
Hersen- en andere gymnastiek  
tijdens ‘Levensvreugde Olympics’ 

Door Kristel Burssens 

 Kine woonondersteuning 
 

W e startten op maandag met 
verschillende disciplines 

van atletiek: verspringen, speer-
werpen, discuswerpen, hordenlo-
pen en sprinten. Iedereen vloog er 
meteen in en zette zijn of haar bes-
te beentje voor. 

Dag twee stond in het teken van 
fietsen. De zorggebruikers die zelf-
standig kunnen fietsen, werden 
uitgedaagd om verschillende op-
drachten uit te voeren vanop hun 
fiets. Sommigen stonden versteld 
van hun eigen fietscapaciteiten, 
bijvoorbeeld tijdens het fietsen 

van een grote 8 of bij het slalom-
men tussen een rij kegels. De ande-
ren konden genieten van een 
tochtje op e e n van onze aangepas-
te fietsen. 

Dag drie, 21 juli, gaven we de deel-
nemers een welverdiende rustdag. 

Op donderdag verscheen iedereen 
goed uitgerust aan de start en 
waagden we ons aan allerlei wa-
terspelletjes. Vooral de activiteiten 
met de waterballonnen vielen in 
de smaak bij jong en iets minder 
jong. 

Als afsluiter op vrijdag gingen we 
voor hersengymnastiek. De hele 
week werd overlopen en we zoch-
ten uit wat nu het moeilijkst, ge-
makkelijkst, leukste, minst leuke 
was de afgelopen week. Iedere 
groep ontving een welverdiend di-
ploma en alle deelnemers konden 
genieten van een lekker ijsje. 

We kunnen dus zeker terugkijken 
op een geslaagde sportweek. Dit 
was ons niet gelukt zonder de hulp 
van een aantal vrijwilligers, die we 
hierbij graag even in de bloemetjes 
willen zetten: dankjewel aan Chris 
en Gerda die zich de hele week in-
gezet hebben om onze sporters 
een fijne ‘Levensvreugde Olym-
pics’ te bezorgen ; dankjewel aan 
onze fietsassistenten Rik, Linde en 
Soetkin; dankjewel aan de weergo-
den om ons de hele week van een 
stralende zon te voorzien.  

Op naar de volgende editie! ● 

Op  maandag 19 juli gaven we de af-
trap voor de tweede editie van onze 
‘Levensvreugde Olympics’. Vier dagen 
lang draaide voor onze interne zorgge-
bruikers alles rond sport en spel.  
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‘Ik was aange-
naam verrast 

door de mooie 
projecten die 

al ontwikkeld 
zijn binnen  

Levensvreug-
de Verblijven 

vzw’  

Levensvreugde Verblijven heeft 
een nieuwe algemeen directeur 

K athleen (51) heeft qua achtergrond een goede basis mee om met Levens-
vreugde Verblijven vzw de vele uitdagin-
gen aan te gaan. Geboren en getogen in 
Moorsel heeft Aalst en omstreken name-
lijk weinig geheimen voor haar. Ze is ge-
huwd met Thierry, woont in Mazenzele en 
heeft 3 kinderen: Olaf (22), Lars (21) en 
Liese (15). 

Een managementsopleiding in Gezond-
heidswetenschappen in de beginjaren van 
haar lange loopbaan binnen ‘Organisatie 
Broeders van Liefde’ vzw, deed haar be-
slissen om met volle goesting voor welzijn 
en gezondheidszorg te kiezen. Eerst als 
hoofdboekhouder in meerdere psychiatri-
sche centra, daarna als hoofd van de cen-
trale financieel-economische dienst, leer-
de ze de finesses van de administratie en 
financiering tot in de puntjes te beheersen. 
En toen kwam Levensvreugde Verblijven 
op haar pad... 

 

Door Kathleen Van den Abbeele 

 Algemeen directeur – Dagelijks bestuur-
der 

I k vind deze job een fantastische uitda-ging. De job van een algemeen direc-
teur houdt heel veel in. Het belangrijkste 
is dat er een prima interactie is met de 
medewerkers, de zorggebruikers en hun 
context. Trialoog vormt de basis om sa-
men aan de verdere professionalisering 
van Levensvreugde Verblijven vzw te wer-
ken. 

