
‘Ergoteam’ gaat op zoek naar 
gezondere manier van werken 

Door Kristel Burssens 

 Kine woonondersteuning 
 

S inds kort beschikt Levens-vreugde Verblijven over een 
heus ‘ergonomieteam’ of in het 
kort ‘ergoteam’. ‘Een wat?’ horen 
we sommigen al vragen. Vandaar 
een woordje uitleg. 

Heel wat zorggebruikers worden 
een dagje ouder. Dit brengt met 
zich mee dat zij vaak minder mo-
biel worden en dus voor bepaalde 
taken meer en meer beroep gaan 
doen op de begeleiding. Enerzijds 
zorgt dit ervoor dat het werk van 
de begeleiding geleidelijk aan fy-
siek zwaarder wordt, anderzijds 
moeten er soms hulpmiddelen in-
gezet worden waarmee niet ieder-
een vertrouwd is. In het ergoteam 
houden we ons daarom bezig met 

vragen als: Hoe kunnen we ons 
werk fysiek minder belastend ma-
ken? Welke hulpmiddelen bestaan 
er, en welke kunnen we best gebrui-
ken voor welke zorggebruiker? Hoe 
moeten we die hulpmiddelen cor-
rect gebruiken?  

We gaan dus eigenlijk op zoek 
naar de gezondste manier van 
werken. We zien onze opdracht als 
blijvend, omdat ergonomie iets is 
waaraan permanent zal moeten 
gewerkt worden. Het is de bedoe-
ling dat ons ergoteam ongeveer 
driemaandelijks samenkomt (en 
sneller als dat nodig blijkt). 

Zowel in de dagondersteuning als 
in ieder blok van de woononder-
steuning is er vanaf nu een refe-
rentiepersoon ergonomie.  

(Vervolg op pagina 2) 
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Geboorte 
 

Op 10 juni werd Ju-

lie geboren, klein-

dochter van Katrien 

Haeck (begeleidster 

in woonondersteu-

ning).  

‘Ergoteam’ gaat op zoek naar gezondere manier van werken  

Bij hem of haar zullen medewerkers te-
rechtkunnen met hun vragen rond ergo-
nomisch werken. Deze referentiepersonen 
zullen regelmatig samenkomen met ie-
mand van de medische dienst en de kine 
om de moeilijkheden en vragen die er zijn 
te bespreken. Ze zullen voorts naar oplos-
singen zoeken en zelf dingen uittesten. Ze 
doen zelf de terugkoppeling naar hun 
blok.  

De komende maanden zullen we vooral 
onze eigen kennis en vaardigheden moe-
ten aanscherpen. Onze vergaderingen zul-

len voor een groot deel bestaan uit zelf 
dingen doen om te ervaren welke manier 
van werken meer of minder belastend is. 

Het uiteindelijke doel van ons ergoteam is 
om ergonomisch werken zichtbaar en ge-
dragen te maken (en te houden) in de hele 
voorziening. ● 
 

Het ergoteam bestaat uit volgende leden: 
Sigrid Eeman (dagondersteuning), Femke 
Manssens (blok blauw), An-Elisabeth Van 
Poucke (blok oranje), Nick De Gieter (blok 
grijs-groen), Silke De Nul (medische dienst), 
en Kristel Burssens (kine woonondersteu-
ning).  

(Vervolg van pagina 1) 

 

Tweede ‘correctiefase’ is een feit 

V erschillende externe zorggebruikers ontvingen opnieuw een brief m.b.t. 
hun budget. Er zou een aanpassing van het 
budget zijn in het kader van de correctie-
fase 2. Het gaat om een lichte daling van 
het budget. Deze daling wordt gespreid 
over verschillende jaren. 

We lieten iedere ouder weten dat dit geen 
enkele invloed heeft op de ondersteuning 
die wij vanuit de voorziening bieden. Ook 
de Individuele ondersteuningsovereen-
komst (de zogenaamde IDO) hoeft niet te 
worden aangepast. Met andere woorden, 
de brief is louter informatief en behoeft 
geen verdere opvolging. 

 

We vermelden graag nog eens de volledige 
uitleg over de zogenaamde correctiefases.  

