
Drie nieuwe gezichten op 
de sociale dienst  

Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteu-
ning 

 

L iselot Sevenoy, sinds 9 jaar in dienst, waarvan de laatste ja-
ren als sociaal assistente in de 
woonondersteuning, verliet Le-
vensvreugde Verblijven eind fe-
bruari. Haar collega van de dagon-
dersteuning Kathleen Hoste koos 
na 20 jaar voor een andere functie 
binnen onze voorziening (ze werd 
coo rdinator begeleid werk). Er 
werd dan ook op zoek gegaan naar 
nieuwe maatschappelijk werkers.  

Na een sollicitatieronde werden er 
drie nieuwe medewerkers geselec-
teerd. Het gaat om Katrien Moens, 
Liesbeth Van Leuven en Moya 
Bocque .  
 

Katrien Moens (41) is sinds 17 
januari voltijds aan de slag op de 
sociale dienst in de dagondersteu-
ning. Ze heeft zich de voorbije pe-
riode ingewerkt door mee te draai-
en in groepen en ateliers. Katrien 
heeft ergotherapie gestudeerd en 
werkte vijftien jaar als ergothera-
peute in een woonzorgcentrum in 
Gijzegem, met personen met de-
mentie. Ze woont in Aalst met haar 
man en haar twee dochters. Haar 
hobby’s zijn muziek, sport en rei-
zen. Haar bureau is in blok rood. 
Ze staat in voor de opvolging van 
de externe zorggebruikers.  

(Vervolg op pagina 6) 

Sinds kort zijn er drie nieuwe maat-
schappelijk werkers aan de slag in Le-
vensvreugde Verblijven. Zij kwamen er 
ter vervanging van Liselot Sevenoy en 
Kathleen Hoste.  
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Verslag van het  

Collectief Overlegorgaan Zorggebruikers 
van 14 december 2021 

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

Verontschuldigd: Kelly Linthout, Tina Van 
Den Steen, Carine Van den Steen, Jan Bie-
baut.        

Uitgenodigd: Berbe De Coster, Kathleen 
Van den Abbeele.  

 

Info vanuit de vergunde zorgaan-
bieder 
 Dag van de Zorg wordt verschoven 

naar zondag 15 mei 2022. De rondlei-
ding zal niet fysiek maar digitaal verlo-
pen. Voor de uitwerking en de voorbe-
reiding hiervan kregen we ondersteu-
ning van studente marketing. Het pro-
ject is onderverdeeld in verschillende 
luiken: het luik zorggebruikers met fo-
tomateriaal en filmpjes; een luik over 
de medewerkers met filmpje en aan-
dacht voor vacatures; een luik pro-
ducten met fotomateriaal en filmpjes 
over de werking van de ateliers. In de 
aanloop naar de Dag van de Zorg zullen 
teasers en korte filmpjes de aandacht 
trekken op onze voorziening en onze 
projecten. Op de dag zelf wordt de 
‘rondleiding’ op internet gezet, en 
wordt o.a. onze webshop gelanceerd. 
Levensvreugde Verblijven zal zich 
meer profileren via de sociale media. 

 
 Tijdelijke huisvesting blok blauw. Al-

le pistes werden met wisselende bijval 
onderzocht: wooncontainers, opsplit-
sen van de groep in aparte woningen 
en assistentiewoningen, alternatieve 
huisvesting waarbij de volledige groep 
(36 bewoners) kan verhuizen. Uitein-
delijk besliste de Raad van Bestuur, 
met goedkeuring van de Algemene Ver-
gadering, een perceel in Aalst aan te 
kopen. Op deze bouwgrond zullen de 
wooncontainers geplaatst worden om 
de zorggebruikers te huisvesten tijdens 
de werken. Eens de nieuwbouw op on-
ze site zal voltooid zijn, komen de be-
woners terug en kan het perceel in een 

verdere toekomst eventueel gebruikt 
worden voor nieuwe gebouwen (of 
blijft het een goede investering). 

