
Laatste vaccinatieronde 
kent vlot verloop  

Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteu-
ning 

 

o nze voorziening kreeg eind februari 300 dosissen Pfizer-
vaccins ter beschikking. Die waren 
bestemd voor onze medewerkers 

en alle zorggebruikers 
uit de woonondersteu-
ning. Ook de stagiaires 
en de zorggebruikers 
die regelmatig in onze 
woonondersteuning op 
kortopvang komen, kre-
gen op woensdag 24 fe-
bruari in onze voorzie-
ning hun eerste spuit.  

Van de overheid dienden we een 
reservelijst aan te leggen, voor het 
geval we vaccins zouden overhou-
den. Deze reservelijst bestond uit 
onze geregistreerde vrijwilligers; 
hen hebben we eveneens allemaal 
kunnen inenten. Omdat we nadien 
nog een aantal vaccins overhad-

den, beslisten de artsen om deze 
toe te dienen aan de zorggebrui-
kers van de dagondersteuning van 
wie we reeds schriftelijke toestem-
ming hadden. Op die manier kon-
den we alsnog een twintigtal extra 
zorggebruikers inenten. De tweede 
vaccinatie van al deze mensen 
vond plaats op woensdag 17 
maart, eveneens in onze voorzie-
ning.  

Intussen zijn ook alle andere ex-
terne zorggebruikers ingee nt. Dat 
gebeurde op vrijdag 7 mei in de 
refter van de dagondersteuning. 
Het ging om een 35-tal zorggebrui-
kers, onder wie enkele begeleid 
werkers (dit zijn zorggebruikers 
die op een gewone werkplek aan 
de slag zijn en door onze jobcoa-
ches worden opgevolgd). Ook en-
kele stagiaires en medewerkers 
kregen alsnog een prik. In totaal 
ging het om 47 inentingen.  

Aangezien het deze keer om het 
vaccin van Johnson & Johnson 
ging, is er geen tweede spuit nodig. 
Met andere woorden: iedereen van 
Levensvreugde Verblijven die dit 
wou, is op dit ogenblik gevacci-
neerd. De komende weken wordt 
bekeken wat dit betekent voor on-
ze werking. In elk geval ziet het er 
naar uit dat we langzaamaan, en in 
weloverwogen stappen, zullen 
kunnen terugkeren naar onze nor-
male werking. ● 

Goed nieuws: ook de zorggebruikers die 
enkel naar de dagondersteuning ko-
men, zijn intussen gevaccineerd. Dat 
gebeurde op vrijdag 7 mei in onze voor-
ziening. Dit betekent dat alle zorgge-
bruikers en medewerkers van Levens-
vreugde Verblijven momenteel zijn in-
geënt.  
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De vergadering 
vond plaats via 
Zoom (corona-
maatregel).  

Verslag van het  

Collectief Overlegorgaan Zorggebruikers 
van 2 maart 2021 

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 
Raeymaekers. 

  

Goedkeuring en opvolging vorig ver-
slag 
Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd. 

 

Info vanuit de Raad van Bestuur 
 Investeringen, beleidsplan en begro-

ting werden besproken en komen ver-
der in het verslag aan bod. 

 De beslissing op de vraag van ouders 
om een vertegenwoordiging in de RVB 
te hebben als volwaardig lid, luidt als 
volgt: Niet direct opname van een ver-
tegenwoordiger van de ouders als lid 
van de RVB, maar wel tweemaal per 
jaar overleg (voor de algemene verga-
dering van juni en december) tussen 
ouders en RVB.  

 

Info vanuit de vergunde zorgaanbie-
der door Liesbeth Moens 

Beleidsplan 
 In 2020 werd de visie op levensbee in-

diging, ouder wordende zorggebrui-
kers en decreet rechtspositie minderja-
rigen, herzien. 

 In 2021 wordt de missie/visie en waar-
den, vrijwilligerswerk herzien. 

