriciteit, ver-
warming, (apart) sanitair, 
twee toegangsdeuren en 
de mogelijkheid om een 
keukentje te installeren. 
De huiselijke sfeer van on-
ze voorziening wilden we 
immers ook in deze ruim-
te cree ren.   
 

(Vervolg op pagina 2) 

Op 2 december vorig jaar werd op on-
ze campus, in de omgeving van de 
hoofdingang, een comfortabele woon-
unit geplaatst. Die extra ruimte was 
het resultaat van onze deelname aan 
een projectoproep van de Koning Bou-
dewijnstichting.  
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Koning Boudewijnstichting zorgt voor 
extra ruimte  

 

Het dossier werd in de zomer van vorig jaar goedgekeurd, en uiteindelijk werd de woon-
container op 2 december 2020 geleverd. Intussen werd de ruimte toegankelijk gemaakt, 
met trap en toegangspad, en is ze helemaal klaar voor gebruik. 

Op dit moment wordt onze voormalige feestzaal nog gebruikt als bezoekruimte voor de 
interne zorggebruikers en hun netwerk. Zolang het Overlegcomite  bezoek in de voorzie-
ningen toelaat, geven we hier ook de voorkeur aan, voor het comfort van de zorggebrui-
ker. Maar we willen de container uiteraard niet onbenut laten. De pedagogen brengen 
samen met de leefgroepen in kaart voor welke zaken we de unit momenteel kunnen in-
zetten. Op basis daarvan zal een planning opgemaakt worden. Een definitieve bestem-
ming voor de extra ruimte is er dus nog niet. Wel kleedt ons crea-atelier 
(dagondersteuning) de container alvast gezellig aan, om er een knusse ruimte van te ma-
ken.  

We houden ook een stemming over de naam van de container, uiteraard in bloem– of 
plantthema. De naam zal half maart bekendgemaakt worden. ● 

(Vervolg van pagina 1) 

Vaccinaties zijn gestart 

Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteuning 
 

Z e werden keurig op tijd geleverd, de 
Pfizer-vaccins voor onze voorziening, 

goed voor 50 flacons en 300 dosissen. Ze 
werden in de namiddag van woensdag 24 
februari toegediend door twee dokters  
(onder wie onze arbeidsgeneesheer) en 
onze medische dienst. Alles gebeurde in 
de polyvalente zaal en in de kleine verga-
derruimten van blok wit. Mede dankzij de 

inzet van velen, ver-
liep de vaccinatie-
namiddag zeer vlot.  

Bijna al onze mede-
werkers werden 
gevaccineerd, net 
als alle zorggebrui-
kers uit de woonon-
dersteuning. Ook de 
stagiaires en de 
zorggebruikers die 
regelmatig op kort-
opvang komen, kre-
gen hun eerste 
spuit.  

Van de overheid 
dienden we een re-
servelijst aan te leg-
gen, voor het geval 
we vaccins zouden 

overhouden, bijvoorbeeld door onver-
wachte afwezigen. Deze reservelijst be-
stond uit onze geregistreerde vrijwilligers; 
hen hebben we eveneens allemaal kunnen 
inenten. 

Omdat we nadien nog een aantal vaccins 
overhadden, beslisten de artsen om deze 
toe te dienen aan de zorggebruikers van 
de dagondersteuning van wie we reeds 
schriftelijk toestemming van ouders of be-
windvoerders hadden. De dokters bepaal-
den ook de volgorde van toedienen. Op die 
manier konden we alsnog een twintigtal 
extra zorggebruikers inenten.  

Als voorziening hadden we natuurlijk 
liefst gehad dat we hoe dan ook alle zorg-
gebruikers hadden mogen laten vaccine-
ren, dus ook zij die enkel naar de dagon-
dersteuning komen. Het blijft jammer dat 
de overheid dit anders besliste. Deson-
danks zijn we zeer blij dat er alsnog een 
aantal zorggebruikers uit de dagonder-
steuning gevaccineerd zijn kunnen wor-
den. Ook voor diegenen die nog niet inge-
e nt zijn, zal dit immers voordelen bieden 
met het oog op de groepsimmuniteit. 