 
 Er is dagelijks covid-overleg om de si-

tuatie in kaart te brengen. De interne 
en de externe zorggebruikers zijn niet 
meer gescheiden. Op 24/11/21 werd 
een overzicht van de maatregelen 
doorgegeven. De organisatie moet zelf 
bepalen hoe ze omgaat met besmettin-
gen. Enkel bij een clusteruitbraak mo-
gen de ateliers worden afgelast; pre-
ventief mag er niets meer worden ge-
sloten. We hopen, na een strenge 
maand december, te kunnen versoepe-
len in januari. / Een eerste vaccinatie-
ronde vond plaats op 2 december. Aan-
gezien we toen maar 100 vaccins ter 
beschikking hadden en zeer laattijdig 
door het vaccinatiecentrum werden 
verwittigd, kwamen enkel degenen die 
reeds toestemming gaven aan bod. Bij 
de volgende vaccinatieronde, op 16 de-
cember, krijgen medewerkers, zorgge-
bruikers en vrijwilligers hun prik. / 
Vanuit de overheid wordt er niet gesti-
muleerd om zorggebruikers thuis te 
houden. Er wordt ook geen compensa-
tie voorzien voor de woon- en leefkos-
ten die normaal zouden wegvallen. 
Verder moet het annuleren van onder-
steuning (bv. sluiten van een afdeling) 
goed gemotiveerd worden en wordt 
hier inspectie op voorzien. Conclusie: 
men stelt de continuï teit van de zorg 
voorop. 

 
 Er worden vacatures uitgeschreven om 

alle geledingen te versterken. Het aan-
wervingsbeleid zal op een andere ma-
nier gebeuren. Onder meer betere ar-
beidsvoorwaarden, betere contracten 
en meer aangepaste uurroosters moe-
ten leiden tot een kwalitatievere wer-
king en minder in- en uitstroom. Een 
bijkomende operationeel directeur 
(combinatie financieel en faciliteiten) 
zal eerst Carina Matthijs bijstaan om 
haar later op te volgen. Een zorgcoo rdi-
nator woon- en dagondersteuning zal 
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Gezocht 
 
Een zorggebruiker 
van De Gouds-
bloem (woon-
ondersteuning) is 
gefascineerd door 
Disneyfiguren. Wie 
boeken zou hebben 
van Disney met 
veel prenten en 
weinig tekst, mag 
die bezorgen aan 
De Goudsbloem. De 
boeken mogen al 
wat versleten zijn.  

de brug vormen tussen de werking 
en de directie. Hij/zij zal de hoofdbe-
geleiders ondersteunen. Er komt ook 
iemand voor de sociale dienst woon-
ondersteuning, o.a. voor begeleiding 
bij de instroom van zorggebruikers, 
contacten met de bewindvoerders 
(ouders, advocaten…), enzovoort. Bij 
het zorgpersoneel zal ingezet wor-
den op extra begeleiders, dit vooral 
om korte afwezigheden op te vangen, 
waarvoor dikwijls geen vervanger 
wordt gevonden. 

 
 Vernieuwde openingsuren onthaal. 

Het onthaal zal bereikbaar zijn van 
maandag tot vrijdag van 7 tot 17 uur, 
en op zaterdag van 8 tot 12 uur. De 
twee personeelsleden, Marleen Baert 
en Gunther Van Hove, zullen mekaar 
aanvullen, zodat er steeds iemand 
aanwezig is. Hierdoor is onze voor-
ziening beter bereikbaar en ontlas-
ten we de leefgroepen (ze worden 
minder gestoord in hun kerntaak). 

 
 Zorggebruikersadministratie: Sybe 

Rosseel wordt domeinverantwoor-
delijke boekhouding, personeel en 
facturatie. Dimitri Bogaert wordt do-
meinverantwoordelijke IT. Lieve Wij-
nant en Els Van Opdenbosch (zij 
komt in de plaats van Dimitri) staan 
voortaan in voor de zorggebruikers-
administratie.  