 Vorming, training en opleiding (VTO) 
gebruik zorgonline (ZOL). 

 Flexibele werking dagondersteuning 
tijdens corona. 

 In 2021 herzien, opstellen, uitvoeren, 
evalueren en bijsturen van de IDO (de 
individuele diensverleningsovereen-
komst), het basisverslag herwerken. 

 Inspelen op veranderend zorgland-
schap (PVF). Opvolgen minderjarigen, 
jongerenproject, geï ntegreerd werken. 

 Zorggebruiker en context worden be-
trokken in zorg. Klachten en corrige-

rende maatregelen worden opgevolgd. 
 Optimalisatie communicatie sociaal 

netwerk. Afgevaardigde vakbond in 
KWO (kortdurende woonondersteu-
ning) overleg.  

 Registratie OGG (ongewenst grens-
overschrijdend gedrag).  

 De presentatie van het medisch beleid 
wordt verschoven naar AV 2021. 

 Administratief beleid: bewaken van ge-
zonde, leefbare en duurzame financie le 
structuur, meerjarenplanning, begro-
ting 2021. 

 Personeelsbeleid: voldoen aan sociale 
wetgeving/uurroosteroptimalisatie. 

 Hef- en tiltechnieken, tevredenheids-
meting logistieke medewerkers. 

 Vormingsbeleid: thema's VTO voor 
2021 werden bepaald. 

 Pastoraal – Ethisch beleid: weinig peri-
odieke bezinning mogelijk wegens co-
rona. 

 Preventiebeleid: jaaractieplan opstel-
len 2021 + evaluatie 2020. 

 Kwaliteitsbeleid: inplannen herzienin-
gen visieteksten en procedures. 

 
Investeringen 
 Bouwprojecten blok wit en blok blauw. 
 Project energiescan. 
 Project renovatie ramen Hazelaar. 
 Project renovatie De Goudbloem, keu-

ken. 
 Comfortroom MFC. 
 Renovatie comfortroom dagondersteu-

ning.  
 Groendienst: professionele grasmaai-

ers – mulching.  
 Project personeelsmigratiesystemen, 

tikklokken. 
 Project ICT: upgrade, bekabeling, ver-

vangingen.  
 Project wasserij: professionele wasma-

chines, droogkasten.  
 Project hulpmiddelen zorggebruikers: 

douchebrancard, tilliften 
 
 
 

(Vervolg op pagina 3) 
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Covid en vaccinatie: stand van zaken door Jorien 
Raeymaekers 
De geplande vaccinatie op woensdag 24/02 met het 
Pfizer-vaccin is vlekkeloos verlopen.  
Bij de zorggebruikers woondersteuning was de inen-
ting 100%, bij de zorggebruikers dagondersteuning 
nog niet. Toch is de collectieve immuniteit voor 80% 
gewaarborgd. De arts besliste om de vaccins die over 
waren toe te dienen aan de zorggebruikers van dagon-
dersteuning van wie er reeds schriftelijk toestemming 
van ouders/bewindvoerders was. Dit waren er een 20-
tal. Wie een eerste vaccin kreeg, zal een tweede dosis 
krijgen op 17 maart. Na volledige inenting zal men via 
“vaccinnet” zijn geregistreerde vaccinatie kunnen 
raadplegen. Intussen blijven alle maatregelen behou-
den om een uitbraak te voorkomen.  
 
Wijziging directieteam 
 Een extern crisismanagement geeft ondersteuning 

aan het financieel beleid, na ontslag Mark Ver-
beeck. Omdat deze personen niet fysiek aanwezig 
zijn, kan het zijn dat sommige zaken vertraging op-
lopen. 

 Carina Matthijs, coo rdinator faciliteiten, keerde te-
rug na ziekte. Haar vervangster Linda Van Steen-
berghe zal verder de Vipa-dossiers opvolgen. 