Achteraf waren we zeer tevreden over het 
verloop van de namiddag. Eens te meer 
hebben onze medewerkers met succes de 
handen in elkaar geslagen. De tweede do-
sis krijgt iedereen normaal gezien op 
woensdag 17 maart. ● 

Interne  zorggebruiker Andre Van Den 
Berghe wordt gevaccineerd, woens-

dag 24 februari 2021.  
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Warme herinneringen aan  
Loues De Gent (1999 - 2021) 

Door Nathalie Sterké en Dagmar De 
Coninck 

 Begeleidsters dagondersteuning 

 

L oues kwam hier halverwege septem-
ber 2020 aan. Een assertieve, jonge en 

energieke tiep van 21 die gulzig in het le-
ven stond. Met talenten - muziek en sport 
- die hier meteen konden worden ingezet, 
en die hem allebei gewoonweg op het lijf 
waren geschreven. Hij had duidelijk geen 
tijd te verliezen om er van alles mee te 
doen.  

Muziek en sport, laat dat nu precies de 
‘verbinders’ zijn voor onze zorggebruikers 
- en dat is een understatement, zo weet 
hier iedereen. Loues heeft dan ook veel 
gezeuld met gitaar en versterker, met bal-
len en raketten (en meermaals gehunkerd 
naar z’n eigen ‘roadie’).  

Dat z’n ambitie moest worden bijgesteld 
leerde hij al snel, en 
dat gebeurde in het 
begin, laten we eerlijk 
zijn, met frisse tegen-
zin. Hij wou immers 
‘scoren en shinen’ met 
onze zorggebruikers. 
Het genre van De 
Nieuwe Lichting 
mocht worden opge-
borgen, om plaats te 
maken voor Nederlandstalige schlagers. 
Hardlopen en kickbokstechnieken moch-
ten worden vervangen door een wande-
ling, door balspelen of badmintonnen. Ja, ’t 
was toch even schakelen voor hem.  

Zijn goesting voor het geven van muziek 
en sport moest jammer genoeg vaak ‘on 
hold’ gezet worden. Maar de keren dat het 
kon doorgaan ontdekte hij dat het zo 
dankbaar was om sport of muziek te kun-

nen doen met onze mensen. De zorgge-
bruikers keken er steeds naar uit en wa-
ren kei-enthousiast.  

En dan, maandag 11 januari 2021. On-
wezenlijk, on-gelofelijk, niet te bevatten 
nieuws, maar daarom niet minder waar. 

Wat kan het leven ge-
meen zijn. Loues is er 
niet meer. Nattigheid 
en koude waren abso-
luut niet aan hem be-
steed. Welnu, de kou-
de die over elk van 
ons viel ook niet. Ze 
ebt ergerlijk traag 
weg.  

Zijn pad heeft het on-
ze maar enkele maanden mogen kruisen. 
Op die korte tijd echter wist haast ieder-
een wie Loues was. De indruk die hij na-
liet, is er voor nog heel lang, zo niet voor 
altijd. De babbeltjes, z’n vlotte vriendelijk-
heid tegenover Jan en alleman worden ge-
mist. Het ritme dat hij aangaf (1,2,3,4… 
1,2,3,4…) klinkt hier nog steeds.  

Loues man, dat je er niet meer bent klopt 
gewoon niet, en toch is het zo. ● 

Begeleider Loues De Gent deed al en-
kele maanden een vervangingscon-
tract in de dagondersteuning toen 
hij, amper 21, half januari overleed 
in een auto-ongeluk. Zijn collega’s 
trachten het gemis onder woorden te 
brengen.  

 
 

Hij had talenten - muziek en sport -  
die hier meteen konden worden inge-
zet, en die hem gewoonweg op het lijf 

waren geschreven.  
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Verslag van het  

Collectief Overlegorgaan Zorggebruikers 
van 19 januari 2021 — Installatievergadering 

Aanwezig: Annie Raes, Carine Van den 
Steen, Gudrun Boone, Kelly Linthout, Mar-
lies Hofman, Anita Van den Steen, Frans 
Dierickx, Theo Vinck, Jan Biebaut. 

Verontschuldigd: Tina Van Den Steen. 

Uitgenodigd: Liesbeth Moens, Jorien Raey-
maekers, Melissa De Boe. 

