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Medewerkers krijgen vorming rond communicatie

De kunst van het luisteren
Op donderdag 16 juni vonden er twee
opleidingsmomenten plaats voor alle
medewerkers van Levensvreugde Verblijven. Het thema was verbindende
communicatie.
Door Werner Wauters

 Hoofdbegeleider dagondersteuning

D

e vormingen - een in de voormiddag, een in de namiddag werden georganiseerd in opvolging van het beleidsplan 2022, en
vonden plaats in de fraaie eventlocatie Controverse/Hier. in Aalst,
een viertal kilometer van onze site. Ze duurden telkens ongeveer
twee uur. Er namen in totaal plusminus 110 medewerkers aan de
vormingen deel.

De opleiding had als titel: Waarom
we 2 oren hebben en slechts 1
mond. Spreker was communicatiecoach en acteur Frederik Imbo van
Imboorling. Dat bureau, opgericht
in 1999, biedt opleidingen aan in
sociale vaardigheden. Hun trajecten zijn interactief en speels. Ze
worden bovendien gekenmerkt
door een gezonde dosis zelfrelativerende humor.
Dit alles konden we zelf vaststellen
tijdens de twee sessies. We kregen
geen saaie presentatie voorgeschoteld vol weerbarstig vakjargon, maar een heldere, beknopte
en geestige uiteenzetting, die begrijpelijk was voor iedereen.
Het zal niemand verbazen dat
Imbo als volleerd acteur zijn publiek schijnbaar moeiteloos weet
te boeien. Dit doet hij onder meer
door gebruik te maken
van eenvoudige trucjes, functionele beeldfragmenten en heerlijk
confronterende humor. Ook door zijn uiteenzetting te personaliseren en zijn toehoorders voortdurend
aan te spreken, houdt
hij iedereen permanent bij de les. Wegdromen bij Imbo is
dan ook zo goed als
onmogelijk.
(Vervolg op pagina 2)
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De kunst van het luisteren
Vervolg van voorpagina
Maar wat verstaat Imbo nu precies onder
‘verbindende communicatie’? En hoe
breng je die in de praktijk?
Bij verbindende communicatie tracht je je
zoveel mogelijk aan je gesprekspartner
aan te passen. Je houdt rekening met wie
hij is, wat erin hem leeft, wat hij denkt of
voelt. Zonder verbinding te maken met onze gesprekspartner is echt communiceren
immers zeer moeilijk.
Hou er ook rekening mee dat wat je zegt
slechts 7 procent deel uitmaakt van je
communicatie. Het paraverbale (je articulatie, intonatie, stemvolume, spreeksnelheid, …) is goed voor 38 procent, terwijl
het grootse deel van onze communicatie
(55 procent) bestaat uit lichaamstaal: oogcontact, gebaren, mimiek, houding, ...

Echt luisteren is bij verbindende communicatie essentieel (vandaar ook de titel van
de vorming). Dit kan je o.m. doen door tijd
en oogcontact te maken, je eigen ideeen
los te laten, geregeld vragen te stellen,
open te staan voor de ander, enzovoort.
Weet dat het effect van je communicatie
niet is wat jij bedoelt, maar wat de ander
begrijpt. Maak contact met wat er leeft bij
je conversatiegenoot.
Imbo bracht ons nog veel meer bij in dit
nochtans korte tijdsbestek. Het was treffend dat velen achteraf aangaven het jammer te vinden dat de vorming niet langer
duurde. Voor wie het allemaal nog eens
wou doornemen, was er een handig cursusboekje, aan alle deelnemers overhandigd door de enthousiaste spreker. ●

Peter, Thibo en Steven behalen medaille
tijdens voetbaltornooi Special Olympics
Door Nick De Gieter

 Ergo woonondersteuning

Overleden
Op 12 mei overleed
gewezen logistieke
medewerker Willy
Van Espen. Willy
was tevens de vader van Harry en
Dominique (beiden
zijn logistieke medewerkers in onze
voorziening).
Op 23 juni overleed
Aloïs Goeman, vader van externe
zorggebruiker
Martine Goeman.
Op 27 juni overleed
interne zorggebruiker Luc Van
den Steen (zie ook
pagina 8).