 Pedagogisch coo rdinator Berbe De Coster keert 
eind maart terug. 

 
GDPR/AVG stand van zaken 
General Data Protection Regulation / Algemene Veror-
dening Gegevensbescherming. De doelstelling van de 
nieuwe regelgeving is om alle organisaties en bedrij-
ven, zowel groot als klein, ‘GDPR-complaint’ te maken. 
Dit houdt concreet in dat alle persoonsgegevens die 
voor professionele doeleinden verwerkt worden, ge-
e valueerd moeten worden, alsook voldoende bevei-
ligd. Gezien dit een zeer specifieke opdracht is, is Le-
vensvreugde via koopkoepel de samenwerking aange-
gaan met Cranium. 
 
‘Container’: stand van zaken door Jorien Raeymae-
kers 
Zie pagina 10 van deze nieuwsbrief.  
 
Verbouwingen: stand van zaken 
Alle VIPA-dossiers worden binnenkort ingediend. De 
start van blok blauw en blok wit zal nog even duren 
maar alle onderhandelingen met architecten, bank, en-
zovoort lopen.  
 
Afrekening 2020 en zakgeld in woonondersteu-
ning 2020 
De gedurende de covidperiode extra aan- en/of afwe-
zigheden van de zorggebruiker, ongeacht de IDO, zul-
len tot 31/03/2021 volgens het feitelijk gebruik van 
de diensten van Levensvreugde worden gefactureerd. 
De kost van kamerexclusiviteit blijft verschuldigd vol-
gens de IDO. De afrekening 2020 zal tegen eind maart 
verstuurd worden, alsook de afrekening van het zak-

geld 2020. De regeling covidperiode kan door minister 
Beke nog verlengd worden.  
 
Audit: stand van zaken 
De administratieve processen werden doorlopen. Dit 
verliep moeizaam doordat — door de vele afwezighe-
den en vervangingen vanwege corona — de bevoegde 
personen niet altijd aanwezig waren om gevraagde 
stukken en processen te duiden. Dit resulteerde in een 
lijvig dossier dat grondig gee valueerd zal worden en 
waar nodig bijgestuurd. 
 
Covid-inspectie 22 maart 2021  
Deze gaat niet door omdat er reeds een inspectie ge-
beurde n.a.v. de uitbraak in de voorziening. De aanbe-
volen richtlijnen werden in praktijk omgezet. 
 
Project mobiliteitsfonds door Jorien Raeymaekers 
Er kwam een oproep ‘subsidie voor projecten voor 
duurzame mobiliteit’ vanuit het mobiliteitsfonds.  
Naast de meerwaarde van het domein, ruimte om te 
bewegen, kreeg onze voorziening ook de vraag van ou-
ders om de rolstoelfiets te kunnen huren. Om logistie-
ke redenen ging Levensvreugde Verblijven daar niet 
op in. Maar dit project biedt de financie le mogelijkheid 
om een bijkomende fiets aan te kopen die wel ver-
huurd kan worden, onder de voorwaarden van Le-
vensvreugde Verblijven. Werknemers en werkgever 
beslisten om het project van de rolstoelfiets in te die-
nen. 
 
Info vanuit dagondersteuning 
Er vinden geen Kriskras-vergaderingen plaats door de 
coronamaatregelen. Interne vergaderingen kunnen 
met maximum 15 personen doorgaan.  
 
Varia 
 Het goedgekeurde huishoudelijk reglement wordt 

op de eerstvolgende fysieke vergadering onderte-
kend door de leden en de directie. Iedereen ont-
ving digitaal de ontwerpteksten ter info en kon 
eventuele opmerkingen melden. 

 Het protocol werd reeds ondertekend door Raad 
van Bestuur en voorzitster COZ.  