 

Verwelkoming en voorstelling van de 
gekozen leden door Liesbeth Moens 
 Voor het MFC: Mevr. Kelly Linthout. 
 Voor de woonondersteuning: Mevr. 

Gudrun Boone, Mr. Frans Dierickx, 
Mevr. Annie Raes, Mevr. Marlies Hof-
man, Mevr. Carine Van den Steen, 
Mevr. Tina Van Den Steen, Mevr. Anita 
Van den Steen. 

 Voor de dagondersteuning: Mr. Theo 
Vinck, Mr. Jan Biebaut. 

 

Waarvoor staat Collectief Overlegor-
gaan Zorggebruikers? 

 Wat? Het COZ is een overlegorgaan 
waarin belangrijke wijzigingen in de 
woon- en leefsituatie en in het concept 
van de voorziening worden meege-
deeld en besproken. Zo worden de 
jaarrekening, de begroting, het beleids-
plan en alle elementen die de zorgge-
bruikers als groep aanbelangen, be-
sproken in het COZ. 

 Wie? Het COZ is samengesteld uit ou-
ders, wettelijke bewindvoerders of ver-
trouwenspersonen en zorggebruikers 
die niet van een beschermingsstatuut 
genieten. De verkiezing gebeurt aan de 
hand van een geheime stemming, 
waarbij gestreefd wordt naar een re-
presentatieve vertegenwoordiging uit 
alle afdelingen. De algemeen directeur 
vertegenwoordigt de Raad van Be-
stuur. 

 Termijn? De leden van het COZ wor-
den aangesteld voor 4 jaar na verkie-
zing of coo ptatie. Dit jaar zijn er geen 
verkiezingen doorgegaan wegens pre-
cies voldoende kandidaten en vanwege 
de coronamaatregelen. Het mandaat 
van een lid vervalt:  

 Bij het verstrijken van de termijn van 
4jaar. 

 Indien het lid de voorziening verlaat. 
 Bij ontslag van het lid. 
 Hoe? De interne werking van het COZ 

is vastgelegd in het huishoudelijk re-
glement. Het COZ heeft als opdracht 
het waken over en het bevorderen van 
de leefomstandigheden van alle zorg-
gebruikers, dit in een samenwerking 
van vertrouwen en respect. Elk lid kan 
agendapunten, advies en informatie 
vanuit de afdeling aanbrengen. De di-
rectie heeft de plicht te antwoorden op 
alle vragen van het COZ. Wanneer de 
bevoegdheden van het COZ niet wor-
den gerespecteerd, kan het zich schrif-
telijk wenden tot de leidend ambtenaar 
van het Vlaams Agentschap voor Per-
sonen met een Handicap (VAPH). 

 

Aanstellen van de mandaten 
 Voorzitter: Mevr. Annie Raes. 
 Ondervoorzitter: Mr. Theo Vinck. 
 Secretaris: Mevr. Carine Van den Steen. 
 Vertegenwoordiger klachten commis-

sie: Mevr. Gudrun Boone. 
Dank aan bovenstaande personen om hun 
mandaat te verlengen. 
 

Stand van zaken PVF — corona —
vaccinatie 
 Persoonsvolgende financiering: PVF 

minderjarigen is opgeschoven naar mei 
2021. Is weinig realistisch. 

 Corona: De voorziening bevindt zich 
momenteel in code groen. Het VAPH en 
de stad Aalst blijven in situatie 3. De 
werking van de dagondersteuning blijft 
gescheiden voor internen en externen, 
zeker t.e.m. 31/08/2021. Opdrachten 
COZ van januari, bepaald door de over-
heid. 

 Situatie in de voorziening nauwgezet 
mee opvolgen. 

 Mee ondersteunen in het correct in-
formeren van zorggebruikers en hun 
familie. 

 
(Vervolg op pagina 5) 
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Cake en  
champagne  
voor Véronique 
 

Op 1 februari 2021 hebben we 
in het houtatelier de verjaar-
dag van interne zorggebruiker 
Véronique Redant gevierd (ze 
werd 52). Het feest was ge-
pland voor 2020, maar door 
corona hebben we de datum 
moeten verleggen. Uitstel is 
geen afstel natuurlijk. Véroni-
que haar verjaardag werd 
voor de eerste keer in het 
houtatelier gevierd.  