De Vlaamse regering wil in verschillende 
fasen correcties toebrengen aan de per-
soonsvolgende budgetten van de zorgge-
bruikers.  

In de eerste fase werden de budgetten 
van de zorggebruikers binnen Levens-
vreugde Verblijven licht verhoogd. Er 
werd namelijk vastgesteld dat Levens-
vreugde Verblijven te weinig personeels-
middelen ontvangt in verhouding tot de 
zorgzwaarte van de zorggebruikers. De 
reden van dit tekort is te wijten aan de 
personeelsstop in 1980, waarbij voorzie-
ningen niet meer de kans kregen om het 
personeel aan te werven waar ze eigenlijk 
recht op hadden.  

Nu is het tijd voor de tweede fase. Hier-
bij wordt niet meer gekeken naar de mid-
delen op voorzieningsniveau, maar wordt 
een vergelijking gemaakt van de zorgge-
bruikers over alle Vlaamse voorzieningen. 
Er werd dan een correctie over verschil-
lende jaren uitgestippeld, met als doel een 
gelijk budget voor zorggebruikers met een 
gelijke zorgzwaarte. Met andere woorden: 
een zorggebruiker van Levensvreugde 
Verblijven met een gemiddelde zorg-
zwaarte die 5 dagen per week naar de 
dagondersteuning komt, moet op termijn 
hetzelfde budget ontvangen als een zorg-
gebruiker met dezelfde zorgzwaarte die 5 
dagen per week naar de dagondersteuning 
van een andere voorziening gaat.  

Gezien de Vlaamse Overheid voor deze 
correctie geen bijkomende middelen voor-
ziet, leidt de hele herverdeling er toe dat 
het budget van bepaalde zorggebruikers 
gaat dalen en bij andere gaat stijgen. 

Ongeacht de daling of stijging van het per-
soonsvolgend budget, verbindt Levens-
vreugde Verblijven er zich toe om dezelfde 
zorg en ondersteuning te continueren 
voor elke zorggebruiker. We bieden met 
andere woorden zorggarantie. ● 

‘Het uiteindelijke doel van deze 
correctiefases is een gelijk budget 
voorzien voor zorggebruikers met 
een gelijke zorgzwaarte’ 
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O p 31 mei is in het OLV-Ziekenhuis te Aalst interne 
zorggebruiker Greta Goeman overleden. Greet 

verbleef in leefgroep de Hazelaar, en startte in de 
woonondersteuning op 3 januari 2006. Ze kwam daar-
voor jarenlang enkel naar de dagondersteuning, naar 
de toenmalige groepen Kleurenmaan en Nieuwe maan.  

De afscheidsplechtigheid vond plaats op 9 juni, in het 
crematorium Siesegem te Aalst. Samen met haar colle-
ga’s stelde begeleidster Myriam Van Den Bremd on-
derstaande herdenkingstekst op.  

 

 

Lieve Greta, Greet, Greetje, 

Achter iedere traan van ons verdriet, zal er steeds een 
glimlach zijn aan de vele mooie herinneringen aan jou! 

Voor ons was jij diegene die altijd paraat stond om een 
babbeltje met ons te doen, een babbeltje over dagda-
gelijkse dingen maar vaak ook diepzinnige gesprek-
ken. Met je zesde zintuig voelde je vrij snel aan wan-
neer er iets mis was met ons, met je begeleiders. Je 
voelde onze pijn en met een blik, een begrijpend 
woordje of een schouderklopje gaf je ons het gevoel: 
“Alles komt wel goed.” 

Je wist veel over het leven, Greet. Al op jonge leeftijd 
had je zelf afscheid moeten nemen van je lieve vader, 
e e n van je oogappels. Nog heel vaak praatte jij over 
hem. Soms had je het hier nog moeilijk mee, maar je 
zag er ook de schoonheid van in. Net zoals wij nog heel 
vaak aan jou zullen denken en troost zullen putten uit 
de schoonheid van onze herinneringen.  

