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Beste lezers, 

Sinds 1 augustus 2021, het lijkt ondertussen al heel lang 
geleden, ben ik in opvolging van mevrouw Liesbeth Moens 
aangesteld als nieuw algemeen directeur van Levensvreugde 
Verblijven vzw. Geboren en getogen in Moorsel kent Aalst en 
omstreken weinig geheimen voor mij. Een managementsop-
leiding in Gezondheidswetenschappen deed me beslissen 
om met volle goesting voor welzijn en gezondheidszorg te 
kiezen. Eerst als hoofdboekhouder in meerdere psychiatri-
sche centra, om daarna door te groeien als hoofd van de 
centrale financieel-economische dienst binnen een grote 
organisatie, leerde ik de finesses van administratie en finan-
ciering tot in de puntjes te beheersen.
In mijn eerste dagen ben ik heel warm onthaald door 
iedereen en aangenaam verrast door de mooie projecten 
die al ontwikkeld zijn binnen Levensvreugde Verblijven 
vzw. Die warme organisatiecultuur zorgt voor de uitstraling 
waar we voor staan. Zorg in verbondenheid blijkt uit alles 
binnen Levensvreugde Verblijven vzw!
Aan grote projecten is er geen gebrek. Zo staan er de 
komende jaren zware investeringen op de planning die 
een positieve impact zullen hebben over hoe naar Levens-
vreugde Verblijven vzw wordt gekeken. Voor een groot 
deel daarvan “bouwen” we verder op de ideeën en plannen 
die reeds waren ontloken. Centraal daarbij staat de wens 
om de eigenheid van de stichters van Levensvreugde te 
behouden: een familiale omgeving met kwalitatieve Zorg 
(met hoofdletter!) en ondersteuning waar al onze zorgge-
bruikers en hun familie baat bij hebben. De eigen identi-
teit waar Levensvreugde Verblijven vzw voor staat en voor 

gekend is, zal centraal blijven in al wat we zeggen en doen, 
ook al zal het klimaat waarin we op vandaag werken en 
leven veranderen. 
Investeren zal niet enkel gebeuren in bakstenen, maar 
ook in mensen en in kwaliteit. Ik wil Levensvreugde nog 
sterker op de kaart brengen, innovatie en zorgvernieu-
wende initiatieven zullen dan ook sleuteltermen zijn voor 
de toekomst. Samen met het directieteam en de staf- en 
beleidsverantwoordelijken willen we een eigen, vernieu-
wende plaats opnemen binnen het VAPH-landschap, en zal 
Levensvreugde een heel actieve speler zijn. Het doel blijft 
om heel sterk in te zetten op de verdere mogelijkheden van 
vermaatschappelijking van zorg, in overleg met de andere 
zorgspelers binnen de ruime regio (denk aan maatwerkbe-
drijven, …). Netwerken is zo’n modewoord dat je vaak hoort, 
en daar voeg ik graag de daad bij het woord: Levensvreugde 
Verblijven vzw moet in het web de spin zijn die mee aan 
de touwtjes kan trekken, dingen in beweging krijgt, ons nog 
meer een plaats geeft binnen het ruimere maatschappelijke 
en sociale weefsel. In dit transitieproces wil ik heel graag de 
inbreng van de zorggebruikers en hun vertegenwoordigers 
mee actief betrekken: zij vormen immers het hart van onze 
organisatie, hebben terechte verwachtingen en ideeën waar 
we graag mee aan de slag gaan. Participatief leidinggeven 
is een kerngedachte die binnen ons directieteam heel sterk 
leeft. Met de steun van onze raad van bestuur willen we hier 
samen in overleg met de medewerkers en met de zorgge-
bruikers vele mooie dromen realiseren! 