 
 Er is onduidelijkheid over wie of wel-

ke verzekering aansprakelijk is bij 
bepaalde incidenten, ongevallen, 
schade. De uitleg van de verzeke-
ringsagent op de vergadering in 
2019 bracht geen duidelijkheid. 
Daarom werd de verzekeringsmake-
laar van Levensvreugde opnieuw be-
vraagd, maar we kregen nog geen 
antwoord. Wordt vervolgd. 

 

Info vanuit de woonondersteu-
ning 
De bewonersraad ging omwille van co-
vid minder door: drie maal voor blok 
oranje en vier maal voor blok blauw. De 
doelstelling is inspraak geven aan de 
zorggebruikers. Volgende items keren 
steeds terug: meer variatie in het menu 
(graag eens sandwiches, hutsepot, mos-
selen en rode kool), de uitstappen die 
wegvielen, en het komen en gaan van 
stagiaires.  
 

Info vanuit de dagondersteu-
ning 
Kriskras-vergadering: Aan alle groepen 
wordt gevraagd om per thema sugges-
ties te formuleren, o.a. over het busver-
voer, de infrastructuur, de gewone wer-
king en de maatregelen rond corona en 
de vaccinaties. Hoe de Kriskras er vol-
gend jaar gaat uitzien, wordt begin 2022 
besproken. Een eerste thema is 
‘voeding’. 
 

Varia 
Vanuit de ouders 
 Er wordt gevraagd om meer aan-

dacht te besteden aan de inrichting 
van de terrassen aan de leefgroepen, 
met o.a. een tafel, stoeltjes, wat 
groen… 

 Van enkele bewoners is de uitkering 
van de integratiepremie nog niet in 
orde. 

 
Vanuit Levensvreugde Verblijven 
 De begroting 2022 wordt besproken 

met het Coz na de Algemene Verga-
dering.  

 Op 21 oktober was er een bezoek aan 
de dagondersteuning van de Zorgin-
spectie. Onder andere het sanitair, de 
medische fiches en de handelings-
plannen werden nagekeken. Er wa-
ren geen aandachtspunten. 

 Ook de voedselinspectie kwam langs, 
op 26 oktober, en had enkele opmer-
kingen (zie ook pagina 8).  

 In 2021 was er een opnamestop in 
onze voorziening, dit vooral omdat 
er door corona geen optimale bege-
leiding van de nieuwelingen kon 
worden georganiseerd. 

 Realisatie comfortruimte in de vroe-
gere spelotheek van de dagonder-
steuning (zie vorige nieuwsbrief). 

 Plaatsing schommel in de dagonder-
steuning, aan groep Vlinderstruik.  

 
 

Het volgende Coz vindt plaats op dinsdag 
8 maart, om 18.30 uur.  

 
Voor meer info kan je 
steeds terecht bij de voor-
zitster, mevrouw Annie 
Raes: 053/83.19.10 of 
raes_annie@yahoo.com 

 
 

 

mailto:raes_annie@yahoo.com


Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteuning 
 

K un je van een ietwat grauwe loods, waar nor-
maal busjes gestald worden en allerhande ma-

teriaal wordt gestockeerd, een knusse ontmoe-
tingsruimte maken? Het antwoord is verwonderlijk 
genoeg ja, want dat is precies wat er in onze voor-
ziening gebeurde op donderdag 20 januari.  

Er kwamen toen ongeveer honderd genodigden sa-
men in die loods, voor onze jaarlijkse nieuwjaarsre-
ceptie.  

