
Zorggebruikers en medewerkers 
krijgen boosterprik 

Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteu-
ning 

 

D e eerste boostervaccins, 100 in totaal, werden op donder-
dag 2 december toegediend, in on-
ze ontmoetingsruimte (de vroege-
re polyvalente zaal). Naast een 
groot aantal interne zorggebrui-
kers konden ook nog een twintig-
tal externe zorggebruikers ingee nt 
worden. De vaccins werden gege-
ven door medewerkers van het 
Aalsterse vaccinatiecentrum.  

Precies twee weken later, donder-
dag 16 december, was er een vol-
gende sessie, goed voor bijna 200 
vaccins. Nu waren de resterende 
externe en interne zorggebruikers 
en alle medewerkers aan de beurt. 
Ook vrijwilligers hadden de keuze 
hier hun prik te krijgen. Deze vac-
cinatieronde vond plaats in blok 
geel (voor de zorggebruikers) en 
in de bezoekersruimte (voor de 
medewerkers). De prikken werden 
gezet door dokter Sammyn (foto) 
en onze verpleegsters Ingeborg De 
Block en Bernadette Caekebeke
(voor de zorggebruikers), en door 
dokter Verbeke en zijn team van 
het Aalsterse vaccinatiecentrum 
(voor de medewerkers).  

Zoals bekend moeten de booster-
vaccins zorggebruikers en mede-
werkers extra beschermen tegen 
het coronavirus. Globaal gezien is 
onze voorziening de verschillende 
golven tot nu toe vrij goed doorge-
komen. Enkel tijdens de tweede 
golf, eind 2020, begin 2021, moes-
ten enkele zorggebruiker gehospi-
taliseerd worden en overleed e e n 
van hen. Ook een logistieke mede-
werker verloor toen jammer ge-
noeg het leven. ● 

 
 

Interne zorggebruiker Jurgen Vinck 
krijgt zijn boostervaccin in de refter 
van de dagondersteuning, op don-
derdag 16 december 2021.  

Op donderdag 2 en 16 december werd 
er weer massaal gevaccineerd in onze 
voorziening. Zorggebruikers en mede-
werkers kregen dan hun boosterprik, 
die onze bescherming tegen het coro-
navirus op peil moet houden.  
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Verslag van het  

Collectief Overlegorgaan Zorggebruikers 
van 21 september 2021 

Aanwezig: Annie Raes, Carine Van den Steen, 
Gudrun Boone, Marlies Hofman, Anita Van den Steen, 
Frans Dierickx, Theo Vinck, Jan Biebaut. 

Verontschuldigd: Tina Van Den Steen. 

Uitgenodigd: Kathleen Van den Abbeele, Berbe De 
Coster. 

 
Verwelkoming en voorstelling Kathleen Van den Ab-
beele, algemeen directeur. 
 

Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
Verslag van 15 juni wordt overlopen en meegestuurd 
met het huidige verslag. Eventuele opmerkingen kun-
nen op de volgende vergadering gemeld worden. 
         

Info vanuit de Raad van Bestuur van 12 juli    
Op deze extra vergadering werd de jaarrekening 
goedgekeurd. 
Er is nog geen verslag maar de agendapunten stem-
men overeen met deze van het COZ. 
Voorafgaand vragenuurtje door Annie Raes en Johan 
Biebaut ging over de toekomst Levensvreugde, net-
werking en pedagogisch directeur. Verslag volgt. Op-
roep aan de leden van het COZ om vragen op te stellen 
die Annie en Johan kunnen naar voor brengen. Vol-
gende Algemene Vergadering: 15 december. 
 