VOORWOORD

Algemeen directeur
Dagelijks bestuurder
Kathleen Van den Abbeele  4 5



2021 IN THE 
SPOTLIGHT

Activiteiten 
10-jarig bestaan De Klaproos 

Ergens in het voorjaar van 2021 borrelde het idee 
om het 10-jarig bestaan van De Klaproos op de kaart 
te zetten. Collega van De Klaproos, Ellen, stond erop 
dit moment tot een “kristallen” event om te bouwen.
Dit ging als volgt: ideeën werden geboren en vaarden 
weer uit. Er werd geknutseld, verzameld, verga-
derd... Vele werkwoorden werden gebruikt.  Hier-
naast werden ook werkers ingezet, onder wie de 
zorggebruikers van het dagcentrum. Zij kwamen 
mooi uitgedost en vakkundig voor de dag om alle 
bezoekers op het feest te voorzien van een natje en 
een hapje.
Dit feest vond uiteindelijk plaats op 10 september 
2021. We konden dan genieten van een zeer mooie 
nazomerdag. Verder werd onze dag ook aangevuld 
met mooie mensen die op de één of andere manier 
verbinding hebben met De Klaproos. Deze personen 
zorgden er mede voor de foto’s in te kleuren, waar-
voor ook een welgemeende dank U wel. Later 
die dag konden we ook genieten van een vleugje 
muziek, dat verzorgd werd door Jasper. Zorgge-
bruikers en familieleden konden suggesties doen, 
Jasper zette het naar zijn hand en slaagde erin de 
nodige sfeer en gezelligheid op te wekken. 
Het was een zeer geslaagd evenement.

Karaoke 

Op dinsdag 28 december 2021 werd er een karao-
ketoestel geïnstalleerd in de polyvalente ruimte van 
Levensvreugde Verblijven vzw.
We hebben hier een ontzettend gezellige namiddag 
beleefd waarbij er zelfs een aantal zangtalenten 
ontdekt zijn. 
Iedereen – van jong tot oud – zong uit volle borst 
mee met hun favoriete liedjes. Vooral de Neder-
landstalige liedjes vielen in de smaak: van Bob De 
Bouwer tot Willy Sommers en Will Tura. Alle blokken 
van de woonondersteuning kregen een tijdslot 
aangewezen om het “podium” in te palmen. Blok 
oranje mocht de spits afbijten  en hierna kwam het 
MFC De Appelboom 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 en de dansschoenen 
werden aangetrokken om de coronamiserie even te 
vergeten. Alle zorggebruikers hebben er met volle 
teugen van genoten en vragen al naar een volgende 
editie. Wie weet dan eens met de hele woononder-
steuning samen… 

Corona 
Zoals bekend werd er in 2021 ingezet op de vaccinatie van alle 
burgers in ons land. Ook in Levensvreugde Verblijven vzw was 
dit niet anders. Op 24 februari 2021 werden de vaccins voor onze 
voorziening geleverd; ze werden toegediend door twee artsen en 
onze medische dienst. De tweede vaccinatieronde vond plaats op 
17 maart 2021, eveneens in onze voorziening. Het boostervaccin 
werd toegediend op 2 en 16 december 2021. Dit vaccin zou extra 
bescherming bieden voor onze zorggebruikers en medewerkers 
tegen het coronavirus.

We deden er alles aan om als voorziening de verschillende golven 
zo goed mogelijk door te komen. Jammer genoeg moesten enkele 
zorggebruikers gehospitaliseerd worden en overleed één van hen 
tijdens de tweede golf.

Interne  zorggebruiker, Andre Van Den Berghe, werd de 
eerste maal gevaccineerd op woensdag 24 februari 2021. 

Interne zorggebruiker, Jurgen Vinck, kreeg zijn booster-
vaccin in de refter van de dagondersteuning, op donderdag 
16 december 2021. 

Dirk (achteraan) presenteerde het hele uur van 
Blok Blauw. Hij was de ster van de show en 
vraagt nu elke keer wanneer de “araoke” nog 
eens doorgaat. Gustaaf (vooraan) zong uit volle 
borst de liedjes mee.

Noël genoot ervan om zijn zangtalent aan 
iedereen te laten horen. 
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Getuigenis medewerker
Dag iedereen,

Graag neem ik jullie even mee op mijn parcours. 
Al sinds ik mij kan herinneren ben ik al verbonden met Levens-
vreugde Verblijven vzw. 
Dit gebeurde in eerste instantie via mijn mama, die ook werkt 
in de Verblijven en ik van kinds af aan dus al kennis maakte met 
mensen met een beperking. Voor mij was het op dat moment 
al een uitgemaakte zaak om te gaan studeren als zorgkundige. 
Nadien werd mijn verbintenis met Levensvreugde Verblijven vzw 
uitgebreid door mijn stage in het dagcentrum, waar ik onder de 
vleugels van Mira en Nancy een eerste heel aangename kennis-
making deed met het werkveld.
Nadat ik afgestudeerde solliciteerde ik onmiddellijk bij Levens-
vreugde Verblijven vzw en kreeg ik een vlinderfunctie in Blok 
Oranje, waar ik insprong in de 3 leefgroepen. 
In 2007 kwam de opstart van een nieuwe leefgroep voor mensen 
die een verstandelijke beperking en bijkomend (een) emotio-
nele gedragsstoornis(sen) hebben. Met volle overgave heb ik 11 
jaar lang van bij de opstart mee gebouwd aan de leefgroep De 
Hazelaar. Ik haalde veel voldoening uit mijn job als begeleidster 
binnen deze groep, waar je jezelf leert om flexibel te zijn, oplos-
singsgericht te denken en zelfstandig te werken, maar ook om 
samen door te gaan in moeilijke momenten. 