Domeinverantwoordelijke logistiek Isabelle Hoo-
rens had van de directie opdracht gekregen om al-
les in coronaveilige omstandigheden te organise-
ren. Zij kwam op het idee om onze garage om te 
vormen tot een gezellige ruimte, met veel comfor-
tabele zitgelegenheid (o.m. strobalen), feestelijke 
verlichting, verwarmingstoestellen en dekentjes. 
Enkele foodtrucks maakten alles compleet. Aan 
eten en drinken dus geen gebrek, en ook aan sfeer 
ontbrak het zeker niet.  

Algemeen directeur Kathleen Van den Abbeele en 
voorzitter van de raad van bestuur Marc Van Uyt-
ven hielden een originele toespraak, waarin begrip-
pen als verbinding, wendbaarheid, droomdenken 
en stuwende en dragende vaardigheden centraal 
stonden. Ze bedankten ook alle medewerkers voor 
hun enthousiaste inzet tijdens de voorbije maan-
den.  

Het was de uitdrukkelijke wens van de directie om 
de medewerkers, precies in deze covid-tijden, een 
hart onder de riem te steken en hen extra in de 
watten te leggen. Missie helemaal geslaagd, want 
het moet gezegd dat deze vernieuwde nieuwjaars-
receptie opvallend goed werd onthaald, en nog da-
genlang onderwerp van gesprek was. ● 

Vernieuwde nieuwjaarsreceptie is  
echte voltreffer 
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Studentes orthopedagogie gaan op zoek naar 
gepaste communicatiemethoden 

Door Sara Haddad, Laurena De Laat en Thalia 

Peeters 

 Studentes orthopedagogie 
 

A ls studentes orthopedagogie aan de hoge-school te Dilbeek, moeten wij een bache-
lorproef maken. In het kader daarvan voeren we in 
Levensvreugde Verblijven onderzoeken uit. Alles 

moet resulteren 
in een kant-en-
klaar product 
dat de voorzie-
ning vooruit 
moet helpen.  

Ons project gaat over geschikte communicatieme-
thodes m.b.t. moeilijke onderwerpen. Binnen de 
voorziening ervaarde men immers enkele belem-
meringen op dat vlak. Zo is het voor veel zorgge-
bruikers niet eenvoudig om te communiceren over 
thema’s als seksualiteit, angst, rouw en geweld.  

Er bestaan natuurlijk heel wat moeilijke onderwer-
pen; we gaan deze verder onderzoeken.  

Om de moeilijke onderwerpen en de best werkende 
communicatiemethoden te ontdekken, voeren we 
onderzoeken uit. Binnen de voorziening intervie-
wen we bepaalde zorggebruikers. De begeleiders 
horen we in een focusgroep, waarin relevante in-
formatie wordt uitgewisseld. De familieleden van 
de zorggebruikers bevragen we a.d.h.v. een enque -
te. Deze verspreiden we via onze sociale media en 
ons netwerk. 

Wij hopen dat ons project — een gepaste communi-
catievorm ontwerpen voor personen met een ver-
standelijke beperking — een positief effect zal heb-
ben op de zorggebruikers, waardoor ze voortaan 
makkelijker kunnen spreken over moeilijke onder-
werpen. Wij zijn alvast heel dankbaar dat zorgge-
bruikers, familieleden, begeleiders en alle andere 
betrokkenen ons helpen om dit project te doen sla-
gen. ● 

‘Alles moet resulteren in een  
kant-en-klaar product dat de  
voorziening vooruit moet helpen’ 



O p vrijdag 24 december is interne 
zorggebruiker Erik De Smet thuis 

overleden. Hij werd 53. De afscheidsvie-
ring vond plaats op donderdag 30 decem-
ber, in de kerk van Sint-Lievens-Houtem.  

Erik ging ieder weekend naar huis, maar 
woonde voorts in leefgroep de Gouds-
bloem (woonondersteuning). Daarnaast 
kwam hij ook naar de dagondersteuning, 
naar de ateliers Hout en Milieu.  

Erik was een echte oudgediende; begin 
september vorig jaar vierde hij nog zijn 
50-jarig jubileum in onze voorziening, 
met een etentje voor familie en de hele 
leefgroep in Erpe-Mere.  