Corona maakt dit uiteraard niet gemakke-
lijk! Bij aanvang zijn er zoveel nieuwe 
mensen om te leren kennen, en de mond-
maskers maken het niet eenvoudig om na-
men op de half-bedekte gezichten te plak-
ken. Als nieuweling binnen Levensvreugde 
Verblijven vzw kent iedereen mij stilaan 
bij naam, maar het omgekeerde zal nog 
wat duren, vrees ik.  

In mijn eerste dagen ben ik door iedereen 
heel warm onthaald. Ik was ook aange-
naam verrast door de mooie projecten die 
al ontwikkeld zijn binnen Levensvreugde 
Verblijven vzw. Ik wil er alles aan doen om 
die aanpak en goede sfeer te blijven hou-
den in de toekomst. Die warme bedrijfs-
cultuur zorgt voor de juiste uitstraling 
waar we voor willen staan. Zorg in ver-
bondenheid blijkt uit alles binnen Levens-
vreugde Verblijven vzw! 

Aan grote projecten is er geen gebrek. Zo 
staan er de komende jaren zware investe-
ringen op de planning die een positieve 
invloed zullen hebben over hoe naar Le-
vensvreugde Verblijven vzw wordt geke-
ken.  

 

Sinds 1 augustus hebben we een 
nieuwe algemeen directeur:  
Kathleen Van den Abbeele. Ze is, 
in opvolging van Liesbeth Moens, 
vanuit de raad van bestuur aange-
steld om aan het hoofd te staan van 
onze voorziening. We stellen Ka-
thleen hieronder kort voor, en laten 
haar vervolgens zelf uiteenzetten 
wat haar ambities zijn en hoe ze die 
wil realiseren.  

 



Pagina 3  Juli - Augustus - September 2021 

 Voor een groot deel daarvan ‘bouwen’ we 
verder op de ideee n en de plannen die 
reeds vroeger zijn ontloken.   

Centraal daarbij staat de wens om de ei-
genheid van de stichters van Levens-
vreugde te behouden: een familiale omge-
ving met kwalitatieve Zorg (met hoofdlet-
ter!) waar al onze zorggebruikers baat bij 
hebben. De eigen identiteit waar Levens-
vreugde Verblijven vzw 
voor staat en voor ge-
kend is, moet centraal 
blijven in al wat we 
zeggen en doen - ook al 
zal het klimaat waarin 
we vandaag werken en 
leven veranderen (denk 
maar aan het verhaal 
van persoonsvolgende 
financiering (PVF) waar 
de Vlaamse Overheid 
de komende jaren naar 
streeft).  

Investeren zal niet enkel gebeuren in bak-
stenen, maar ook in mensen en in kwali-
teit. Ik wil Levensvreugde Verblijven nog 
sterker op de kaart zetten; innovatie en 
zorgvernieuwende initiatieven zullen dan 
ook sleutelbegrippen zijn voor de toe-
komst.  
 

Vermaatschappelijking van de zorg 

Samen met het directieteam en de staf- en 
beleidsverantwoordelijken zullen we een 
eigen, vernieuwende plaats opnemen bin-

nen het VAPH-landschap, en zal Levens-
vreugde Verblijven een heel actieve speler 
zijn. Ik wil heel sterk inzetten op de verde-
re mogelijkheden van vermaatschappelij-
king van de zorg, in overleg met de andere 
zorgspelers binnen de ruime regio (denk 
bijvoorbeeld aan maatwerkbedrijven). 

‘Netwerken’ is zo’n modewoord, en daar 
voeg ik graag de daad bij het woord: Le-

vensvreugde Verblij-
ven moet in het web de 
spin zijn die mee aan 
de touwtjes kan trek-
ken, dingen in bewe-
ging krijgt, ons nog 
meer een plaats geeft 
binnen het ruimere 
maatschappelijke en 
sociale weefsel. In dit 
transitieproces wil ik 
heel graag de zorgge-
bruikers en hun verte-

genwoordigers actief betrekken: zij vor-
men immers het hart van onze organisa-
tie, hebben terechte verwachtingen en 
ideee n waar we graag mee aan de slag 
gaan.  