 Er wordt gevraagd dat de onregelmatigheden met 
afhalen zakgeld door de bank eenmalig zullen zijn, 
en dat dit in de toekomst vlotter mag verlopen. De 
directie informeerde bij de bank. Het bestand was 
blijven hangen in het banksysteem, ondertussen 
zou dit nu verwerkt zijn voor deze maand. We blij-
ven dit opvolgen. ● 

 
Het volgende Coz vindt plaats op dinsdag 8 juni, om  
18.30 uur. Voor meer info kan je steeds terecht bij de 
voorzitster, mevrouw Annie Raes: 
raes_annie@yahoo.com of 053/83.19.10.  

Dank aan Liesbeth Moens en alle anderen om deze eer-
ste digitale vergadering vlot te laten verlopen.  

mailto:raes_annie@yahoo.com


Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteuning 
 

 

O nze oudervereniging organiseerde traditiegetrouw een chocoladeactie. 
Er waren weer paaseieren te koop 
(fondant, melk of witte chocolade), je be-
taalde 3 euro voor een zakje. Er werden 
1663 pakjes verkocht, waarmee de paas-

actie ander-
maal een 
groot succes 
was.  

‘Het was de 
eerste maal 
dat we de ver-
koop volledig 
digitaal heb-
ben georgani-
seerd,’ zo ver-
telt voorzitter 
Johan Biebaut 
(vader van ex-

terne zorggebruiker Jan). ‘Dit kwam door-
dat het oudercomite  heel vlug moest han-
delen. We hadden slechts 3 weken de tijd 
om alles op te bouwen en af te handelen. 
De beslissing werd immers pas op 28 fe-
bruari genomen en op 22 maart werd de 
chocolade al afgehaald en verdeeld.’  

‘We mogen terugblikken op een onver-
hoopt succes,’ zo gaat hij verder. ‘Er wa-
ren veel grote bestellingen die geplaatst 
werden door ouders en sympathisanten, 
wat bijdroeg tot dit hoge aantal verkochte 
pakjes.’  

‘Op dit ogenblik is er nog geen specifiek 
doel bepaald voor de besteding van de op-
brengst. Zoals altijd tracht het oudercomi-
te  financieel bij te passen in de dringende 
noden bij de leefgroepen van de dagon-
dersteuning en de woonondersteuning. In 
de huidige coronatijd konden al heel wat 
terugkerende activiteiten niet plaatsvin-
den. We hopen dat de toestand weer een 
beetje normaal wordt in de tweede helft 
van het jaar en we toch nog het familie-
feest en de kerstbeurs kunnen (mee)-
organiseren. We doen ons best en staan 
paraat om Levensvreugde Verblijven op-
nieuw wat vreugde en plezier te bezorgen 
na deze moeilijke tijden.’ ● 
 

Nog meer paaseitjes  
 

We ontvingen op 9 april plusminus 50 kg 
paaseitjes van Colruyt, via de ouders van 
externe zorggebruikers Annick en Sandra 
Peleman. De eitjes werden verdeeld over de 
groepen. Met dank!  

Oudercomité organiseert zoveelste  
geslaagde chocoladeverkoop  
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Rock voor Specials ook dit jaar  
geannuleerd  
 

 

R ock voor Specials, het rock- en popfestival voor personen met een verstandelijke 
beperking (en hun begeleiders) dat jaarlijks eind juni in Doornzele plaatsvindt, 

wordt ook dit jaar geannuleerd. De organisatie ziet het niet haalbaar om met de huidige 
coronabeperkingen een festival op poten te zetten dat bovendien onrecht zou doen aan 
het gekende concept. In 2022 hopen de initiatiefnemers weer een gewone editie te kun-
nen inrichten, helemaal op maat van onze doelgroep.  

Dat Rock voor Specials voor het tweede opeenvolgende jaar wegvalt, is een zoveelste 
teleurstelling voor veel zorggebruikers. Zij kijken immers altijd reikhalzend uit naar hun 
favoriete festival.  