We zullen je altijd herinneren als een fiere, mooie da-
me. Iemand dit zich graag verzorgde en liet verzorgen: 
nageltjes lakken, voetbadjes, handmassages,… De Ha-
zelaar werd soms helemaal omgetoverd tot een ware 
wellness. Iedereen dag zorgde je ervoor dat je er op je 
best uitzag, met mooie kleren die altijd bij elkaar pas-
ten, en met de juiste sieraden om je outfit af te maken. 
Die mooie kledij moest natuurlijk nog in je kast gera-
ken. Daarvoor kon je rekenen op de begeleiding van de 
Hazelaar. Met Myriam, je aandachtsbegeleider, ging je 
regelmatig shoppen. Weken op voorhand werd deze 
activiteit dan ingepland, en uiteraard was een uitstap 
naar de winkel niet volledig zonder een lekkere pan-
nenkoek. Na zo’n winkelavontuur toonde je vol en-
thousiasme stralend je nieuwe outfit aan iedereen die 
hier naar vroeg. 

Genieten van de kleine dingen van het leven, dat was 
wat jou typeerde. Als muzikaal woordenboek van de 
Hazelaar, genoot je enorm van muziek: je stond er mee 
op en ging er mee slapen.  

Een voorkeur was 
er niet: Ment tv, 
Eurosong, The 
Voice, Vlaamse 
schlagers,… zo-
lang er maar ge-
zongen werd. 
Toch was er e e n 
artiest die je hart-
je sneller kon la-
ten slaan: Frank 
Boeijen. We kun-
nen de keren dat 
we mochten mee-
genieten van je 
zangtalenten en je 
danspasjes niet 

op e e n hand tellen. Wanneer wij jou dan even plaag-
den (‘er is hier precies een kat aan het zingen’) dan 
kon je plezier helemaal niet meer op.  

Zoals het elke levensgenieter betaamt, genoot jij ook 
van lekker eten. Kookactiviteiten waren activiteiten 
waarvoor jij steeds in de rij stond: om te koken, maar 
zeker en vooral om te proeven. Wanneer je op woens-
dag vaak een bezoekje bracht aan het bureau van de 
pedagogen, werd er voor jou altijd een chocolaatje of 
iets anders lekkers voorzien.  

Dankzij jou vergaten we ook nooit een verjaardag. Jij 
was diegene die het zeer belangrijk vond dat dit nooit 
vergeten werd.  

Wij hebben het voorrecht gekregen om jou te kennen 
in onze leefgroep. Je was er een deel van geworden; jij 
hoorde bij de Hazelaar. 

Voor jou bleef je familie altijd op de eerste plaats 
staan: je moeke, je broers, Tinneke, Gaston en Georges. 
Wat genoot je van je weekends naar huis, en wat fijn 
was het voor ons om nadien te mogen meegenieten 
van je mooie verhalen.  

Jouw afscheid kwam voor ons allemaal heel plots. Nie-
mand had verwacht dat deze vrolijke, goedlachse le-
vensgenieter zo vlug van ons zou heen gaan. Maar we 
blijven positief en kijken graag en met veel liefde en 
vreugde terug naar de mooie tijd met jou. We hebben 
gelachen, geweend, gedanst, gegeten,… en nog zoveel 
meer. We hebben genoten van jou in ons midden te 
hebben.  

Nu kunnen we je niet meer zien, maar als we onze 
ogen sluiten zal je daar toch zijn, in duizend beelden 
en geluiden.  
 

Slaap zacht lieve Greet!  

Greta Goeman (1965 - 2021) 

Postuum 
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Beleidsmedewerker Jorien Raeymaekers gaat andere  
uitdaging aan 

B eleidsmedewerker Zorgvernieuwing Jorien 
Raeymaekers (foto) heeft onze voorziening op 

11 juni verlaten. Ze vond een andere professionele 
uitdaging. Jorien zal bij veel ouders vooral bekend 
zijn als ons gewezen aanspreekpunt voor alles wat 
corona betrof. Samen met algemeen directeur Lies-
beth Moens en (toen nog) pedagogisch coo rdinator 
Melissa De Boe heeft ze Levensvreugde Verblijven 
veilig en deskundig doorheen de coronacrisis ge-
loodst. Onder meer die gezamenlijke prestatie 
maakte haar tot een alom gewaardeerde beleidsme-
dewerker.  