Info vanuit de vergunde zorgaanbieder 
 Visie op de Dag van de Zorg, 20 maart 2022, elfde 

editie, tweede deelname. De keuze om een “digitale 
Dag van de Zorg” te organiseren had verschillende 
redenen. Er is de onzekere coronasituatie, en er 
zijn mogelijk de voorbereidende werken van het 
bouwproject, waardoor de veiligheid, bereikbaar-
heid en parkeermogelijkheden in vraag worden 
gesteld. De werkgroep start in oktober met de 
voorbereiding van lancering film, meerdere inter-
views, digitale rondleiding, wedstrijd.... Studenten 
marketing ondersteunen de promotiecampagne. 
De investering zal ook bij de omkadering van vaca-
tures, voorstelling voorziening en eigen producten 
in de toekomst zijn nut opleveren. Een verant-
woordelijke ICT wordt aangewezen. Dit is niet lou-
ter in functie van de Dag van de Zorg, maar wordt 
breder opgevat. 

 Tijdelijke huisvesting blok blauw, 3 pistes. Eerste: 
wooncontainers. Deze piste wordt afgevoerd door 
plaatsgebrek en vanwege te duur. Tweede piste: 
opsplitsen groep in aparte en assistentiewoningen. 
Dit is om pedagogische en organisatorische aspec-

ten niet wenselijk en haalbaar. Derde piste: alter-
natieve huisvesting waarbij een volledige groep 
kan verhuizen. Deze optie heeft de voorkeur. Er is 
een concreet gebouw gevonden. Na de lopende on-
derhandelingen en goedkeuring door de overheid, 
zal de nodige info worden medegedeeld. De bouw 
zal vermoedelijk starten in september 2022 en 180 
werkdagen omvatten. De huisvestingsperiode zal 
drie maand voor de start en drie maand na het ein-
de van de werken duren. 

 Stand van zaken blok wit. De vergunningen zijn in 
orde, men kan de aanbesteding uitgeven na ak-
koord budget overheid. Men is optimistisch over 
de aanvang van de werken. 

 Afrekening dranken en snacks. Deze worden via 
een aanduidlijst in de groep bijgehouden en nadien 
gefactureerd. Om fouten en administratieve werk-
druk te beperken, stelt men een keuze voor via bij-
lage IDO (individuele dientverleningsovereen-
komst). Men tekent in op dagelijks 1 drank + 1 ver-
snapering, en betaalt per aanwezigheidsdag 1,2€. 
Of men brengt van thuis iets mee. COZ is voorstan-
der van gezonde snacks (zoals fruit) die gemiddeld 
twee keer per week in het basisaanbod worden op-
genomen. Het COZ blijft het voedingsbudget en het 
aanbod opvolgen. De weekmenu's kunnen op aan-
vraag via de hoofdbegeleiding verkregen worden.  

 De vraag wordt gesteld om in de toekomst via het 
digitale platform ZorgOnline (Zol) dergelijke en 
andere persoonlijke info te raadplegen. Directie zal 
de mogelijkheden van Zol verder exploreren.  

 Versoepelingen covid-19. De +12 jarigen van het 
MFC (De Appelboom) zijn gevaccineerd. Het op-
haal– en terugbrengmoment gebeurt niet meer aan 
het onthaal, maar aan het blok zelf. Geen beperking 
meer voor bezoek in de contactruimte. Mondmas-
kerplicht blijft gelden bij verplaatsingen. Geen be-
perkingen meer wat betreft groepsgrootte of men-
gen bij activiteiten. Wegvallen van preventieve 
temperatuurmetingen, waakzaamheid voor covid-
symptomen blijft. Verluchten van gemeenschappe-
lijke ruimtes, wekelijks CO2-metingen. Kamerbe-
zoek blijft op afspraak. 

 Jaarrekening 2020 is op de extra Raad van Bestuur  
goedgekeurd en op tijd ingeleverd. Covid had geen 
impact op het resultaat, wegens compenserende 
maatregelen overheid. Resultaat 1 064 000€, in 
dezelfde lijn van vorig jaar (1 033 000€). Deze is te 
raadplegen via de nationale bank, www.nbb.be.   