Participatief leidinggeven is een kernge-
dachte die binnen ons directieteam heel 
sterk leeft. Met de steun van onze raad 
van bestuur en de patrimonium vzw zul-
len we, in overleg met het personeel, de 
zorggebruikers en hun vertegenwoordi-
gers, vele mooie dromen kunnen realise-
ren! ● 

Driekoppig directieteam staat in voor dagelijkse leiding 

 

‘Ik wil Levensvreugde  
Verblijven nog sterker op de 

kaart zetten; innovatie en 
zorgvernieuwende initiatie-
ven zullen dan ook sleutelbe-

grippen zijn voor de  
toekomst’ 

Ons driekoppig directieteam staat in voor de dagelijkse 
leiding, coaching en organisatie van Levensvreugde Ver-
blijven vzw. Dit gebeurt in nauw en regelmatig overleg 
met de werknemersvertegenwoordiging (in de onderne-
mingsraad), de vertegenwoordiging van de zorggebrui-
kers (in het Collectief Overlegorgaan Zorggebruikers) en 
de leden van de raad van bestuur. Ons directietrio bestaat 
uit:  

Carina Matthijs Staat als directeur faciliteiten in voor 
volgende domeinen: logistiek, technische dienst, tuin en 
algemeen onderhoud, wagenpark, aankopen, preventie en 
verzekeringen,... 

Kathleen Van den Abbeele Draagt de eindverant-
woordelijkheid en werkt in rechtstreekse lijn met de me-
dewerkers van de administratie.  

Berbe De Coster Is als pedagogisch directeur verant-
woordelijk voor alle zorg-gerelateerde materie. Zij heeft 
de leiding over de staf, hoofdbegeleiders, sociale dienst, 
medische dienst, ergo, kine, begeleid werk,…          

Van links naar rechts:  
Carina Matthijs, Kathleen Van den Abbeele, Berbe De Coster 



Op zaterdag 18 september overleed interne 
zorggebruiker Koen De Witte (81) in onze 
voorziening. Koen was een graag geziene 
zorggebruiker, en een echte ancien in Levens-
vreugde Verblijven. Het verlies is dan ook 
groot in zijn vertrouwde leefgroep de Lijster-
bes, en in de dagondersteuning-groepen Wil-
genroos en Papaver.  

 

 

De uitvaart van Koen vond plaats op zaterdag 25 sep-
tember om 11.45 uur in de Sint-Pauluskerk te Aalst. 
De as van Koen werd nadien uitgestrooid op het kerk-
hof van Moorsel. Tijdens de uitvaart werd Koen her-
dacht door begeleidsters van zowel woon– als dagon-
dersteuning.  
  
 

Lieve Koen, 
 

J e bracht zoveel leven in onze leefgroep. Hoe je ie-dereen begroette met ‘morge’, ‘morge’, ‘morge’ en 
dat volhield tot de persoon in kwestie je antwoordde, 
of hoe je zwaaide toen je ’s middags in je rolwagen 
voorbij ons raam reed toen je kwam eten.  

Als we je ’s avonds hoorden roepen rond 20 uur wis-
ten we dat Familie begon. Je zei toen heel blij ‘amilie’, 
‘amilie’ en zwaaide naar de tv. Als we nu naar het 
weerbericht kijken, horen we je nog zeggen ‘weer’, 
‘weer’, ‘weer’. We hebben nog nooit iemand zo opge-
wekt naar het weer zien kijken, of ze nu zon of regen 
voorspelden.  

Koen, je was continu in de weer. Was je niet aan het 
spelen met je puzzels en je boekjes, dan was je hoogst-
waarschijnlijk aan het schoonmaken op je kamer. Je 
nam dan heel geniepig onze schoteldoek en was bezig  
met je deur dicht. Wanneer William ’s middags de tafel 
afkuiste, ging jij erachter met een handdoek of soms 
een slabber. Het maakte niet uit met wat, als de tafels 
maar proper zijn, dacht je. Enkel ’s avonds als je moe 
begon te worden, kon je genieten van het in de zetel 
zitten. 