In december 2021 kwam er de kans om hoofdbegeleidster te 
worden binnen Blok grijs, waar leefgroepen De Hazelaar en De 
Klaproos zich bevinden. Ik waagde mijn kans en sprong in het 
onbekende van uurroosters, verlofaanvragen, vergaderingen en 
nog zoveel meer. Het was iets totaal anders, maar iets met zoveel 
nieuwe uitdagingen. Op die manier heb ik sinds december 2021 
nieuwe taken die me veel voldoening en energie geven. 
Ik werk reeds 15 jaar binnen de muren van Levensvreugde 
Verblijven vzw en hoop er zeker nog een keertje zoveel bij te 
kunnen doen ! 

Tentenkamp

Van maandenlang gezwans kwam stilaan ernst. Zorggebruikers 
van de dagondersteuning en begeleiders bleven op 23 september 
2021 slapen in de tuin van De Vlinderstruik. Nu alweer geschiedenis, 
doch herinneringen voor altijd op zak. De bijzondere avond startte 
met een muzikaal pakket, gevolgd door het eten van frietjes. Ze 
smaakten lekkerder dan ooit. Daarna gingen de zorggebruikers 
samen met de begeleidsters op schemerwandeling met de zaklamp. 
Ze liepen bij 14°C en onder het toeziend oog van een zalmroze 
maan. Eens terug op het domein dronken ze nog een drankje en 
aten ze chipjes. Nadien ging iedereen zich opfrissen om te gaan 
slapen.
Na een toch niet zo stille nacht en na de gebruikelijke interventies 
(toiletbezoekjes, tegen elkaar aan rollen...) brak de ochtend aan. ‘t 
Was fijn. ‘t Was af. Bedankt aan alle deelnemende zorggebruikers 
om te zijn wie jullie zijn! Bedankt aan alle begeleiders! Bedankt aan 
de ouders voor het vertrouwen!

Sportweek

Op  19 juli gaven we de aftrap voor de tweede editie van onze ‘Levens-
vreugde Olympics’. Vier dagen lang draaide voor onze zorggebruikers 
alles rond sport en spel en elk binnen hun eigen bubbel, gaven ze het 
beste van zichzelf.
We startten op maandag met verschillende disciplines van atletiek: 
verspringen, speerwerpen, discuswerpen, hordenlopen en sprinten. Iedereen 
vloog er meteen in en zette zijn of haar beste beentje voor. Dag twee stond 
in het teken van fietsen. De zorggebruikers die zelfstandig kunnen fietsen 
werden uitgedaagd om verschillende opdrachten uit te voeren vanop hun 
fiets. Sommigen stonden versteld van hun eigen fietscapaciteiten, anderen 
konden genieten van een tochtje op één van onze aangepaste fietsen. 
Dag drie, op 21 juli, gaven we de deelnemers een welverdiende rustdag. 
Op donderdag verscheen iedereen goed uitgerust terug aan de start en 
waagden we ons aan allerlei waterspelletjes. 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 zochten uit wat nu het moeilijkst, gemakkelijkst, leukst, minst leuke 
was de afgelopen week. Daarnaast ontving iedere groep een welverdiend 
diploma en alle deelnemers konden genieten van een lekker ijsje.