 

(Vervolg op pagina 3) 
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Voor meer info 
over het COZ kan u 
terecht bij voorzit-
ster Annie Raes:  
053/83.19.10 of 
raes_annie@yahoo
.com 

 

V anaf 15 november zijn de openings-
uren van ons onthaal gewijzigd. Tij-

dens de week is het onthaal voortaan 
open van 7 tot 17 uur, terwijl er ook op 
zaterdag iemand aanwezig is, namelijk 
van 8 tot 12 uur.  

De onthaalmedewerkers zijn Marleen 
Baert (62) en Gunther Van Hove (48). 
Marleen is een echte ancien; ze is in dienst 
sinds 1 augustus 1987. Gunther werkt nog 
niet zo lang in onze voorziening; hij start-
te op 9 september 2019 in Levensvreugde 
Verblijven. ● 

Openingsuren onthaal uitgebreid 

Door Sheena Vinck en Jolien Van Damme  

 Begeleidsters woonondersteuning 

 

O p zondagmorgen 12 december hebben we sa-
men met de zorggebruikers een smoothie ge-

maakt met het heerlijke verse fruit dat iedere leef-
groep van het oudercomite  ontving. Dankzij de 
smoothie-machine van zorggebruiker Veronique Re-
dant (foto) konden we die vlot klaarmaken.  

We willen het oudercomite  danken voor al het lekke-
re fruit, en Veronique voor het gebruik van haar 
smoothie-machine. Iedereen heeft het zich laten sma-
ken. Het was een exotisch momentje op een koude 
winterse dag. Dank je wel. ● 

Er zijn 9 leefgroepen in onze woonondersteuning: 3 in blok blauw (Anemoon, Iris en Aster), 
3 in blok oranje (Goudsbloem, Zonnebloem en Lijsterbes), 2 in blok grijs (Klaproos en Ha-
zelaar) en 1 in blok groen (Appelboom).  

Oudercomité voorziet leefgroepen 
van extra fruit  

 

 
Info vanuit de dagondersteuning  
Op 4 oktober start de vernieuwde werking 
van de dagondersteuning. In de ateliers en 
de zijnsgroepen zal er meer vaste begelei-
ding zijn, en minder versplintering. Het 
activiteitengroepje De Werkers en het ate-
lier Voeding verdwijnen. Daar tegenover 
staat de uitbreiding van de ateliers Hout, 
Industrieel Werk en Klei. Alle andere ate-
liers blijven. De Kriskrasvergadering zal 
ook opnieuw starten, en de verslagen 
worden bezorgd aan het COZ.                                                     

  
Varia 
Bij navraag bleek het geen optie om in de 
toekomst in de namiddag te vergaderen. 
Op de Raad van Bestuur werd de inning 
via de bank van het zakgeld herbekeken; 
deze zal nu via de vzw Levensvreugde 
Verblijven worden geï nd, en niet meer via 
de oude vzw. Als de juridische aanpassing 
is gebeurd, zal men dit mededelen. Verder 
is er geen verschil. 
De bewonersraad voor de interne zorgge-
bruikers zal weer starten; de verslagen 
worden aan het COZ bezorgd. ● 

(Vervolg van pagina 2) 
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Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteuning 
 

T ijdens de week van maandag 25 tot 
vrijdag 29 oktober vonden er in Le-

vensvreugde Verblijven verschillende 
EHBO-sessies plaats. Daaraan namen heel 
wat medewerkers deel, zoals gewoonlijk 
kwamen zij uit alle domeinen van onze 
voorziening.  

Alles vond plaats in de grote vergaderzaal, 
in blok wit. Iedere sessie duurde ongeveer 
anderhalf uur. Lesgever was Rode Kruis-
medewerker Tim, iemand die de kunst 
verstaat aldoor je aandacht vast te hou-
den, en die op korte tijd verbazend veel 
nuttige informatie gaf. Hij deed dat onder 
meer aan de hand van de onvermijdelijke 
Powerpointpresentatie, waarin we de vier 
basisprincipes van de eerste hulp overlie-
pen:  

1. Heb aandacht voor de veiligheid, zowel 
van jezelf, van het slachtoffer als van 
de omstanders.  

2. Beoordeel het slachtoffer. Doe een be-
wustzijnscontrole en maak eventueel 
de luchtweg vrij.  

3. Alarmeer de hulpdiensten.  

4. Verleen intussen de eerste hulp.  

Nadien oefenden we de hartmassage. Dat 
gebeurde op de didactische poppen die de 
lesgever had meegebracht. Vervolgens 
was het al de beurt aan de volgende 
groep.  