Klokken en horloges waren je leven, dat weet ieder-
een. Je keek continu op je horloge, maar o wee als ze 5 
minuten achter- of voorliep. Dan duwde je jouw horlo-
ge in onze handen om het gelijk te zetten. 

Je was door iedereen graag gezien; we gaan je dan ook 
enorm missen in de Lijsterbes. Doe vele groetjes aan je 
broer Walter, maar ook aan Jose , Joost en aan iedereen 
die je daar tegenkomt.  

Vaarwel lieve Koen.   

Koen, 
 

W eet je, alles heeft zijn tijd, niets gebeurt zomaar. 
Als mens word je geboren en ga je eens weer 

dood. En daartussen leef je, groei je, ben je steeds aan 
het worden, in zonlicht en schaduw, bij dag en bij 
nacht. Altijd meer mens, de mens die je bent, de mens 
die je was.  

Er is tijd van krijgen en tijd van geven. Er is tijd van 
zaadjes in de grond stoppen, en tijd van bloemen pluk-
ken. Er is tijd van luchtkastelen bouwen en tijd van af-
breken voor iets nieuws. Er is een tijd dat je lacht, 
maar soms moet je ook huilen. Er is een tijd dat je 
danst, en een tijd dat je stampvoet. Er zijn tijden van 
begroeten en tijden van afscheid nemen. Alles heeft 
zin in een mensenleven, het is altijd weer geven en ne-
men. 

Lieve Koen, wat gaan we jou missen hier bij ons in de 
dagondersteuning. Jouw enthousiasme bij het binnen-
komen, je nieuwgierigheid, je puzzelen, in de rolstoel 
gaan zitten zonder de remmen aan te zetten, je aanste-
kelijke lach, jouw boekskes die steeds weer uit de kast 
vallen, je horloge dat steeds bleef stilstaan, jouw aan-
wezigheid.  

Koen, zoals jouw klokje tikte, zo tikt het nooit meer, 
maar in ons hart tikt het verder. Rust zacht.  
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In memoriam Koen De Witte (1940—2021) 



Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteuning 

 

I nterne zorggebruiker Wim Aelbrecht 
liet ons weten dat hij op maandag 16 

augustus precies 40 jaar in onze voorzie-
ning verbleef, een heuglijk feit dat hij 
graag vermeld zag in onze nieuwsbrief.  

Wim, die eind oktober 60 jaar wordt, 
werd destijds meteen intern, en ging ook 
jarenlang naar de dagondersteuning. In 
2004 ging hij semi-zelfstandig wonen en 
stapte hij samen met 3 andere zorgge-
bruikers over naar Beschermd Wonen, 
naar een gemeenschappelijk appartement 
aan de Welvaartstraat in Aalst. Dit was 
toen ons allereerste project Beschermd 
Wonen (intussen bekend als ‘Wonen in de 
Stad’). Later verhuisde hij naar de Capu-
cienenlaan, maar sinds november 2014 
woont hij in de Moorselbaan.  

Wim maakte gedurende 11 jaar deel uit 
van onze gewezen muziekgroep Wespor, 
en deed ook 16 jaar extern begeleid werk 
in DVM te Aalst, waar hij de speelplaats 
schoonveegde en de vuilnisbakken leeg-
maakte. Tot eind september hield hij nog 

een deel van de Leirekensroute netjes, het 
bekende fietspad dat o.m. door Aalst 
loopt.  

Nu wil Wim het echter kalmer aan doen, 
en vooral tijd doorbrengen op z’n studio. 
Hij komt enkel nog naar de dagondersteu-
ning voor het middagmaal (vier keer per 
week). Tijdens het weekend blijft hij naar 
z’n ouderlijk huis gaan, in Wieze.  

Wim blikt tevreden terug op zijn rijkge-
vulde loopbaan, maar wil met vervroegd 
pensioen - een wens die intussen in ver-
vulling ging. ● 

Mosselfeest in blok blauw 

Wim Aelbrecht heeft iets te vieren 
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Geboorten 
 

Op 5 augustus 
werd externe zorg-
gebruiker Yenthe 
Van den Eede fiere 
peter van August.  
 
Nathalie Verbeke 
(begeleidster in 
woonondersteu-
ning) beviel op 5 
september van een 
dochtertje: Maeve.  
 