De begeleiders hebben samen 
met Véronique een chocolade-
cake en een appelcake ge-
maakt. Eens de cake was afge-
koeld, werd hij in stukjes ge-
sneden en werd er geklonken 
met een glaasje alcoholvrije 
champagne. PROOST!  

 
 
 
 
 

Geboorten  
 

 Op 27 november werd El-
sie De Backer 
(begeleidster woononder-
steuning) oma van 
Alexse.  

 Op 27 december beviel 
Sophie Van Moorter 
(begeleidster woononder-
steuning) van een doch-
tertje: Nyo.  

 Op 7 januari beviel Char-
lotte Buysse (begeleidster 
woonondersteuning) van 
een zoontje: Lou.  

 Mee de impact inschatten 
voor zorggebruikers 
(individueel en in groep) en 
anticiperen op extra onder-
steuning. 

 Mee helpen zoeken naar al-
ternatieve ondersteunings-
vormen wanneer de voorzie-
ning haar aanbod moet stop-
zetten of aanpassen in gevol-
ge van een uitbraak. 

 De overheid zal de voorzitter 
rechtstreeks de infonota's be-
zorgen. De leden kunnen zich 
vinden in de manier van wer-
ken vanuit de organisatie, ook 
voor de externe zorggebrui-
kers. 

 Vaccinatie (zie ook pagina 2): 
Zorggebruikers en het perso-
neel van residentie le voorzie-
ningen voor meerderjarigen 
kunnen gevaccineerd worden, 
evenals het personeel en de 
meerderjarige jongvolwasse-
nen (+18) van residentie le 
voorzieningen voor minderjari-
gen (MFC). Zorggebruikers van 
dagondersteuning zullen vol-
gens de huidige planning mee-
genomen worden in de bredere 
bevolking, al dan niet als 
kwetsbare groep. De koepel 
vroeg aan de overheid om dit 
nogmaals te bekijken, en om 
hen toch mee op te nemen in de 
inentingen van de voorziening. 
De vaccinaties zouden plaats-
vinden in de loop van februari 
of maart. We kregen volgende 
opdrachten van het VAPH:  

 Artsen in kaart brengen die 
vaccinaties gaan toedienen en 
die toezicht houden. 

 Bevragen toestemming mede-
werkers. 

 Bevragen toestemming zorg-
gebruikers.  

 

Wijzigingen voorziening 
Wijzigingen directieteam.  
 Coo rdinator faciliteiten Cari-

na Matthijs werd tijdelijk ver-
vangen door Linda Van Steen-
berge. Vanaf februari is Cari-
na terug op dienst. 

 Pedagogisch coo rdinator Ber-
be De Coster werd tijdelijk 
vervangen door Jorien Raey-
maekers en Melissa De Boe. 

Berbe keert terug uit zwan-
gerschapsverlof op 22 maart.  

 Coo rdinator administratief-
financieel Marc Verbeek 
wordt tijdelijk vervangen 
door Luc Demyttenaere. Pro-
cedure definitieve vervanging 
loopt. 

 De wijzigingen bij de stafle-
den zijn ook te volgen via on-
ze website (klik door naar 
‘contactpersonen’).  

 

Contactgegevens leden COZ  
De lijst wordt gecontroleerd en 
verspreid door Annie. 
                                      

Varia 
 De sociale verkiezingen zijn 

niet fysiek doorgegaan omwille 
van corona. Alle kandidaten 
hebben een mandaat toegewe-
zen gekregen. Er is hiervoor 
een Cao afgesloten. 

 Vraag: wat met nachtdienst in-
dien verschillende leefgroepen 
andere code hebben? Er staan 
steeds 2 mensen op dienst die 
elk de groepen met dezelfde 
code voor hun rekening nemen. 

 Hoe en wanneer de leef-
woonfactuur van 2020 zal afge-
rekend worden, hangt af van de 
beslissingen van de overheid 
i.v.m. wel of niet teruggave van-
af september tot december. Na 
kennis hiervan wordt zo snel 
mogelijk afgerekend. 