Zoals intussen bekend (zie onze vorige nieuwsbrief) zal ook algemeen directeur Liesbeth 
Moens begin augustus onze voorziening verlaten. Liesbeth zal worden vervangen door 
Kathleen Van den Abbeele, een financieel expert die de overstap maakt van de organisa-
tie Broeders van Liefde te Gent. ● 

Onvervalst cafégevoel in ‘Joie de Vivre’  

Door Ellen De Bondt 

 Begeleidster woonondersteuning 
 

Z ondag 20 juni mochten we in de na-
middag op bezoek gaan naar ons nieu-

we, uniek cafeetje te Levensvreugde Ver-
blijven, genaamd ‘Joie de Vivre’.  

Blok oranje was als eerste aan de beurt. 
Alle drie de leefgroepen van blok oranje 
mochten aansluiten. De blokken moesten 
vanwege corona nog gescheiden blijven.  

Joie de Vivre staat voor een leuk (en co-
ronaproof) cafe , waar de zorggebruikers 
het cafe gevoel eens naar boven kunnen 
halen. Dit vindt plaats in de contactruimte. 
Bedoeling is dat begeleiding meegaat naar 

het cafe  en samen met de zorggebruikers 
de mogelijkheden van het cafe etje 
(tafelvoetbal, radio, kaartspelen) benut .  

De zorggebruikers hebben zich alleszins 
goed vermaakt en vonden het heel fijn om 
spelletjes van vroeger te spelen en herin-

neringen boven te 
halen. Er werd ook 
uitbundig gedanst en 
gezongen, terwijl we 
genoten van een spe-
ciaal biertje en een 
kaasplank.  

De zorggebruikers 
vonden het voor her-
haling vatbaar, ze 
willen er nog naar-
toe. Zeker na een 
moeilijke periode 
waarin we amper 
iets konden doen, is 
dit een uniek con-
cept. ● 

 

Het cafeetje Joie de Vivre werd in de woon-
ondersteuning in het leven geroepen om de 
zorggebruikers een extra activiteit aan te 
bieden. Het werd geopend op zondag 20 ju-
ni, met zorggebruikers van blok oranje. Op 
4 juli kwam blok blauw aan de beurt, en op 
29 augustus bezoeken zorggebruikers van 
blok grijs en blok groen het café.  

 

‘Zeker na een 
moeilijke pe-
riode waarin 

we amper 
iets konden 
doen, is dit 

een uniek 
concept’ 
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Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteuning 

 

A fgelopen maand nodigden de zorgge-
bruikers die zullen instaan voor het 

uitbaten van ons pannenkoekenhuisje hun 
familieleden uit in onze voorziening. Het 
ging om vier donderdagnamiddagen. Af-
hankelijk van de weersomstandigheden 
vonden de bezoeken binnen of buiten 
plaats.  

De genodigden kregen info over de evolu-
tie van begeleid werk en over de stappen 
die tot nu toe ondernomen werden. Ook 
de vormingen, al in juni 2020 gestart, 
kwamen aan bod. Natuurlijk werden er 
pannenkoekenhapjes geserveerd, vakkun-
dig bereid door de begeleid werkers die 
intussen al heel wat horecavaardigheden 
onder de knie hebben. Het gaat dan om 
omgaan met klanten, hygie neregels, ge-
bruik van keukentoestellen, enzovoort.   

Zoals bekend was het de bedoeling om in 
april 2021, in het centrum van Aalst, een 
pannenkoekenhuisje te openen. Dat moet 
een plek worden waar onze zorggebrui-
kers aan een groter publiek kunnen tonen 
wat ze allemaal in hun mars hebben.  

Het initiatief moet een andere vorm wor-
den van zinvolle en geï ntegreerde dagbe-
steding, bestemd voor zowel nieuwe als 
gekende zorggebruikers. Er werden 20 
zorggebruikers geselecteerd: 10 nieuwe 
personen en 10 zorggebruikers die we 
reeds begeleidden in onze woon– of dag-
ondersteuning. Met het pannenkoeken-
huisje willen we meer inzetten op sociaal 
ondernemerschap.  

De coronacrisis heeft heel wat stokken in 
de wielen gestoken en ons project jammer 
genoeg flink doen vertragen. Desondanks 
houden de begeleid werkers er, samen 
met hun coaches, de moed in. Weinigen 
durven tegenwoordig nog concrete voor-
spellingen te doen, maar iedereen gaat er-
van uit dat ons pannenkoekenhuisje in de 
loop van volgend jaar alsnog zal kunnen 
openen. We hopen het samen met alle be-
trokkenen, en houden u alleszins op de 
hoogte. ● 

 

De jobcoaches zijn Katrien De Weghe en 
Caroline Van de Moortel.  