Een halve eeuw in Levensvreugde; dat 
laat uiteraard veel mooie herinneringen 
na. Zo was Erik altijd zijn vrolijke zelf, en 
voelde hij zich helemaal thuis in onze 
voorziening. Toch was hij ook zeer graag 
bij zijn familie, waar hij - tot op zijn laat-
ste dag - met veel zorg en liefde werd om-
ringd. Iedere vrijdagmiddag zat hij met 
medegebruiker Katrien Denayer te wach-
ten, trots dat hij weer bij ‘moe’ kon gaan. 
Erik was de laatste tijd trouwens meer 
thuis dan gewoonlijk, vanwege corona.  

We zullen hem hoe dan ook missen, hij die 
nooit kousen maar graag petjes droeg, en 
niet-favoriete kledij weleens durfde ver-
stoppen. Hij die, in het houtatelier maar 
ook thuis, uren aanmaakhout heeft ge-
kapt, een van zijn geliefkoosde bezighe-
den. Tijdens de uitvaart stond z’n kaptafel 
dan ook symbolisch opgesteld in de kerk.  

Erik hield niet van veranderingen, maar 
wel van snoep. Hij had een zwak voor zan-
ger-beeldhouwer Willem Vermandere, en 
had een sterke band met sommige bege-
leiders. Hij was verbaal vrij beperkt, maar 
kon zich desondanks perfect verstaanbaar 
maken (inclusief nu en dan een heldere 
vloek).  

Het is voor velen een zware klap te besef-
fen dat we het voortaan zonder zijn war-
me aanwezigheid zullen moeten stellen. 
We zullen ons Erik herinneren als een op-
gewekte en zelfbewuste zorggebruiker, 
die altijd weer kleur gaf aan onze dag. We 
beschouwen het als een voorrecht hem al 
die jaren te hebben gekend. ● 

 

In memoriam Erik De Smet 
(1968 - 2021) 
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‘Erik was altijd 
zijn vrolijke 
zelf, en voelde 
zich helemaal 
thuis in onze 
voorziening’ 

‘Hij kon iedereen altijd aan het lachen brengen’ 

F rieda Van Goor, begeleidster in Wonen in de Stad en de dagondersteuning, 
werkte jarenlang in het atelier Hout, en begeleidde er ook Erik De Smet. Zij her-

innert zich een situatie die hem helemaal typeert.  

‘We hadden jaren geleden een EHBO-cursus in onze feestzaal,’ zo vertelt ze. ‘Er wa-
ren zeker veertig collega’s aanwezig. Iedereen was aandachtig aan het luisteren naar 
de lesgever. Wie kwam daar plots binnen? Erik. Zelf wat geschrokken van het volk 
dat er zat, liep hij toch naar de lesgever om de man een hand te geven. De lesgever, 
duidelijk niet vertrouwd met mensen met een beperking, wou Erik eveneens beleefd 
de hand schudden, maar precies op dat moment trok Erik zijn hand terug, begon hij 
hartelijk te lachen en stormde naar buiten. Met het gevolg dat iedereen in de lach 
schoot. Ik bedoel maar: Erik had vele gaven, maar e e n daarvan was ongetwijfeld dat 
hij mensen altijd aan het lachen kon brengen.’ ● 



Pagina 6 Nieuwsbrief januari — februari 2022 

Drie nieuwe gezichten op de sociale dienst   
 

 Vervolg van voorpagina 

Liesbeth Van Leuven (32) 
startte op 28 februari op onze soci-
ale dienst. Ze is afkomstig van Wet-
teren. Naast haar opleiding maat-
schappelijk werk heeft ze ook or-
thopedagogie gestudeerd. Tot voor 
kort was ze tewerkgesteld als 
maatschappelijk assistent binnen 
de dienst schuldbemiddeling 
Waasland. Voordien deed ze ook 
ervaring op als begeleidster bij 
personen met een beperking, in 
Emiliani te Lokeren. 