Nachtbegeleidster 
Evelien Roovers is 
op 16 september 
bevallen van een 
zoontje: Theo.  
 
Logistiek mede-
werkster Anke 
Brisard is op 22 
september beval-
len van een zoon-
tje: Zayn.  

Een beeld dat 
intussen verdwe-
nen is: Wim aan 
het werk op de 
Leirekensroute.  

Z ondag 12 september waren er lekke-
re mosselen voor de ongeveer 25 

zorggebruikers van blok blauw, in de 
woonondersteuning. Voor wie geen mos-
selen lust, was er stoofvlees met frietjes. 
Met smaak werden alle mosselen (25kg 
in totaal) verorberd. 

Het mosselfeest wordt stilaan een jaar-
lijkse traditie in blok blauw. Leuk is dat 
de begeleiding zowat alles voor hun re-
kening neemt; van het versieren van de 
zaal, tot het schoonmaken en bereiden 
van de mosselen. Een mooi initiatief dat 
fel wordt toegejuicht door de zorggebrui-
kers. ● 

Jubilaris 
 

Op 24 augustus werkte Karine 
Van Campenhoud precies 35 
jaar in onze voorziening. Ze is 
al jaren één van de vaste kok-
kinnen in de dagondersteuning. 
Gefeliciteerd! 

Giften 
 

Giften ten voordele van  

Levensvreugde Verblijven vzw  

kunnen overgemaakt worden op:  

IBAN: BE70 2930 0572 0025 

BIC: GEBABEBB 

Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. 



Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteuning 

 

N a een ‘coronawerking’ van bijna an-
derhalf jaar, startte de dagondersteu-

ning op maandag 4 oktober weer met haar 
vertrouwde werking. D.w.z. dat er op-
nieuw met groepen en ateliers wordt ge-
werkt (zie overzicht hiernaast), en dat in-
terne en externe zorggebruikers niet lan-
ger worden gescheiden.  

We maakten wel van de gelegenheid ge-
bruik om onze vorige werking te optimali-
seren; er gebeurden dan ook enkele aan-
passingen. Zo streefden we naar een ver-
eenvoudiging in het weekprogramma van 
zowel zorggebruikers als begeleiders (er 
werden dan ook veel weekschema’s van 
zorggebruikers aangepast). 

Voorts kreeg het atelier Beleving (snoeze-
len, klankschalen, yoga, dans, beweging, 
…) een andere formule. Onze productieve 
ateliers (Industrieel werk, Crea en naaien, 
Klei) werden dan weer uitgebreid, dit in 
het kader van het sociaal ondernemer-
schap. Via sociaal maribel werden ook de 
begeleidersuren uitgebreid. Hierdoor zijn 
er in elke groep of atelier voortaan steeds 
twee begeleiders aanwezig (verlof of ziek-
te niet meegerekend). Om dit te kunnen 
realiseren, moesten we echter een atelier 
stopzetten (Voeding). Dit atelier werd ja-
renlang geleid door begeleidsters Cilia Van 
den Meerssche en Lieve Debusschere; we 
willen hen danken voor hun inzet. Beiden 
zijn nog steeds werkzaam in andere ate-
liers: Cilia in Industrieel Werk en Milieu, 
Lieve in Crea en Klei. ● 

Kathleen Hoste coördineert begeleid werk 
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Dag- 
ondersteuning 
 

5 groepen 
 Sleutelbloem 
 Papaver 
 Wilgenroos 
 Akelei 
 Vlinderstruik  
 

7 ateliers 
 Crea en naaien 
 Hout 
 Industrieel werk 
 Milieu 
 Klei  
 Beleving 
 Kunst  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overlijdens  
 

Op 22 juli overleed 
Willy De Boom, va-
der van Daniëlle 
De Boom (bege-
leidster in de 
woonondersteu-
ning).  

Op 25 juli overleed 
Martha Van Trap-
pen, moeder van 
Hilde Van Pe-
teghem (hoofd-
begeleidster woon-
ondersteuning).  

Op 27 september 
overleed de vader 
van logistieke me-
dewerkster Marti-
ne Van Roy.  

Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteuning 

 

K athleen Hoste, sinds bijna 20 jaar maatschappelijk werkster in de dag-
ondersteuning, heeft een andere taakin-
vulling gekregen binnen onze voorziening. 
Kathleen was al deeltijds coo rdinerend 
staflid van begeleid werk, maar wordt 
voortaan volledig vrijgemaakt voor de 
opvolging, coo rdinatie en ondersteuning 
van dit project. Ze leidt hierbij het team 
van jobcoaches en werkt nauw samen met 
ondersteunend staflid Caroline D’Hondt. 
De jobcoaches zijn momenteel Katrien De 
Weghe, Caroline Van de Moortel en Hilde 
Silon.   

Gezien begeleid werk de laatste jaren 
sterk is gegroeid binnen Levensvreugde 
Verblijven - er zijn momenteel een 40-tal 
zorggebruikers aan de slag op meer dan 
25 werkposten - is een goede organisatie 
en een degelijke ondersteuning van dit 
aanbod noodzakelijk. Tevens zal Kathleen 
toekomstgericht meedenken over begeleid 
werk. Zo zal ze de opmaak van het onder-
nemingsplan en de verdere opvolging 
voor het horeca-initiatief (dat kadert bin-
nen begeleid werk) op zich nemen. Wie 
Kathleen zal vervangen op de sociale 
dienst in de dagondersteuning is momen-
teel nog niet duidelijk.  

Zoals bekend was het de bedoeling om in 

april 2021, in 
het centrum 
van Aalst, een 
pannenkoeken-
huisje te ope-
nen. Dat moest 
een plek wor-
den waar onze 
zorggebruikers 
kunnen tonen 
wat ze allemaal 
in hun mars 

hebben. Het initiatief moest een andere 
vorm worden van zinvolle en geï ntegreer-
de dagbesteding midden in de stad. Met 
het oog op dit project werden een 20-tal 
zorggebruikers geselecteerd. Zij hebben 
intussen al heel wat horecavaardigheden 
onder de knie en staan te popelen om dit 
aan een groter publiek te tonen. De co-
ronacrisis heeft de start van het pannen-
koekenhuisje echter flink vertraagd.  

Begeleid werk is een werkvorm die tot 
doel heeft mensen met een beperking aan 
gewone arbeidssituaties te laten deelne-
men. Ze gaan onbezoldigd (en meestal 
voor een paar uur per week) aan de slag 
buiten de voorziening, bij een zorgboer, in 
een school, rusthuizen, dokterspraktijk, 
stadsdiensten of een winkel. Daar voeren 
ze zelfstandig deeltaken uit. De jobcoach, 
die aanvankelijk de zorggebruiker op de 
werkvloer begeleidt, zorgt later van op 
afstand voor een blijvende opvolging. ● 

 

Dagondersteuning herneemt vertrouwde werking   



Door Wendy Verhelst en Ellen De Bondt  

 Begeleidsters woonondersteuning 
 

D e ouders van interne zorggebruiker Erik De Smet hadden graag 
een groot feest gegeven met catering, gezien Erik in september 50 

jaar naar Levensvreugde komt. Omwille van prive redenen hebben we 
het feest een beetje moeten beperken.  

Dankzij een goede samenwerking werd er besloten om met de leef-
groep en al zijn dichte begeleiders op donderdag 9 september te gaan 
eten in restaurant De Gozart, te Erpe-Mere.  

Iedereen was er als de kippen bij; Erik is een zeer geliefd man en voor 
zo’n speciale gelegenheid trekken we maar al te graag ons beste pak 
aan. Het was de eerste keer sinds de coronacrisis dat we er nog eens 
met de voltallige leefgroep op uit konden.  

Erik was volledig zichzelf, hij sloot aan bij de tafel waar zijn ouders en 
zussen zaten, hij houdt thuis en Levensvreugde graag gescheiden. Op 
het menu stond stoofvlees met frietjes, en als dessert was er een dame 
blanche. Het eten werd gesmaakt.  