Iedereen was het erover eens: het was an-
dermaal uiterst zinvol om de technieken 
weer eens gezamenlijk te kunnen oefenen. 
We hopen ze nooit in de praktijk te moe-
ten brengen, maar voelen ons niettemin 
iets zekerder na deze korte maar nuttige  
EHBO-vorming. ● 

Zorggebruiker in de kijker  

Nicole Verlaeckt 
Door Elke De Clercq  

 Begeleidster woonondersteuning 
 

V rijdag 17 september 2021: de dag dat Ni-
cole Verlaeckt 60 jaar werd. Een dag die 

wij nooit zouden vergeten, aangezien Nicole 
ons dagelijks aan haar verjaardag deed herin-
neren.  

Om een mooie traditie binnen leefgroep De 
Iris (woonondersteuning) in ere te houden, 
moest er uiteraard een groot feest volgen. Dit 
vond plaats op donderdag 30 september, in 
restaurant Birmingham te Affligem. 

Een lekker aperitief en een heerlijke maaltijd, 
en voorts overstelpt worden met cadeautjes 
van iedereen; veel meer kon ‘ons Nicole’ zich 
niet wensen. Alle zorggebruikers en begeleid-
sters - niet in het minst Nicole zelf - hebben 
genoten van dit langverwachte en zeer ge-
slaagde uitje met onze leefgroep. ● 

Nicole Verlaeckt woont in leefgroep De Iris en komt ook naar de dagondersteuning, naar 
de ateliers Crea, Industrieel Werk en Kunst. Ze doet tevens intern en extern begeleid werk, 
en maakt daarnaast deel uit van de zorggebruikers die zich voorbereiden op de uitbating 
van ons toekomstig koffiehuis, in het centrum van Aalst.  

EHBO-vorming is even zinvol als 
aangenaam 
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Overleden   
 

Op 31 oktober 
overleed Joanna 
Bosman, moeder 
van interne zorg-
gebruiker Wim 
Aelbrecht (Wonen 
in de Stad).  

 

 



Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteuning 
 

D onderdag 21 oktober, tussen 9 en 12 uur, kwam Steven Cozijns 
van de zorginspectie langs in de dag-
ondersteuning. Het ging om een on-
aangekondigd bezoek. De inspecteur 
ging de hele ochtend na of de werking 
van onze (erkende en gesubsidieer-
de) voorziening voldoende beant-
woordt aan de regelgeving.  

Stafleden lichtten de inspecteur uitge-
breid in over onze werking. Nadien 
bezocht hij de groepen Sleutelbloem, 
Wilgenroos, Papaver, Akelei en Vlin-
derstruik, en sprak hij er met begelei-
ders. Hij ging na of alles aan de kwali-
teitseisen en procedures voldoet op 
vlak van infrastructuur, sanitaire 
voorzieningen, medicatie, intern 
overleg, handelingsplannen en priva-
cy. Er werden geen tekorten of aan-
dachtspunten geformuleerd.  

Het tweede inspec-
tiebezoek vond 
plaats op dinsdag 26 
oktober, tussen on-
geveer 9.30 en 10.30 
uur. Toen kregen we 
twee controleurs van het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen over de vloer (Lotte 
Verleysen en Anaï s Vandeweghe). Zij 
bezochten de keuken van woon– en 
dagondersteuning.  