Kathleen Hoste is coördinerend staflid, Ca-
roline D’Hondt is ondersteunend staflid.  

Begeleid werkers tonen hun  
horecavaardigheden aan familie 

‘De corona-
crisis heeft 
heel wat 
stokken in 
de wielen 
gestoken en 
ons project 
flink doen 
vertragen’ 
 

Begeleid Werkers Yenthe Van Den Eede 
(boven) en Bert Aerssens (linksboven) zijn 
er helemaal klaar voor.  



Zorggebruiker in de kijker  

Guido Van Audenhove  
 

D insdag 25 mei heeft leefgroep de Gouds-
bloem het afscheid van interne zorgge-

bruiker Guido Van Audenhove (58) gevierd. 
Guido heeft iedereen getrakteerd met pizza’s. 
Hij verhuisde op 1 juni naar een huis van ons 
project Wonen in de Stad (Wids). Het was reeds 
jarenlang een droom van hem om zelfstandig te 
wonen.  

De laatste weken voor zijn overstap heeft de 
leefgroep Guido via gesprekken en kleine aan-
passingen voorbereid op zijn verhuis. Stagiaire 
Mathilde heeft Guido ook leren strijken. Guido 
verhuisde naar de Botermelkstraat 158 en 
woont dus recht tegenover onze voorziening 
waar hij jarenlang verbleef. Zijn vertrouwde 
omgeving is dus nooit ver weg. De Goudsbloem 
mist Guido, maar wenst hem het allerbeste toe 
in zijn nieuwe situatie.   

‘Ik was het zeer vlug gewoon, en ben echt content in mijn huizeke’, zo vertelde Guido 
ons eind juni, ongeveer een maand na zijn overstap. ‘Ik ben er meer op mijn gemak. Het 
is een groot verschil, ik kan nu meer zelf dingen kiezen. Ik slaap heel goed. Ik woon er 
samen met twee dames. Ik heb er zo lang op gewacht om alleen te wonen, en nu is het 
gelukt. Familiehulp komt regelmatig langs om me te helpen. Ook de begeleidsters zijn er 
verschillende keren per week. Ik poets mijn kamer zelf. Iedere maandag ga ik naar de 
Aldi, ik doe dat volledig alleen. Ik kleur ook veel, ik luister naar muziek en kijk naar 
films. Ik kan nog steeds ieder weekend naar huis, mijn broer Mark en ik gaan dan op be-
zoek bij onze moeder. Mark bleef in de woonondersteuning wonen, ook hij is content 
voor mij.’ ● 

Het belang van ‘basale stimulatie’ 
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‘Ik heb er zo 
lang op ge-

wacht om  
alleen te wo-
nen, en nu is 

het gelukt’ 
 

 
 

Lien Van Nieuwenborgh 

 Stagiaire en jobstudent pedagogische 
dienst dagondersteuning 

 

I n de loop van mei 2021 gaf ik enkele 
inleidende vormingen rond ‘basale sti-

mulatie’. Dit gebeurde zowel in de dag– 
als in de woonondersteuning.  

Basale stimulatie is het aanbieden van 
eenvoudige en gestructureerde prikkels 
in interactie met personen met een beper-
king. Het doel is deze mensen te onder-
steunen in hun ontwikkeling en in de ont-
dekking van hun omgeving.  

Ik werkte dit thema uit als stageproject en 
bundelde alle informatie die ik vond in 
een Powerpointpresentatie. Tijdens de 
vormingen werd aan de hand van infor-
matie, ervaringsoefeningen en de basale 

stimulatie-mappen informatie doorgege-
ven aan de  begeleiders van de zijnsgroe-
pen, het MFC, de Klaproos en de Hazelaar. 
We merken namelijk dat zeer veel zorgge-
bruikers kunnen genieten van basale sti-
mulatie. Basale stimulatie focust zich 
voornamelijk op het dagelijks leven; zo 
gaf ik veel tips rond maaltijden, verplaat-
singen, verzorgingsmomenten,… Daar-
naast kan ook het aanbieden van basale 
activiteiten een meerwaarde zijn voor ve-
le zorggebruikers (snoezelen, massages, 
muziek beluisteren,…).  