Groetjes,
Nathalie

De zorggebruikers die meededen aan de sport-
week kregen op vrijdag een diploma in handen.
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De Hazelaar, meer dan een interventie
De Hazelaar is meer dan een interventie. Het is een groep met een 
eigenheid, maar ook met specialiteiten. Zo begeleiden we 11 zorg-
gebruikers in deze leefgroep, die allemaal heel verscheiden zijn. 
Sommigen matchen beter met elkaar dan anderen, maar iedereen 
heeft zijn plekje in De Hazelaar wel gevonden. 
De dagen in De Hazelaar zijn verschillend. We weten niet op voor-
hand hoe de dag er zal uitzien. Dit maakt het fijn en spannend om te 
komen werken. De dag kan heel vlot verlopen waarbij de zorggebrui-
kers engeltjes zijn, maar soms zijn er moeilijkere dagen waardoor De 
Hazelaar een aantal bengeltjes telt. Deze verscheidenheid maakt het 
interessant en leerrijk voor ons als begeleider. Het zorgt ervoor dat 
je als begeleider kordaat moet kunnen reageren en ook heel flexibel 
moet zijn qua aanpak naar de verschillende zorggebruikers toe. 
Naast een kordate aanpak en flexibiliteit is het in De Hazelaar ook 
belangrijk om als team op één lijn te zitten. Regels en afspraken zijn 
belangrijk in deze groep, maar het is nog veel belangrijker dat deze 
regels en afspraken correct nageleefd worden om rust te kunnen 
bieden aan de zorggebruikers. Het maakt ook dat je als team sterk 
bent om met de mindere dagen te kunnen omgaan. 
De begeleidsters van De Hazelaar zijn echte doorzetters. We blijven 
naar oplossingen zoeken om de aanpak zo goed als mogelijk af te 
stemmen op de zorggebruikers. Het doel hierbij is de zorggebruiker 
rust bieden. Naast de begeleiding in De Hazelaar, zijn ook de zorg-
gebruikers echte doorzetters. Zij zijn heel leerbaar en aanvaarden 
snel de structuur die hen aangeboden wordt. 
Ondanks de snelle aanvaarding van een veranderende structuur, is 
en blijft De Hazelaar een groep waar veel voorspelbaarheid nodig 
is. Desondanks kunnen wij de zorggebruikers overtuigen door 
humor te gebruiken. Naast voorspelbaarheid hebben de zorgge-
bruikers nood aan nabijheid en een rustig leefklimaat. Dit wordt 
aangeboden door middel van activiteiten of door hen rust en stilte 
aan te bieden in de groep. 
Kortom: De Hazelaar is een groep waar je met de zorggebruikers 
heel veel kan bereiken als je als begeleider de juiste aanpak hanteert. 

Comfortroom in de  
dagondersteuning

In het voorjaar van 2020 werd in Blok grijs, in onze woononder-
steuning, een zogenaamde “comfortruimte” ingericht. Dit is een 
ruimte waar de zorggebruikers helemaal tot rust kunnen komen. 
Om deze ruimte te realiseren, konden we rekenen op VIPA-mid-
delen (overheidssubsidies). Levensvreugde Verblijven vzw stond 
in voor de rest van de financiering. 
Dat de comfortruimte een goede investering was, blijkt uit het 
feit dat ze nog steeds veelvuldig wordt gebruikt. Hierdoor werd 
beslist om ook de dagondersteuning een comfortruimte aan te 
bieden. In november 2021 werd deze ingericht in Blok geel, naast 
het lokaal van zijnsgroep De Sleutelbloem. De ruimte werd, net als 
die in de woonondersteuning, volledig ingericht door een gespe-
cialiseerde firma. Er bevindt zich een bubble-unit (een met water 
gevulde plastic buis waarin gekleurde luchtbellen opstijgen), 
een groot zitplatform met een dieptetunnel, een sterrenhemel 
(zwarte plafondtegels voorzien van fonkellichtjes) en een aange-
paste zitbank. Er zijn ook vloermatten beschikbaar. In de aanwe-
zige wandkasten zit nog snoezel- en ander spelmateriaal en een 
uitklapbare tafel. Onze Beleef-TV (een grote iPad, verplaatsbaar 
en rolstoelvriendelijk, waarop je allerlei spelletjes kunt spelen 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 prikkelarme plek te kunnen aanbieden waar ze in alle rust 
en comfort kunnen vertoeven. Het hele project werd gefinancierd 
met eigen middelen.

ZORGVERNIEUWING 

Twee zorggebruikers die in de dagondersteuning genieten van de 
nieuwe comfortroom.