De inspectrices gingen grondig na of 
alles conform de wetgeving is wat be-
treft hygie ne, infrastructuur, tem-
peraturen, traceerbaarheid, enzo-
voort. Er werden uitsluitend kleine 
bemerkingen vastgesteld. Het gaat 
dan bijvoorbeeld over een ontbreken-
de plafondtegel, een blikopener die 
vuilresten vertoont of stofdeeltje die 
opgemerkt worden aan een ventila-
tierooster. Tegen 10 januari 2022 
moeten deze aandachtspunten ver-
holpen zijn.  

Beide inspectiebezoeken zijn een op-
steker voor de betrokkenen, en bij 
uitbreiding voor alle medewerkers 
van Levensvreugde Verblijven. De in-
spectierapporten tonen aan dat onze 
werking ruimschoots voldoet aan de 
hoge kwaliteitseisen die vanuit de 
overheid terecht verwacht worden. ● 

Door Hugo De Vos  

 Interne zorggebruiker 
 

Z ondag 26 september kwam Roy Tondeleir optreden in de woonondersteuning. De 
entertainer zong Vlaamse en Engelstalige klassiekers van o.m. Will Tura, Roy Orbi-

son en Elvis. De namiddag werd georganiseerd door Tinneke Van Der Elst (begeleidster 
woonondersteuning, en lid van het animatieteam). Er waren een 50-tal personen aan-
wezig, de meesten van blok blauw en blok oranje, enkele zorggebruikers kwamen van 
blok groen. Interne zorggebruiker Hugo De Vos deed de presentatie en schreef tevens 
onderstaand verslagje:  

Om 15 uur in de namiddag was er een optreden van Roy. Ik mocht hem aankondigen. Ie-
dereen zong uit volle borst mee. Er was een korte pauze, met gebak en koffie. Lekkere ap-
peltaart, vlaaien en chocomousse, gemaakt door Tinneke. Daarna was er het tweede ge-
deelte. Roy kreeg ook bloemen en een zakje van ons winkeltje ‘Het Uniek Kado’. We waren 
heel tevreden! ● 

Onaangekondigde inspecties  
leveren prima rapporten op 

Woonondersteuning geniet van optreden Roy 
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Geboorten  
 

Op 5 oktober werd 
externe zorgge-
bruiker Yenthe 
Van Den Eede trot-
se peter van Mo-
dest.  

Op 23 oktober 
werd Nel geboren, 
dochtertje van Ma-
rion Boom, peda-
goge in de woon-
ondersteuning.   

Op 8 december 
werd Yasmine ge-
boren, kleindoch-
ter van logistieke 
medewerker Wal-
ter Bulté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e r u g b l i k  

Twee onaangekondigde inspecties, eind 
oktober, brachten geen grote tekortko-
mingen aan het licht. Integendeel: er 
werden nauwelijks bemerkingen gefor-
muleerd. We kregen dan ook gunstige 
beoordelingen.  



Ook de dagondersteuning 
heeft nu een ‘comfortruimte’ 

Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteuning 

 

I n het voorjaar van 2020 werd in 
blok grijs, in onze woonondersteu-

ning, een zogenaamde ‘comfort-
ruimte’ ingericht. Een dergelijke plek 
is te vergelijken met een snoezel-
ruimte, al worden er in een comfort-
ruimte in principe minder zintuiglijke 
prikkels aangeboden. Maar wat een 
comfortruimte en een snoezelruimte 
alleszins gemeen hebben, is dat je er 
helemaal tot rust kan komen.  

De ruimte kaderde toen in een pro-
ject om eventuele agressie bij onze 
minderjarige zorggebruikers te ver-
minderen. Ze gold ook als alternatief 
voor afzondering of fixatie. Om de 
ruimte te realiseren, konden we reke-
nen op Vipa-middelen (overheids-
subsidies). Levensvreugde Verblijven 
stond zelf in voor de rest van de fi-
nanciering. Dat de comfortruimte een 
goede investering was, blijkt uit het 
feit dat ze nog steeds veelvuldig 
wordt gebruikt.  