Tijdens de voorlopig laatste editie, op woensdag 26 en donderdag  27 juni 2019, bezoch-
ten we het festival met in totaal 24 zorggebruikers en 7 begeleiders. Van hen bleven er 
10 zorggebruikers en 3 begeleiders overnachten, in tenten van de organisatie. Allemaal 
genoten ze toen van groepen en artiesten als De Mens, Emma Bale, Triggerfinger, Tou-
rist LeMC, The Van Jets en Goose. Ook de algemene sfeer en de randanimatie zorgden 
voor een onvergetelijke ervaring. ● 

 

‘We staan pa-
raat om Levens-
vreugde Verblij-
ven opnieuw 
wat vreugde en 
plezier te be-
zorgen na deze 
moeilijke tijden’ 

 

 



B egin april maakte Liesbeth Moens be-
kend dat ze eind augustus dit jaar on-

ze voorziening zal verlaten. Liesbeth was 
sinds 1 januari 2005 aangesteld als alge-
meen directeur van Levensvreugde Ver-
blijven vzw. Ze startte haar carrie re in on-
ze voorziening in december 2002.  

Kort na het nieuws over het stopzetten 
van de samenwerking liet Marc Van Uyt-
ven, voorzitter van de Raad van Bestuur 
van Levensvreugde Verblijven, weten dat 
de Raad graag heeft samengewerkt met 
Liesbeth, en dat ze haar beslissing respec-
teert. De Raad van Bestuur dankt Liesbeth 
voor haar bijdrage vanuit haar mandaat 
als algemeen directeur, een mandaat dat 
ze steeds met veel inzet heeft vervuld.  

Intussen raakte bekend wie Liesbeth zal 
vervangen. Het gaat om Kathleen Van den 
Abbeele. Zij maakt de overstap van de or-
ganisatie Broeders van Liefde te Gent, 
waar zij momenteel werkzaam is als fi-
nancieel expert. Ze is afkomstig uit Opwijk 
en heeft een financieel-economische op-
leiding genoten, die ze heeft aangevuld 
met specifieke opleidingen rond manage-
ment en beleid van gezondheidsvoorzie-
ningen. Kathleen heeft een sterke affiniteit 
met de zorgsector, ook met voorzieningen 
voor personen met een verstandelijke be-
perking. Ze kijkt er bijgevolg naar uit om 
haar opdracht binnen Levensvreugde Ver-
blijven te kunnen opnemen. Ze start in on-
ze voorziening op maandag 2 augustus. ● 

Door Elke De Clercq 

 Begeleidster woonondersteuning 
 

Z ondag 21 maart 2021 was het Dag 
van de Zorg, een feestdag voor de 

mensen van de zorg. Een dag waarop wij 
onze voorziening openstellen, om aan de 
wereld te laten zien wat wij hier allemaal 
verwezenlijken. Vanwege corona kon ook 
deze editie echter niet doorgaan.  

Om deze dag niet zomaar voorbij te laten 
gaan, heeft de organisatie van de Dag van 
de Zorg een leuk initiatief op poten gezet, 
namelijk de ‘Ik hou van u-campagne’. Een 
campagne waarmee zij alle professionele 
zorgverleners, maar ook vrijwilligers en 
mantelzorgers, in de kijker willen zetten. 

De opdracht: maak een leuke, enthousias-
te versie of cover van het liedje Ik hou van 
u van Noordkaap. 

Leefgroep De Iris was onmiddellijk zeer 
enthousiast om deze muzikale opdracht 
aan te gaan. Onder begeleiding van onze 
muzikale stagiaire Femke en mezelf heb-
ben onze zangtalentjes het beste van zich-
zelf kunnen geven. De opname is buiten 
kunnen doorgaan in het zonnetje, en is te 
bewonderen op de Facebookpagina van 
Levensvreugde Verblijven. Hopelijk genie-
ten jullie er net zoveel van als wij. 