Drie zorggebruikers van leefgroep De Hazelaar genieten van een 
wandeling in het Rozekensbos.
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PERSONEELSLEDEN

175
MANNEN

17
VROUWEN

158
FTE

140
CONTRACT 

ONBEPAALDE DUUR

81,14 %

- 35 JAAR

74 
35 - 44 JAAR

30 
45 - 49 JAAR

14 
50 - 54 JAAR

16 
+55 JAAR

41 

Landingsbaan 
20% minder werken
aanvragen 2020: 6

50% minder werken
aanvragen 2020: 2

Tijdskrediet 
100% schorsing
aanvragen 2020: 3

Tijdskrediet 
50% schorsing
aanvragen 2020: 4

Tijdskrediet 
20% schorsing
aanvragen 2020: 2

Ouderschapsverlof 
100% schorsing
aanvragen 2020: 5
 
50% schorsing
aanvragen 2020: 5
 
20% schorsing
aanvragen 2020: 5

10% schorsing
aanvragen 2020: 3

Zorgkrediet medische 
bijstand 20%
aanvragen 2020: 4

112 
BEGELEIDERS

 

29 LOGISTIEK

12  ADMINISTRATIE
 

6  HOOFDBEGELEIDERS
 

4 
PEDAGOGISCHE DIENST 

3  MEDISCHE DIENST
 

3  
SOCIALE DIENST

 

1  KINESISTEN
 

1  ERGOTHERAPEUT
 

4  COÖRDINATOREN & DIRECTIE

Deze aantallen zijn hoofden, geen fulltime equivalenten

CIJFERS
WOON- 

ONDERSTEUNING

MANNEN

63
VROUWEN

45
LICHT

6
MATIG

67
ERNSTIG

33
TOTAAL

106

MFC
MANNEN

16
VROUWEN

6
TOTAAL

22

RTH

MANNEN

18
VROUWEN

9
TOTAAL

27

MANNEN

31
VROUWEN

27
LICHT

4
MATIG

42
ERNSTIG

12
GEM. 

LEEFTIJD

37,8
TOTAAL

58
DAG- 

ONDERSTEUNING

MEDEWERKERS ZORGGEBRUIKERS

GEM. 
LEEFTIJD

51,6

GEM. 
LEEFTIJD

24,7
GEM. 

LEEFTIJD

13,7
12 13



De communicatie met de context van de zorg-
gebruikers gaan optimaliseren.

De medewerkers van de sociale dienst doen er alles aan om deze 
communicatie zo vlot als mogelijk te laten verlopen.

De oprichting van een leefgroep voor jongvol-
wassen zorggebruikers.

Deze leefgroep zal een gefaseerde opbouw kennen. De oprichting 
van de leefgroep voor jongvolwassenen is afhankelijk van de 
bouwwerken van Blok blauw. In de komende jaren zal deze leef-
groep uitgebouwd worden.

De uitbouw van Persoonsvolgende Financiering 
(PVF) bij minderjarigen.

De nieuwe informatie vanuit koepelorganisaties en de overheid 
met betrekking tot de ontwikkelingen op vlak van PVF minder-
jarigen, werd nauwgezet opgevolgd. Een concrete startdatum voor 
de uitrol hiervan is nog niet gekend. Er werd ook kennis genomen 
van het feit dat er mogelijks toch een andere manier van werken 
zal worden toegepast bij minderjarigen en dit dus niet gelijklopend 
zal zijn met het gekende PVF-traject van de volwassenen.

Een tevredenheidsmeting uitvoeren bij het logis-
tieke personeel van Levensvreugde Verblijven vzw.

Een enquête werd verspreid, anoniem ingevuld en geanalyseerd. 
Over het algemeen kwamen er vrij goede resultaten uit, alsook 
geen veranderingsnoden op korte termijn. Op langere termijn 
zullen de verbeterpunten aangepakt worden.

Een project rond uurroosteroptimalisatie voor 
de medewerkers van Levensvreugde Verblijven 
vzw opstarten.

Er kwam meermaals een werkgroep in de vorm van focusgroepen 
samen om te werken rond verschillende thema’s, zoals shiften, 
bezetting en verlof. De adviezen die hieruit voortvloeiden werden 
de basis voor de uitwerking van een nieuw arbeidsreglement en 
een nieuw uurroosterpakket. In 2022 zal hier verder mee aan de 
slag gegaan worden doordat het planningssysteem “Toba Cube” 
en “Acerta Connect” geïntroduceerd zal worden.

Een verdere uitwerking van het horeca-project 
in de stad.