Graag willen we nog een woordje van dank richten aan de ouders. Het was een geslaagde namiddag waar we al-
len enorm van genoten hebben. Bedankt! ● 

Vlinderstruik kampeert in eigen achtertuin 

Erik De Smet viert jubileum op restaurant 
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Door team Vlinderstruik 

 Activiteitengroep dagondersteuning 

 

V an maandenlang gezwans kwam stilaan ernst. 
Eens met z'n allen blijven slapen 

in een tent op ‘den hof’ van de Vlinder-
struik, zou dat eigenlijk geen goed 
idee zijn?  

Tijdens de nacht van donderdag 23 op 
vrijdag 24 september was het dan 
zover. Nu alweer geschiedenis, doch 
herinneringen voor altijd op zak.  

Onze bijzondere avond startte met 
een muzikaal pakket. Er zijn er binnen 
de Vlinderstruik al ettelijke de revue 
gepasseerd. Ook dit pakket zorgde 
weer voor fijne, exploderende lachmo-
menten. ‘Sla eens op de poep van Da-
niel’, ‘Noem vijf dieren die beginnen 
met de letter P’. ‘Geef elkaar een com-
pliment’. Er worden er gegeven. Ver-
rassend mooie en aandoenlijke zelfs.  

Daarna frietjes gegeten, alsof het voor het eerst was. 
Ze smaakten lekkerder dan ooit. En het begrip ‘klein’ 
is mogelijks nooit goed uitgelegd aan 't frietkotma-
dammeken. Zo'n grote ‘klein pakskes’! Niemand kreeg 
alles op. Ee n enkeling at met volle overgave z'n pizza.  

Daarna me t zaklamp op schemerwandeling. De weer-
goden en hemellichamen waren ons goed gezind. We 
liepen bij 14°C en onder het toeziend oog van een 

zalmroze maan. Zo  schoon dat je je er nietig door 
voelt. Onze wandeling eindigde in de steeds donker 
wordende nacht op de brug in 't Rozekensbos.  

De helderheid van de sterrenhemel. Altijd indrukwek-
kend. Vuurwerkstokskes vasthouden 
voor wie wou. Een mooi tafereel. 
Oren op scherp, geluiden in het water. 
Een krokodil! Spannender dan toe te 
geven dat er een lieflijk koppeltje 
eendjes twee van hun ontsnapte kui-
kentjes achterna gaat.  

Later nog een drankje en een chippe-
ke. Ons samen opfrissen, tanden poet-
sen, er anders uitzien voor elkaar. 
Wat op de lachspieren werkt. 

Na een toch niet zo  stille nacht (de 
natuur is luid, die ene fazant zeker) 
en na de gebruikelijke interventies 
(toiletbezoekjes, tegen elkaar aan 
rollen,...) brak de ochtend aan. ‘Een 
brood voor morgenvroeg' van Bart 

Peeters weerklonk, naast ‘Een ster' van Christoff, ge-
zongen door onze Kjell met z'n dierbare e chte micro in 
de aanslag. Of hoe een ontb-eitje net dat tikkeltje meer 
kreeg. 

't Was fijn. 't Was af. Dank aan alle deelnemende zorg-
gebruikers om te zijn wie jullie zijn. Jullie hebben nog 
een spook- en/of lief verhaal te goed ('t Zandmannetje 
was ons voor). Dank aan de ouders voor het vertrou-
wen. ● 

 

 



V oor leefgroep De Klaproos werd tien jaar geleden een gloednieuwe vleugel 
opgetrokken, op onze campus. De groep, toen nog ‘Pater Van den Broeck’ 

geheten (als eerbetoon aan onze stichter) bood meteen onderdak aan 10 vol-
wassen zorggebruikers met een zogenaamd nursingstatuut; dit zijn personen 
die extra zorg nodig hebben op medisch, fysiek of emotioneel vlak. Er stroom-
den toen twee zorggebruikers van andere voorzieningen in.  

De feestelijke opening van de leefgroep vond plaats op vrijdag 16 september 
2011, in de kerk (en de zaal onder de kerk) van Sint-Paulus. Na de toespraken 
en de receptie was er een pendeldienst om de nieuwe leefgroep te bezoeken.  