Het doel van deze vormingen was om een 
inleiding op het thema te bieden en een 
start te geven om hier verder mee aan de 
slag te gaan. In het najaar zou er dan een 
meer verdiepende vorming door experts 
georganiseerd worden. ● 



Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteuning 
 

W oensdag 30 juni was het de 
laatste werkdag van dagon-

dersteuning-begeleider Erik Cat-
trysse (62). Hij ging namelijk met 
vervroegd pensioen.  

Daags voordien was er een feestelij-
ke barbecue in het houtatelier, en 
werd Erik ook in de bloemetjes ge-
zet door alle andere groepen en ate-
liers van de dagondersteuning. Op 
donderdag 24 juni vond er al een 
officie le afscheidsreceptie plaats, 
bijgewoond door heel wat collega’s, 
en met een dankwoord van de di-
rectie.  

Erik startte 25 jaar geleden in onze voorziening, en 
ontpopte zich algauw tot de drijvende kracht achter 
het houtatelier. Daarnaast begeleidde hij jarenlang 
ons hockeyteam tijdens de Special Olympics. Ook was 
hij een actieve vakbondsafgevaardigde die bekend-
stond als een harde maar correcte onderhandelaar, en 
vaak een stem gaf aan terughoudende medewerkers.  

‘Hoe strijdvaardig we jou ook ken-
den, we hebben de samenwerking 
steeds als respectvol ervaren,’ zo 
klonk het tijdens de speech van de 
directie.  

Gevraagd naar zijn mooiste herin-
nering, noemde Erik zijn verstand-
houding met interne zorggebrui-
ker Mark Calloens, die in  januari 
2018 op 71-jarige leeftijd overleed. 
Mark was zowat het symbool van 
‘de kappers’, zorggebruikers van 
het houtatelier die permanent in-
staan voor het aanmaakhout.  

Als kroostrijk vader en grootvader, 
en met een fascinatie voor beide 
wereldoorlogen, acht Erik de kans 
zeer klein dat hij zich de komende 

jaren zal vervelen. Voorts zal het hem ongetwijfeld ge-
ruststellen dat hij wordt vervangen door iemand die 
zijn passie voor houtbewerking deelt: Stephanie Mille-
cam. Zij werkte al op vrijdag in het houtatelier, en 
maakte vanaf 1 juli de volledige overstap naar de dag-
ondersteuning. Tot dan was Stephanie hoofdzakelijk 
werkzaam in ons MFC De Appelboom. ● 

Door Jan Biebaut 

 Externe zorggebruiker 

 

O p donderdag 20 mei gingen we met het atelier 
Industrieel werk zwerfvuil ophalen in de 
buurt van Levensvreugde. Met een grijpstok, 

een fluohesje en een paar vuilzakken van mooima-
kers gingen we op pad.  

ZorgLab Aalst organiseerde de actie. En die was no-
dig, want we zagen blikjes, plastic tot zelfs mond-
maskers en sigarettenpeuken liggen. Dus raapten 
we het allemaal op, omdat afval niet hoort op straat 
of in de natuur. Zo raakt het uiteindelijk ook in zee. 
Afval hoort in de vuilbak of in een afvalcontainer.  

Voor mij was deze actie een extra keer in de week, 
want iedere woensdag ga ik, gewapend met mijn 
grijpstok, mijn fluohesje en vuilzakken van mooimakers, het zwerfvuil te lijf op het Wijngaardveld in Aalst, in het 
kader van mijn begeleid werk. Ik doe dat nog altijd supergraag, want als je denkt dat de natuur terug properder 
wordt als dat afval weg is, dan geeft je dat op het einde van de dag een heel goed gevoel. Dat gevoel merkte ik 
ook bij de rest van mijn vrienden van Industrieel werk. Ze waren heel content dat ze het gedaan hadden. Het was 
een zeer goed initiatief van het ZorgLab.  