 Het huishoudelijk reglement en 
protocol wordt door Liesbeth 
en Annie doorgenomen en ter 
goedkeuring voorgelegd aan de 
leden. Op een volgende verga-
dering worden deze getekend 
door de leden en de directie. 

 De volgende COZ-
vergaderingen gaan virtueel 
door, via het platform ‘zoom’. 
Een testsessie vindt plaats op 
22 februari om 20 uur. 

 
 
Het volgende COZ vindt plaats op 
dinsdag 2 maart (via zoom) 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 

mailto:raes_annie@yahoo.com


Voor de zoveelste keer deed het oudercomite  een 
schenking waarvan onze zorggebruikers nog ja-
renlang zullen kunnen genieten. Het comite  zorgde 
namelijk mee voor de financiering van nieuwe zit-
meubels voor de leefgroepen Aster, Anemoon, Zon-
nebloem en Iris (woonondersteuning). Iedere leef-
groep ontving 4 e e nzit- en 2 tweezitzetels, goed 
voor in totaal 24 grijze nieuwe meubelstukken. 
‘Een hele verbetering,’ zo zegt Jolien Van Damme, 
begeleidster van leefgroep de Aster. ‘De zetels zit-
ten heel comfortabel, en ze zijn uiterst geschikt 
voor onze ouder wordende zorggebruikers, die er 
makkelijk in en uit kunnen.’ ● 

Oudercomité zorgt voor zitcomfort  
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Jubilaris  

Cilia Van den 
Meerssche (bege-
leidster in de dag-
ondersteuning) 
werkte op 24 janu-
ari precies 35 jaar 
in onze voorzie-
ning. Gefeliciteerd! 

Algemeen directeur in de bloemetjes gezet 

O p de laatste werkdag van januari zet-
ten veel Vlaamse scholen hun direc-

tie in de bloemetjes. Dat gebeurde op vrij-
dag 29 januari ook in onze voorziening. 

Algemeen directeur Liesbeth Moens was 
aangenaam verrast toen ze die ochtend 
nietsvermoedend haar bureaudeur open-
de en de vele kaartjes, planten, tekeningen 
en andere geschenken zag, aangebracht 
door zorggebruikers en medewerkers. 
‘Het is hartverwarmend om zo de dag te 
mogen beginnen,’ klonk het later die dag 
in een interne mail.  

Ook - en vooral - voor Liesbeth was het 
voorbije jaar best zwaar (u weet hoe dat 
komt). Bijgestaan door stafleden en alle 
andere medewerkers bestreed ze zo goed 
als dat mogelijk was de coronacrisis waar-
mee ook onze voorziening te kampen 
kreeg. Dat haar permanente inzet sterk 
gewaardeerd werd, bewezen de vele war-
me attenties. ● 

Liesbeth Moens (°1978) studeerde in 2002 
af als master in de Pedagogische Weten-
schappen.  

Op 1 januari 2005 werd ze aangesteld als 
algemeen en pedagogisch directeur van Le-
vensvreugde Verblijven. Het ging om een 
nieuwe functie, die er kwam nadat er begin 
2004 in opdracht van de Raad van Bestuur 
een doorlichting was gebeurd, en het orga-
nigram werd aangepast. Later werd de 
functie opgesplitst en werd Berbe De Coster 
pedagogisch coördinator.  

Toen Liesbeth in 2005 algemeen directeur 
werd, was ze geen onbekende binnen onze 
voorziening. In december 2002 trad ze in 
dienst als interim-directie van het toenma-
lige MPI (nu MFC). Vervolgens zou ze aller-
hande functies binnen het MFC en de woon-
ondersteuning bekleden. Eind 2004 kreeg 
ze dan de kans onze voorziening te gaan 
leiden, bijgestaan door de directieraad en 
het Dagelijks Bestuur.  

 



I n het OLV-Ziekenhuis te Aalst overleed  
op zaterdag 2 januari interne zorgge-

bruiker Eddy Vanheffen. Hij was 61. Eddy 
woonde al bijna 40 jaar in onze voorzie-
ning, in leefgroep de Goudsbloem. Hij 
kwam al die jaren ook naar de dagonder-
steuning.  