Liesbeth is lid van een duikclub en 
is voorts actief als volwassenbege-
leidster bij de Chiro. Haar bureau 
is in blok wit. Ze werkt voltijds en 
is verantwoordelijk voor de opvol-
ging van de interne zorggebrui-
kers.  

Moya Bocqué (25) is maat-
schappelijk assistente en startte op 
onze sociale dienst op 14 februari. 
Ze werkte in het Psychiatrisch 
Centrum te Lede en het Forensisch 
Psychiatrisch Centrum te Gent. Ze 
woont samen met haar vriend in 
Aalst en vult haar vrije tijd met ko-
ken, bewegen en yoga. Etentjes op 
restaurant en rusten in de zetel 
(samen met haar kat) zijn even-
eens favoriete bezigheden.  

Moya is, behalve op vrijdag, elke 
dag aanwezig. Je vindt haar in blok 
wit. Ze staat, net als haar collega 
Liesbeth Van Leuven, in voor de 
opvolging van de interne zorgge-
bruikers. Het is niet onmogelijk dat 
Moya en Liesbeth na verloop van 
tijd hun taken opsplitsen.   

Katrien Moens 
 Externe zorggebruikers.  

 km@levensvreugde.be 

 053/76.79.79 

Liesbeth Van Leuven 
 Interne zorggebruikers.  

 socialedienst-
wo@levensvreugde.be  

 053/76.79.79 

Moya Bocqué 
 Interne zorggebruikers.  

 socialedienst-
wo@levensvreugde.be  

 053/76.79.79 

In memoriam Kathy Vermoesen 
(1990 - 2022) 

D onderdag 24 februari stond onze wereld even stil, 
toen we bericht kregen dat externe zorggebruiker 

Kathy Vermoesen onverwachts in het ziekenhuis was 
overleden. Kathy was 31 en kwam sinds 2017 naar de 
dagondersteuning, waar ze in zijnsgroep Akelei werd be-
geleid.  

Vooral voor haar begeleidsters kwam het nieuws hard 
aan. Ze herinneren zich Kathy als iemand die, met haar 
humor en aanstekelijke lach, heel wat leven bracht in de 
groep. Meestal kwam Kathy, die in Haaltert woonde, 
‘gepakt en gezakt’ in de Akelei aan. Ze verzamelde name-
lijk allerhande spullen, maar was tegelijk bijzonder vrijge-
vig; zo deelde ze gretig folders en ander reclamedrukwerk 
uit aan iedereen die passeerde. Ze had ook telkens haar 
koekendoos bij, want Kathy hield van (lekker) eten. Ze liet 
zich graag fotograferen, hield van Disney, Maja de Bij en 
van tekenen.  

Kathy was meestal opgewekt en zette haar aanwezigheid 
extra in de verf met haar typische stopwoordjes (‘Hatsjoe’, 
‘O-oh’, ‘Kieken’, ‘Boeren mag niet’). Kathy was altijd hele-
maal zichzelf. Iedereen die haar van nabij heeft gekend, 
zal haar ongedwongenheid en haar positieve levenshou-
ding missen. Ze is veel te vroeg van ons weggegaan.  

De afscheidsplechtigheid vond plaats op donderdag 3 
maart om 10 uur, in het crematorium Siesegem te Aalst. ● 
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Karaoke en jacuzzi doen zorggebruikers 
coronazorgen vergeten  

Door Helena Vergauwen 

 Stagiaire pedagogische dienst woonon-
dersteuning  

 

D insdag 28 december kwam er een 
karaoketoestel in de polyvalente 

zaal van Levensvreugde Verblijven. 

We hebben daardoor een ontzettend ge-
zellige namiddag beleefd; er werden zelfs 
enkele bijzondere zangtalenten ontdekt.  