Uiteindelijk hebben we met onze groep drie volle zakken opgehaald, maar er zullen er nog veel meer geweest 
zijn. Er was ook hulp van een paar leerlingen van de school. Moe maar ook heel tevreden keerden we terug naar 
Levensvreugde. Het is zeker voor herhaling vatbaar. ● 

Bezieler houtatelier gaat met brugpensioen 

Atelier ‘Industrieel werk’ haalt zwerfvuil op 
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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. 

Postume dank 
voor Keizer  
Kamiel 
 

O p 3 juni overleed op 86-
jarige leeftijd carnavals-

keizer Kamiel Sergant. In naam 
van onze voorziening schreef 
onze pastor Rik De Gendt een 
dankwoord in het rouwregister 
voor de bekende en geliefde 
Aalstenaar. Daarmee drukten 
we onze dankbaarheid uit voor 
al de blije momenten die Ka-
miel bij verschillende gelegen-
heden - dikwijls samen met zijn 
Kamillekes - gebracht heeft 
voor onze zorggebruikers en 
onze medewerkers. Kamiel had 
een goede verhouding met onze 
stichters Pater Van den Broeck 
en Mevrouw Van Berkel, en ook 
met Rik De Gendt. Kamiel kreeg 
van hen belangrijke medewer-
king in zijn sociale acties met 
zijn organisatie ‘Mensen helpen 
mensen’. ● 
 

Zomersluiting  
Dagondersteuning  
 
De dagondersteuning is geslo-
ten van maandag 19 juli t.e.m. 
vrijdag 30 juli 2021. De reste-
rende sluitingsdagen in 2021 
zijn:  

 Maandag 1 november 
(Allerheiligen). 

 Donderdag 11 november 
(Wapenstilstand).  

 Vrijdag 12 november 
(brugdag).  

Het kerstverlof van de dagon-
dersteuning vindt plaats van 
vrijdag 24 t.e.m. vrijdag 31 de-
cember 2021. ● 

Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteu-
ning 

 

D e Fietseling, een aangepaste, door ons georganiseerde fiets-
tocht voor onze zorggebruikers, 
vindt gewoonlijk half september 
plaats. Net zoals in 2020 zal de Fiet-
seling ook dit jaar echter niet kun-
nen doorgaan, hoe jammer we dat 
ook vinden. Er zijn immers nog te 
veel onzekerheden.  

Vooreerst weten we niet hoe de al-
gemene coronasituatie er over drie 
maanden zal uitzien. Bovendien is 
het nog niet zeker dat vrijwilligers 
tegen die tijd al terug volop kunnen 
ingeschakeld worden in activiteiten 
van de Verblijven, terwijl de Fietse-
ling helemaal draait op hun deelna-
me. Daarom hebben de organisato-
ren (kinesiste Kristel Burssens en 
pastor Rik De Gendt) nu al deze be-
slissing genomen. Hopelijk kan het 
volgend jaar weer wel. 

De zesde en voorlopig laatste editie 
van de Fietseling (foto) vond plaats 
op zondag 15 september 2019. Die 
bracht de deelnemers  naar de 
mooiste plekjes van Herdersem, 

Moorsel en Wieze, goed voor een 
tocht van ruim 16 km. Er namen 
toen 85 fietsers deel, van wie de 
helft zorggebruikers.  

Toch zullen onze zorggebruikers 
binnenkort nog voldoende kunnen 
bewegen. Tijdens de week van 19 
tot 23 juli organiseren de al ge-
noemde Kristel, samen met ergo-
therapeut Nick De Gieter, namelijk 
voor de tweede keer onze eigen 
‘Levensvreugde Olympics’. Alles 
wordt georganiseerd zoals vorig 
jaar, zodat alle interne zorggebrui-
kers van ieder blok dagelijks aan 
bod zullen komen. Binnenkort ont-
vangt iedereen een overzicht van 
wie wanneer kan komen meedoen. 
Een verslag van deze sportweek 
vindt u in onze volgende nieuws-
brief.  

Vorig jaar startte de sportweek op 
maandag 27 juli. De sporten die 
toen werden beoefend waren atle-
tiek, levend tafelvoetbal, boccia 
(een paralympische sport die gelij-
kenissen vertoont met petanque) en 
dans. Waterspelletjes moesten op 
de vierde dag voor verkoeling zor-
gen. ● 