Er werd ingezet op het realiseren van de laatste fase van de 
voorbereidingen voor dit project. Het ondernemingsplan zal begin 
2022 voorgesteld worden aan de Raad van Bestuur. Na een goed-
keuring kan alles uitgewerkt worden richting de effectieve opening. 

INVESTERINGEN 
EN TOEKOMST 
1
Terugblik actiepunten 2021

2

3

4

5

6

Een strategisch zorgplan opstellen vanuit de 
missie, visie en waarden van Levensvreugde 
Verblijven vzw.

De opstart van het horeca-project in de 
stad in functie van geïntegreerd werken en 
ondernemen voor en door mensen met een 
beperking.

Uitbouwen van het atelier “industrieel 
werk” in functie van geïntegreerd werken en 
ondernemen voor en door mensen met een 
beperking.

Een vernieuwd aankoopbeleid binnen 
Levensvreugde Verblijven vzw introduceren.

Verder exploreren en gebruikmaken van  
het online platform “ZorgOnline”.

Een ICT-project opstarten, genaamd “iVolv”.

Opstarten van het planningssysteem “Toba 
Cube” en “Acerta Connect” in functie van de 
uurroosters van medewerkers.

1

Actiepunten 2022

2

3

4

5
6
7

14 15



In naam van alle medewerkers van Levensvreugde Verblijven vzw 
willen wij alle schenkers van het afgelopen jaar van harte bedanken. 
Door jullie steun konden wij onze voorziening en ondersteuning 
aangenamer maken voor alle zorggebruikers.

Hierbij willen we de acties door het oudercomité van Levensvreugde 
Verblijven vzw en het overkoepelend oudercomité in het jaar 2021 
extra in de verf zetten. De uitstekende verkoop tijdens de chocolade 
acties rond Pasen en Sint-Maarten, de organisatie van het familie-
feest en de aanzet tot het betalen van een ledenbijdrage zorgden 
voor tal van leuke initiatieven voor de zorggebruikers van de woon- 
en dagondersteuning. Zo konden wij onder andere investeren in 
een Beleef-TV en konden de zorggebruikers ten volle genieten van 
een fruitschaal en taarten. Ook werd er door de opbrengsten een 
provisie aangelegd voor het nieuw fonds ter ondersteuning van de 
middelen voor de meest kwetsbare zorggebruikers.

Ondanks deze mooie acties blijven wij dromen. Hierdoor werd er 
beslist om een wishlist aan te leggen, die jullie kunnen opvragen bij 
de stafleden van Levensvreugde Verblijven vzw. 
Wij kijken alvast uit naar de volgende projecten die wij in de toekomst 
zouden kunnen verwezenlijken!

BEDANKT 
AAN ALLE SCHENKERS

“Door jullie steun konden  
wij onze voorziening en  

ondersteuning aangenamer 
maken voor alle zorggebruikers.”

Masterplan Blok blauw
In de zoektocht naar een oplossing voor de tijdelijke huisvesting 
met betrekking tot Blok blauw heeft de raad van bestuur in 2021 
beslist om een bouwgrond aan te kopen. Alternatieve pistes voor 
de tijdelijke huisvesting (containers, assistentieflats, leegstaande 
panden, …) brachten geen goede oplossing. 

De site Moorselbaan, die zich op amper 2 km van de moeder-
site bevindt, is ongeveer 28 are groot en biedt de mogelijkheid 
om volgens de bestaande verkavelingsvoorschriften kleinschalig 
(woningen) te gaan bouwen. Na de opvang van onze bewoners van 
blok blauw, betekent dit een structurele uitbreiding van ons zorg-
aanbod met 24 zorggebruikers.   

Aangekochte bouwgrond
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AUTEURS

De strijd tegen COVID-19
Werner Wauters, Hoofdbegeleiding van de dagondersteuning.

Artikel 10-jarig bestaan De Klaproos
Cathy De Ridder, begeleidster in De Klaproos

Getuigenis Medewerker
Nathalie Heuvinck, hoofdbegeleidster van blok grijs

Verslag karaoke
Helena Vergauwen, stagiaire Pedagogische Dienst

Verslag tentenkamp
Begeleiding Vlinderstruik

Verslag sportweek
Nick De Gieter, ergotherapeut

De hazelaar, meer dan een interventie
Evy Meuleman, begeleidster in De Hazelaar

Comfortroom in de dagondersteuning
Werner Wauters, hoofdbegeleiding van de dagondersteuning

 
Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Van den Abbeele
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