Iedereen zong uit volle borst mee met hun 
favoriete liedjes. Vooral de Nederlandsta-
lige nummers vielen in de smaak: van Bob 
De Bouwer tot Willy Sommers en Will Tu-
ra, het klonk allemaal even goed.  

Alle blokken van de woonondersteuning 
kregen een tijdslot aangewezen om het 
‘podium’ in te palmen. Blok oranje mocht 
de spits afbijten, hierna kwam De Appel-
boom aan de beurt. De volgende in de rij 
waren De Klaproos en De Hazelaar. Blok 
blauw sloot onze dansvloer af.  

De ambiance zat meteen goed. De dans-
schoenen werden aangetrokken om de 
coronamiserie even te vergeten. Alle zorg-
gebruikers hebben er met volle teugen 
van genoten en vragen al naar een volgen-
de editie. Wie weet dan met de hele woon-
ondersteuning samen?  

* * * 

Drie weken later, op dinsdag 18 januari 
2022, werd er een jacuzzi geï nstalleerd in 
onze voorziening. Het bubbelbad kreeg 
een plaatsje op het terras van leefgroep 
De Zonnebloem (woonondersteuning) en 
bleef daar twee weken staan.  

We weten dat vele zorggebruikers genie-
ten van water en een bubbelbad, maar 
door de coronacrisis die ons leven blijft 
teisteren, is dit nogal moeilijk op locatie te 
organiseren. Daarom wilden we de sleur 
even doorbreken en de ontspanning naar 
Levensvreugde Verblijven brengen door 
een jacuzzi te huren.  

Iedereen, van jong tot oud, genoot duide-
lijk van het warme bad en de bubbels. Elk 
blok van de woonondersteuning maakte 
hier gebruik van, maar ook het atelier In-
dustrieel Werk (dagondersteuning) was 
van de partij met een aantal geï nteres-
seerden. Kortom, het was de tweede ge-
slaagde activiteit op korte tijd die onze 
zorggebruikers hun coronazorgen deed 
vergeten. ● 
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Begeleidster woon-
ondersteuning Sa-
vannah Van Strij-
them met interne 
zorggebruiker  
Samantha Maes.  

Silke De Nul (me-
dische dienst woon-
ondersteuning) met 
interne zorggebrui-
ker Xian Holsters 
(MFC).   
 

Giften ten voordele van Levensvreugde 
Verblijven vzw kunnen overgemaakt 
worden op:  

 IBAN: BE70 2930 0572 0025 

 BIC: GEBABEBB 

Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. 

Het atelier Hout (dagondersteuning) laat 

weten dat het aanmaakhout voorlopig 
nog enkel op bestelling leverbaar is. Door 
het grote succes van het artikel wordt er 
momenteel gewerkt met een wachtlijst. 
Voor een grote zak betaal je 2,5 euro.  



Feesten en dineren in ‘Huis 158’ 
Door Joke Van der Poten 

 Pedagoge woonondersteuning 

 

K erstmis en oudejaarsavond zijn 
voor veel mensen belangrijke 

feesten, en worden gevierd in heel de 
wereld. Deze feesten gaan onder an-
dere over familie, vrienden, liefde, 
geschenken geven en lekker eten. Ze 
zijn ook ideaal om mensen een opkik-
kertje te geven tijdens de koude en 
donkere wintermaanden. 

Reeds jaren hebben een aantal zorg-
gebruikers van ons project Wonen in 
de Stad de gewoonte om kerstavond 
en oudejaarsavond op een andere lo-
catie te vieren. Enkele zorggebruikers 
van onze moedervoorziening sluiten 
dan graag aan. Kerstavond wordt ge-
woonlijk gevierd in Brasserie Blom-
me (aan de Gentsesteenweg), terwijl 
er met oudjaar steeds een locatie 
wordt gezocht waar er, naast tafelen, 
ook kan worden gedanst.  