Sinds november jongstleden heeft 
ook de dagondersteuning een com-
fortruimte. Ze werd ingericht in blok 
geel, naast het lokaal van zijnsgroep 
Sleutelbloem. De ruimte is ongeveer 7 
op 5 meter groot en werd - net als die 
in de woonondersteuning - volledig 
ingericht door een gespecialiseerde 
firma.  

Je vindt er een bubble-unit (een met 
water gevulde plastic buis waarin ge-
kleurde luchtbellen opstijgen), een 
groot zitplatform met een dieptetun-
nel (foto), een sterrenhemel (zwarte 
plafondtegels voorzien van fonkel-
lichtjes) en een aangepaste zitbank. 
Er zijn ook vloermatten beschikbaar. 
Alle materiaal is afwasbaar, en tevens 
uitermate geschikt voor zorggebrui-
kers met een maatje meer.  

In de aanwezige wandkasten komt 
nog snoezel- en ander spelmateriaal, 
en een uitklapbare tafel. Ook een 
klankinstallatie zal nog worden voor-
zien. Onze Beleef-tv (een grote iPad, 
verplaatsbaar en rolstoelvriendelijk, 
waarop je allerlei spelletjes kunt spe-
len die gericht zijn op herinnering, 
ontspanning en beleving) heeft ook 
zijn vaste plaats in onze comfort-
room.  

De nieuwe comfortruimte was nodig 
om de zorggebruikers een extra prik-
kelarme plek te kunnen aanbieden 
waar ze in alle rust en comfort kun-
nen vertoeven. Weliswaar beschikt 
de dagondersteuning reeds over twee 
professionele snoezelruimten (in 
blok rood en blok paars), de nieuwe 
comfortroom leent zich meer tot klei-
ne groepsactiviteiten, of tot een com-
binatie van snoezelen en van minder 
specifiek-zintuiglijke activiteiten.  

Lisa De Plecker (begeleidster in de 
dagondersteuning) heeft de in-
richting van de comfortruimte opge-
volgd. Het hele project werd gefinan-
cierd met eigen middelen. ● 

 

Website: www.levensvreugde-verblijven.be 
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Sluiting  
dagondersteuning 

 

De dagondersteuning is geslo-
ten van vrijdag 24 december 
tot en met vrijdag 31 decem-
ber. Op maandag 3 januari 
2022 zijn we weer open.  

Vernieuwd  
ouderfeest  
 

Door Jan Biebaut 

 Externe zorggebruiker 
 

O p zondag 10 oktober kon het eindelijk terug door-
gaan: het ouderfeest. Door het 
bekende virus gingen de mees-
te activiteiten van het ouderco-
mite  spijtig genoeg niet door, 
maar gelukkig kon het ouder-
feest dit jaar wel plaatsvinden. 
Het was nog specialer dan an-
ders, omdat het in een nieuw 
jasje gestoken werd. Er was ook 
een  nieuwe naam (Familie-
feest). In plaats van kaas en 
wijn was er nu een grote lekke-
re barbecue.   

‘s Middags rond half twaalf 
kwamen de eerste mensen aan. 
Ze konden 3 stukken vlees vra-
gen (een worst, een brochette 
en keuze tussen spek en gema-
rineerde ribbetjes). Daarbij 
waren er lekkere groentjes, het 
was echt superlekker.  

Ondertussen konden we genie-
ten van een bandje dat kwam 
spelen, met heel mooie rock en 
hedendaagse muziek. Het was 
echt heel mooi.  

Na het eten werden we getrak-
teerd op een lekker desserten-
buffet, met pannenkoeken, 
taart en versgebakken vlaai. 
Het was heel goed.  

Dan was het stilaan tijd om te-
rug naar huis te gaan. Het was 
weer een geweldig leuk familie-
feest, vol muziek en lekker 
eten. Ik wil iedereen bedanken 
die dit feest heeft mogelijk ge-
maakt: de leden van het ouder-
comite , de vrijwilligers en alle 
andere helpers. ● 