Op zaterdag 9 januari werd in de Sint-
Pauluskerk afscheid genomen van Eddy. 
Het was een mooie plechtigheid, helemaal 
zoals hij het als liturgieliefhebber zou ge-
wild hebben. Onderstaande tekst werd 
voorgelezen door zijn begeleidsters van 
de woonondersteuning.  

 

Liefste (meester) Eddy, 

1982. Samen met je broer Alain en mede-
bewoner Guido kwam je met je bruine va-
lies aan op Levensvreugde Verblijven. Jul-
lie opvallende snor sprong meteen in het 
oog. Vanaf dat moment ben je deel gaan 
uitmaken van leefgroep Kris Hoet, later 
omgedoopt tot de Goudsbloem. Je ging 
ook altijd naar de dagondersteuning: 
eerst jarenlang naar de toenmalige Witte 
Maan, later naar de Sleutelbloem. Je nam 
tevens deel aan het milieuatelier.  

Je keek uit naar de jaarlijkse kampen in 
Hasselt, met tante Christine en Marianne. 
We vertrokken met de grote bus van De 
Ras, jaar na jaar was dat een hele beleve-
nis voor jou.  

Een tijd lang was je onafscheidelijk van je 
bijbel en had je de wens om Pater te wor-
den. Wanneer er iemand ging trouwen, 
wou jij steevast de mis doen. Toen we nog  
naar de misvieringen van Pastorale gin-
gen, was jij misdienaar, met je wit paters-
kleed. Wanneer het stil moest zijn, kon jij 
ons hier als geen ander op wijzen. 

Toen de misvieringen stilletjes aan ver-
dwenen, nam je je rol als ‘directeur’ heel 
serieus en schreef je verlof voor ons. Je 
kreeg een typmachine, en die moesten we 
zelfs ’s avonds wegnemen omdat je an-
ders al om 5 uur aan je bureau zat. Op ter-
mijn gaf je de voorkeur aan handgeschre-
ven briefjes. Je hield graag alles in de ga-
ten; zo had je je vaste plaatsje aan de 
chauffage om alles te controleren en om 
tegelijkertijd dicht bij ons te zijn.  

 

 

Je was steeds heel enthousiast wanneer 
de leefgroep versierd was in een bepaald 
thema. Je merkte alles als eerste op, ook 
wanneer iemand iets nieuws aanhad of bij 
de kapper was geweest. Complimentjes 
geven kon jij als de beste. 

Rood – het rood van de liefde, verbonden 
aan Valentijn – was je lievelingskleur. Ja-
ren heb je Valentijn gevierd met Annemie-
ke aan je zijde, een diner voor twee.  

Gevoelig, dat was je zeker. Die gevoelig-
heid is nog toegenomen na het overlijden 
van je papa. Je leefde ook enorm mee met 
je begeleiders; een telefoontje tijdens on-
ze afwezigheid ging al eens gepaard met 
een traan.  

Reinhilde heeft steeds een belangrijke rol 
gespeeld in je leven en in dat van je broer 
Alain. Ze was lang de verbinding tussen 
enerzijds jou en Alain, en anderzijds jullie 
mama en papa. Later kregen jullie een be-
zoekrelatie: Antoon. Hij nam onder meer 
de taak op zich om met jullie naar het 
kerkhof te gaan. Antoon kreeg al snel een 
heel speciaal plekje in jullie harten. 

Liefste Eddy, bedankt om te zijn wie je 
was. We gaan je missen. ● 

Eddy Vanheffen (1959 - 2021)  
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‘Meester 
Eddy’ heeft 
voor eeu-
wig ‘congé 
payé’ 

Postuum 
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Overlijdens 
 

 Op 30 december overleed Rene  
Annot, schoonvader van Katty 
Beeckman (begeleidster dagon-
dersteuning).  

 Op 16 januari overleed Yvan 
Van Waeyenberghe, vader van 
externe zorggebruiker Pieter.  

 Op 7 februari overleed Marie-
Louise Borms, moeder van in-
terne zorggebruiker Kathleen 
Keymeulen, en tevens schoon-
moeder van Nancy Wenes 
(begeleidster dagondersteu-
ning).  