In 2021 werd dit alles echter afgebla-
zen door corona. Ook nu was het 
bang afwachten of er zou mogen ge-
vierd worden. Een externe locatie 
was sowieso uitgesloten.  

Uiteindelijk besloten onze zorgge-
bruikers kerst- en oudejaarsavond te 
vieren in ‘Huis 158’, de woning tegen-
over onze moedervoorziening waar 
interne zorggebruikers Melissa Fos-
selle en Guido Van Audenhove wo-
nen. Guido was de gastheer; genodig-
den Tania Doolaege, de broers Pa-
trick en Daniel Staels en Ve ronique 
Redant sloten heel graag aan.  

Ze genoten met volle teugen van een 
aperitiefje, van het lekkere eten, de 
sfeer en de cadeautjes. Toen de vrij-
willigers arriveerden - zoals elk jaar 
brachten zij de zorggebruikers naar 
huis, waarvoor dank - hoorden ze het 
gezelschap tot buiten lachen en zin-
gen. Dat gaf een zeer warm gevoel in 
deze nog steeds deze bizarre tijden. ● 
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Bert wandelt voor 
Levensvreugde  
Verblijven 
 
 

A ls medewerker van het 
Aalsters Stedelijk Zieken-

huis komt gepensioneerd 
klankman Bert Surmont (56) 
geregeld langs in ons atelier 
Industrieel Werk (dagonder-
steuning). Hij levert er op-
drachtjes af en kan het zeer 
goed vinden met onze zorgge-
bruikers en hun begeleiders.  

Omdat Bert wel van een pittige 
uitdaging houdt, vertrekt hij op 
paasmaandag 18 april te voet 
naar het Spaanse Santiago de 
Compostela. Daar zou hij, na 
een pelgrimstocht van bijna 
2.300 kilometer, verdeeld over 
91 etappes, eind juli gezond en 
wel moeten aankomen.  

Omdat hij onze voorziening een 
warm hart toedraagt, en omdat 
er verschillende van zijn naas-
ten overleden aan kanker, wil 
Bert met zijn voettocht zowel 
Levensvreugde Verblijven als 
Kom Op Tegen Kanker sponso-
ren. Op z’n website vind je, 
naast andere nuttige info, een 
gedetailleerde trajectbeschrij-
ving. Je ziet er ook hoe je Bert 
kan sponsoren.  

We wensen Bert alvast veel 
succes (en weinig blaren) toe, 
en danken hem van harte voor 
dit prachtige initiatief. ● 

 

bertstaptnaarcompostela2022.be 

 
 

Geboorten 
 

Charlotte De Smet (pedagoge 
blok blauw en MFC) is op 25 
december bevallen van een 
dochtertje: Benthe. 

Carine De Waele (begeleidster 
in de dagondersteuning) werd 
op 8 februari oma van Ce ril.   

V.l.n.r.: interne zorggebruikers Patrick 
Staels, Véronique Redant en Daniël Staels.  

Interne zorggebruiker Tania Doolaege 
klinkt op het nieuwe jaar.  

Keukenmedewerkers nemen bemerkingen ter harte  

Z oals u in onze vorige nieuwsbrief kon lezen, kregen we op dinsdag 26 ok-
tober controleurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen (onaangekondigd) op bezoek. Zij bezochten de keuken van de 
woon– en de dagondersteuning. De inspectrices gingen na of alles conform de 
wetgeving was wat betreft hygie ne, infrastructuur, temperaturen, traceer-
baarheid, enzovoort. Er werden uitsluitend kleine bemerkingen vastgesteld. 
Op dinsdag 11 januari keerde een inspectrice terug om te bekijken of deze 
aandachtspunten intussen verholpen waren. Dit was inderdaad het geval, zo-
wel in woon– als in dagondersteuning. Nogmaals een pluim aan al onze keu-
kenmedewerkers voor hun inspanningen en hun uitstekend eindrapport. ● 