Onze inzet werd trouwens beloond; we 
vielen in de prijzen. We ontvingen 50 leu-
ke en lekkere verrassingsboxen! ● 
 

Algemeen directeur Liesbeth Moens  
verlaat onze voorziening 

Leefgroep De Iris zingt zich in de prijzen 
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Levensvreugde 
Verblijven nam tot 
nu toe één keer 
deel aan de Dag 
van de Zorg: op 
zondag 18 maart 
2018. Met ruim 
700 bezoekers en 
ongeveer evenveel 
positieve reacties 
was onze allereer-
ste deelname (on-
danks de bittere 
kou) een echte vol-
treffer. In 2020 
wilden we opnieuw 
deelnemen, maar 
toen stak corona 
daar - net als dit 
jaar - een stokje 
voor. Ooit zal ook 
onze tweede deel-
name een feit zijn.  



Pagina 6 Nieuwsbrief maart — april 2021 

Beleef-tv neemt veelbelovende 
start 

Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteuning 

 

E en Beleef-tv is in feite een grote iPad, verplaatsbaar en rolstoel-
vriendelijk, waarop je allerlei spelletjes 
kunt spelen die gericht zijn op herinne-
ring, ontspanning en beleving. Ook mu-
ziek beluisteren kan via de Beleef-tv. Je 
kan er individueel op bezig zijn, maar 
evengoed met enkele personen tegelijk.  

De tafel, voorzien van een 42 inch 
scherm (60cm x 100cm), kan ook ge-
kanteld worden en is in hoogte verstel-
baar. De software van de Beleef-tv bevat 
tal van applicaties. Kortom, het toestel 
biedt heel wat mogelijkheden en heeft 
zodoende een grote aantrekkingskracht 
op veel van onze zorggebruikers — dat 
konden we vorig jaar herhaaldelijk vast-
stellen toen we enige tijd een Beleef-tv 
op proef kregen.  
 

Trouwe sponsors 

Om een Beleef-tv te kunnen aankopen 
(het toestel kost ongeveer 6000 euro) 
werden alle medewerkers uitgenodigd 
na te denken over sponsoring, eventu-
eel in de vorm van projecten. Het plan 
was om een fuif te organiseren, op 28 
maart 2020, in het Parochiaal Centrum 
te Herdersem. Zo hoopten we voldoen-
de inkomsten te vergaren om een Beleef
-tv te kunnen aankopen. De voorberei-
dingen waren al in volle gang toen we 
ons echter verplicht zagen de fuif te an-
nuleren (corona, weet u wel). Gelukkig 
bleven de gecontacteerde sponsors ons 
trouw, ook zonder fuif, en kon de aan-
koop uiteindelijk doorgaan.  

Intussen is de Beleef-tv al een tijdje in 
gebruik. De reacties zijn erg positief. 

Veel zorggebruikers (en begeleiders) 
staan versteld van de mogelijkheden die 
er zijn. Leuk is dat nagenoeg iedere 
zorggebruiker de Beleef-tv kan gebrui-
ken, ongeacht zijn of haar ondersteu-
ningsnood of motorische vaardigheden.  

Bedoeling is dat we, nu we alles uitpro-
beerden, de spelletjes selecteren die 
onze zorggebruikers het meest aanspre-
ken. We kunnen namelijk niet alle mee-
geleverde software behouden.  

In elk geval is het nu al duidelijk dat de 
aankoop van de Beleef-tv een bijzonder 
goede en verantwoorde zet was. Ook 
Lisa De Plecker (begeleidster dagonder-
steuning) is zeer opgetogen. Zij heeft 
het hele project van nabij opgevolgd en 
stelt tevreden vast dat de Beleef-tv onze 
zorggebruikers nog heel wat aangena-
me uren zal bezorgen. ● 
 

 

Ook hartelijk dank aan het oudercomité 
en de Aalsterse carnavalgroep ‘Tes Ter 
Oever’ (i.s.m. De Zwiejtollekes, De Zwiejt-
zoeln, ZZ2XO en medewerkers) voor hun 
gewaardeerde bijdrage.  