 Op 9 februari overleed Rene  
Heyman, grootvader van exter-
ne zorggebruiker Jo De Schut-
ter.  

  Zorggebruiker in de kijker  

 Rudolf Coppens 

Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteu-

ning 

 

I nterne zorggebruiker Rudolf Coppens (59) verbleef op 1 fe-
bruari 2021 precies 50 jaar in onze 
voorziening. De ideale reden om 
een bezoek te brengen aan deze 
oudgediende, in z’n studio aan de 
Polydoor De Paepestraat te Aalst. 
Hij woont er semi-zelfstandig met 
twee andere zorggebruikers, onder 
hetzelfde dak maar in aparte flats. 
De huurwoning maakt deel uit van 
ons project Wonen in de Stad, dat 
zich uitstrekt over zes locaties in en 
rond het centrum van Aalst. 

Zeggen dat Rudolf zich had voorbe-
reid op onze komst, is te licht uitge-
drukt. We treffen hem aan achter 
z’n eettafel die bezaaid is met foto-
albums, rouwkaartjes, persoonlijke 
notities en andere memorabilia. Hij 
zal voortdurend naar deze bezittin-
gen grijpen om data op te zoeken of 
gebeurtenissen te illustreren. We 
beseffen al snel: deze man z’n le-
vensverhaal loopt vrijwel parallel 
met de geschiedenis van onze voor-
ziening.  

Wat wil je ook; Rudolf kwam in 
1971 als negenjarige - samen met 
z’n broers Jo en Mark - naar Le-
vensvreugde, toen nog gevestigd in 
de Koolstraat. Nadien, in 1980, ver-
huisde hij mee naar de Botermelk-
straat, om pas veel later, in 2015, 
de overstap te maken naar Wids, 
naar de flat waar hij ook nu nog 
woont. ‘Ik voelde me de laatste ja-
ren niet zo goed meer in de woon-
ondersteuning,’ vertelt hij over de-
ze periode. ‘Ik wou meer zelfstan-
digheid.’ 

En die kreeg hij. Hij kookt, staat in 
voor de was, doet allerhande bood-
schappen. Er komt wel een poets-
hulp, en voorts wordt Rudolf on-
dersteund door de begeleidsters 
van Wids, die een drietal keer per 
week langskomen of telefonische 
bijstand bieden.  

 

Naar onze moedervoorziening aan 
de Botermelkstraat komt Rudolf 
nog regelmatig, onder meer voor de  
gesprekken met pedagoge Joke Van 
der Poten. Voorts fietst hij vier da-
gen per week naar de beschutte 
werkplaats (nu maatwerkbedrijf) 
te Aalst, waar hij startte in 1980 en 
waar hij vooral inpakwerk doet. 
Sinds 1997 heeft hij een relatie met 
een interne zorggebruikster, die 
hem met tussenpozen bezoekt.  

Eind dit jaar wordt Rudolf 60. Hij 
kan tot dusver terugblikken op een 
rijkgevuld leven. Hij ging veel op 
reis, was jarenlang de vaste misdie-
naar van onze stichter Pater Van 
den Broeck, heeft veel gebowld, 
ging naar de postzegel– en natuur-
club. Daarnaast maakte hij deel uit 
van verschillende wandelclubs; 
hiervan zijn de vele trofeee n op z’n 
kast de stille getuigen. Rudolf 
schrok er trouwens niet voor terug 
tochten van 200 km te onderne-
men, goed voor 40 uur stappen 
(‘Slapen gebeurde achteraf,’ merkt 
hij laconiek op).  

In 2028 gaat hij met pensioen, 
maar ook als zestigplusser wil Ru-
dolf duidelijk actief blijven. Zo 
droomt hij ervan ooit nog naar de 
dagondersteuning te komen. ● 

Hazelaar  
voelt lentekriebels  

 

Leefgroep de Hazelaar stuurde 
ons enkele foto’s van hun wandel-
tochtjes op onze campus. Na een 
forse winterprik genieten ze dui-
delijk van de buitenlucht. Ook 
interne zorggebruiker Magda Lau-
wereys was van de partij, samen 
met Zoef, het hondje van begeleid-
ster Nathalie Heuvinck. ● 