Momenteel worden er in de Klaproos nog steeds 10 zorggebruikers begeleid. De 
meesten krijgen er ook hun dagbesteding. Er zijn in totaal een tiental begeleid-
sters aan de slag; zij worden o.m. ondersteund door een externe verpleegdienst 
en een ergo. De hoofdbegeleidster van De Klaproos is Dorien De Smaele, de pe-
dagoge is Frauke Caussyn (die de zwangere Marion Boom vervangt). ● 

Klaproos biedt al 10 jaar extra zorg 

Leefgroep De Klaproos viert 
tienjarig bestaan 

Door Dorien De Smaele  

 Hoofdbegeleidster blok grijs 
 

D ankzij de weergoden, die ons 
die dag gunstig gezind waren, 

konden we de festiviteiten buiten 
organiseren, wat het gebeuren met-
een ook corona-proof maakte.  

Als versnapering werden er door de 
mensen van begeleid werk pannen-
koeken gemaakt. Zij leidden het he-
le feest in goede banen: ze zorgden 
voor de pannenkoeken, de bedie-
ning en de koffie. Achteraf hielpen 
ze ook nog met opruimen. Het was 
dus een geslaagde samenwerking. 

Als kers op de taart zorgde Jasper 
(een vriend van een begeleidster) 
voor een streep muziek. Met zijn 
piano, gitaar en stem, en met de 
liedjes die gekozen waren door de 
zorggebruikers en hun familie, 
zorgde hij er al snel voor dat ieder-
een begon mee te zingen, te dansen 
of te wiegen... 

De voorbije 10 jaar is er heel wat 
veranderd binnen De Klaproos. Zo 
moesten we van een aantal zorgge-
bruikers afscheid nemen, terwijl 
ook enkele collega’s de leefgroep 
verlieten, op zoek naar andere uit-
dagingen. Maar we kregen er gedu-
rende die 10 jaar uiteraard ook 
nieuwe zorggebruikers en nieuwe 
medewerkers bij. Die combinatie 
van vaste waarden en nieuwe ge-
zichten zorgt ervoor dat De Klap-
roos nog altijd even sterk staat, en 
intussen op weg is naar een feestje 
voor het twintigjarig bestaan. ● 

Website: www.levensvreugde-verblijven.be 
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Geen vuiltje 
aan de lucht  
in Oostende 
 
Door Tamara Mathieu, 
Gundi Rombaut, Jan Bie-
baut en Véronique Redant  

 Zorggebruikers 
 

D onderdag 22 juli gingen wij op daguitstap met Me-
rel Verleysen, onze begeleidster 
in de dagondersteuning. We 
zijn met de trein naar Oostende 
gegaan. Daar aangekomen gin-
gen we eerst richting de dijk, 
naar het Q-beachhouse van Q-
music. Het was heel interessant 
om te zien hoe ze dat daar alle-
maal doen, zoals het mixen van 
de muziek. We hadden ook een 
heel mooi uitzicht op de zee. 
Het was heel warm en de zon 
scheen echt volop, er was geen 
vuiltje aan de lucht. En dan be-
gonnen onze magen echt te 
knorren, dus was het tijd om te 
eten.  

En wat eet je als je aan zee bent 
in juli? Inder-
daad: mosse-
len met friet-
jes. Het was 
heel lekker.  

In de namid-
dag zijn we 

gaan winkelen in de Oostendse 
winkelstraat. Na het winkelen 
zijn we een lekker ijsje gaan 
eten, daarna zijn we via de dijk 
naar de overzetboot gegaan. De 
boottocht was een topper. We 
hadden echt de kriebels in onze 
buik van de golven die toch nog 
de haven binnendreven. Vooral 
als we terugkeerden was er een 
boot die juist gepasseerd was, 
en dan kwamen er hoge golven, 
dat was echt superplezant. We 
hebben veel gelachen, iedereen 
was blij en enthousiast over de 
mooie en superleuke dag. Spij-
tig genoeg was het veel te vlug 
tijd om naar huis te gaan.  

Het was, zoals gezegd, een su-
perleuke en heel toffe dag. ● 

Op 1 september bestond leefgroep 
De Klaproos precies 10 jaar. Dit 
konden ze uiteraard niet zomaar 
laten voorbijgaan. Daarom organi-
seerde de begeleiding op vrijdag 3 
september een gezellig samenzijn 
met de zorggebruikers en hun fami-
lie. 