Heuglijk moment: op woensdag 31 
maart werd de ‘Beleef-tv’ geleverd 
in de dagondersteuning. We kon-
den dat wonderlijke toestel aanko-
pen dankzij de royale steun van het 
oudercomité en andere weldoeners.  

‘Het toestel 
biedt heel wat 
mogelijkheden 
en heeft een 
grote aantrek-
kingskracht op 
veel van onze 
zorggebruikers’ 

 

 

Op pagina’s 8 en 
9 vindt u een 
overzicht van de 
sponsors van de 
Beleef-tv.  



Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteuning 

 

C hristine De Windt, begeleidster in de 
woonondersteuning, gaat op 1 juli 

met pensioen. Om dat te vieren heeft ze 
alle zorggebruikers en begeleiders van 
blok blauw en blok oranje getrakteerd op 
hamburgers.  

Dat gebeurde op donderdag 29 april. Om-
streeks 17 uur verscheen er een echt 
hamburgerkraam op onze campus, en 
konden alle zorggebruikers en begelei-
ders (per leefgroep) aanschuiven voor 
een bijzonder avondgerecht. Een origineel 
idee dat erg in de smaak viel.  

Het pensioen van Christine is opmerkelijk, 
omdat zij van alle medewerkers van Le-
vensvreugde Verblijven het langst in 
dienst is. Ze startte haar loopbaan in onze 
voorziening op 3 januari 1979. Ze begon 
toen als begeleidster in het ‘home’ (nu 

blok  blauw) werkte voorts in 
het MPI (nu MFC De Appel-
boom) en het ‘bezigheids-
tehuis’ (nu blok oranje). Sinds 
ongeveer 30 jaar - en tot op 
vandaag - is ze aan de slag in leefgroep De 
Goudsbloem (vroeger ‘Kris Hoet’ gehe-
ten).  

‘Het home ging net open toen ik hier start-
te’ vertelde ze in onze nieuwsbrief van 
april 2013, toen onze voorziening precies 
50 jaar bestond. ‘Ik was 19 en kwam op 
sollicitatie bij mevrouw Van Berkel, beter 
bekend als ons Madam. Ze monsterde je 
van boven tot onder en dat was het zo’n 
beetje. Met wat geluk mocht je dan begin-
nen.’   

Christine startte inderdaad, om pas na 
een carrie re van 42 jaar te vertrekken. 
Met haar verdwijnt een stukje Levens-
vreugde (met grote en kleine ‘L’). We 
wensen haar alvast het allerbeste. ● 

Elke schittert in ‘The Voice’ 

Pensioengerechtigde ‘Tante Christine’ trakteert 
met hamburgers  
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Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteuning 
 

E lke De Clercq, begeleidster in onze woonondersteuning en sinds augustus 2012 
werkzaam in onze voorziening, nam onlangs deel aan het tv-programma The Voice 

van Vlaanderen, de populaire zangtalentenjacht op VTM. Ze maakte daarin twee keer 
haar opwachting: de eerste keer tijdens de zoge-
naamde ‘blind auditions’, de tweede keer tijdens de 
‘knockouts’.  

Haar optredens, die al dateren van begin 2020, wer-
den natuurlijk massaal gevolgd door zorggebruikers 
en collega’s. Zij supporterden hevig voor Elke, die sa-
men met 199 anderen uit 5000 kandidaten werd ge-
selecteerd.  

‘Deelnemen aan The Voice was een heel toffe erva-
ring,’ vertelt Elke. Ze is al jaren bezig met muziek, on-
der meer als lid van de harmonie van Baasrode. ‘Het 
was de eerste keer dat ik echt op een podium stond, 
ik was dan ook best onder de indruk van de omstan-
digheden. Maar ik wou nu weleens weten wat ande-
ren van mijn stem en mijn zangkwaliteiten vinden.’ 

‘Het is enkel jammer dat alles nu zowat stilligt door 
corona. Ik had gehoopt misschien een aanbieding te 
krijgen na mijn passage, bijvoorbeeld om in een bandje te zingen. Toch ben ik erg tevre-
den dat ik heb deelgenomen en dat ik zoveel leuke reacties heb gekregen.’ ● 

 



Overzicht sponsors Beleef-tv 
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Uit sympathie: Dries Coppens en Marijke Van 
Melckebeke. / Kinesist Mark Moens 
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‘Container’ wordt ‘Olijfboom’ 
Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteuning 

 

I n onze vorige nieuwsbrief kon u 
lezen dat er begin december vorig 

jaar op onze campus een comfortabe-
le woonunit werd geplaatst. Die extra 
ruimte was het resultaat van onze 
deelname aan een projectoproep van 
de Koning Boudewijnstichting. Zorg-
instellingen konden voorstellen doen 
om het sociaal contact tussen zorgge-
bruikers en hun netwerk tijdens de 
coronacrisis te hervatten of te behou-
den. Ons project werd goedgekeurd; 
de ‘container’ werd dan ook geleverd, 
ingericht en in gebruik genomen. De 
unit heeft momenteel een brede in-

vulling, en fungeert o.m. als gespreks- 
en therapieruimte.  

De extra ruimte moest natuurlijk een 
naam krijgen. Iedereen kon sugges-
ties doen. Uit de vele inzendingen 
werden uiteindelijk vijf namen gese-
lecteerd, alle in bloem– of plantthe-
ma. Vervolgens kon iedereen zijn 
stem uitbrengen. In totaal stemden 
80 medewerkers en gingen de meeste 
stemmen naar ‘De Olijfboom’, een 
naam die net iets meer dan 22 pro-
cent voorkeurstemmen haalde.  

Intussen is ook de aankleding zo goed 
als rond. Daar zorgde het crea-atelier 
va de dagondersteuning voor, samen 
met ons MFC en de klusjesmannen. ● 
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Overleden 
 

 Op 10 maart overleed Hubert 
Van Den Steen, vader van 
Mia (interne zorggebruiker) 
en van Tina (lid van het Col-
lectief Overlegorgaan Zorg-
gebruikers).  

 
 Op 28 maart overleed Roger 

De Nul, echtgenoot van Cari-
na Matthijs (coördinator 
faciliteiten) en vader van 
Silke De Nul (medische 
dienst).  

 
 Op 11 april overleed Augusta 

D’Haese, schoonmoeder van 
Johan Biebaut (voorzitter 
oudercomité) en grootmoe-
der van Jan Biebaut (externe 
zorggebruiker).  

 
 

Gezocht  
 

 Het atelier Crea van de dag-
ondersteuning zoekt houten 
bouwblokjes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geboorte 
 

 Sofie Van Cauter (bege-
leidster Wonen in de Stad) is 
op 2 maart bevallen van een 
zoontje: Vik.   

Interne zorggebruiker  
William Redant was jarig  

 
 

O p 23 februari werd interne zorg-
gebruiker William Redant 63, en 

dat werd o.m. gevierd in de woonon-
dersteuning. Zonder familie (dat lieten 
de coronamaatregelen niet toe), maar 
met veel warme felicitaties. Het was 
vermoedelijk de 58e keer dat William 
z’n verjaardag in onze voorziening 
vierde. Deze verjaardag was trouwens 
bijzonder omdat William, na een zie-
kenhuisopname rond de jaarwisseling, 
opnieuw gezond en wel is. ● 

 

Giften  
ten voordele van  

Levensvreugde Verblijven vzw  

kunnen overgemaakt worden op:  

 IBAN: BE70 2930 0572 0025 

 BIC: GEBABEBB 

Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. 