S

pecial Olympics (de nationale Olympische Spelen voor atleten met een verstandelijke
beperking) vond dit jaar plaats in Braine–l’Alleud, van 25 tot en met 28 mei.
Alle atleten werden woensdag 25 mei ter plaatse verwacht voor een spectaculaire openingsshow. Naar goede gewoonte werd de olympische vlam aangestoken en konden de
atleten kennismaken met hun rechtstreekse tegenstanders voor de komende dagen.
Om het openingsevenement af te sluiten werd er een stevig feestje gebouwd, met een optreden van 2 Fabiola. Aan sfeer was er alvast geen gebrek. Met de discipline van een echte atleet ging iedereen uiteraard op tijd slapen om uitgerust aan het echte werk te kunnen beginnen. De ene was natuurlijk al wat meer gedisciplineerd dan de andere…
Er stonden de komende dagen verschillende sporttakken op het programma, waaronder
voetbal.
Ook Levensvreugde Verblijven werd vertegenwoordigd door 3 zorggebruikers die deel
uitmaken van het voetbalteam van DAIS, de sportclub waar mensen met een beperking
kunnen sporten op hun niveau (zowel recreatief als competitief). Het ging om Peter De
Koker, Thibo Kiss en Steven Barre. Onder mijn begeleiding en coaching zouden zij samen
met hun team alles geven om de gegeerde medailles binnen te halen.
Onder een stralende zon werden de wedstrijden een voor een gespeeld. De vermoeidheid en de verzuring in de kuiten werd steeds zichtbaarder… Onze sporters bleven echter met heel veel goesting en inzet doorgaan.
Uiteindelijk behaalden we met z’n allen een zeer mooie 4e plaats, en hebben we ons heel
goed geamuseerd. Moe maar voldaan keerden onze zorggebruikers na de prijsuitreiking
terug naar de voorziening. De welverdiende medaille hebben ze alvast op zak. ●
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Arbeidsreglement aangepast
De voorbije maanden werd er
in onze voorziening, tijdens de
ondernemingsraad, druk gewerkt aan een nieuw arbeidsreglement. Intussen is de vernieuwde versie helemaal klaar.

E

en herziening was o.m. nodig
omdat we op 1 juli 2022 overstapten naar een ander planningssysteem (inclusief nieuwe tikklokken) en een nieuw verloningsprogramma.
Half mei waren er drie infosessies
in onze polyvalente zaal, voor alle
medewerkers. Daar werden de
krachtlijnen van het vernieuwde
reglement voorgesteld en toegelicht. Nadien konden er bemerkingen worden doorgegeven; die werden nauwgezet behandeld.

Half juni werd er op het niveau van
de ondernemingsraad dan een akkoord bereikt betreffende alle onderdelen van het nieuwe arbeidsreglement.
Het arbeidsreglement verzamelt de
rechten en de plichten van werkgever en werknemer. Het is een praktische vertaling van de afspraken
die in de arbeidsovereenkomst
staan. Het arbeidsreglement moet
ook alle belangrijke informatie rond
arbeidsduur en -voorwaarden bevatten.
Een degelijk arbeidsreglement bevordert de transparantie en de communicatie. Bovendien voorkomt het
discussies — goede afspraken maken goede vrienden.
Ons arbeidsreglement telt 88 pagina’s (inclusief bijlagen) en is zowel
op papier als digitaal beschikbaar. ●

Huwelijk
Op donderdag 30 juni trad Leen
De Cang (begeleidster in de
dagondersteuning) in het huwelijk met haar partner Koen.

Zomersluiting
dagondersteuning
De dagondersteuning is gesloten van maandag 18 juli t.e.m.
vrijdag 29 juli. We zijn terug
open op maandag 1 augustus.

Zorggebruikers genieten van
verwendag in relaxatiecentrum
Door Ellen Corijn

 Begeleidster dagondersteuning

D

insdag 31 mei werd er vanuit het atelier
Beleving en de groepen Sleutelbloem en
Papaver (dagondersteuning) naar Shambalah
gegaan. Dat is een centrum voor relaxatie, therapie en algemeen welzijn in Buggenhout,
waar de focus gelegd wordt op het individu.
Iedereen genoot heel erg van de vele welnessopties tijdens onze ‘verwen-jezelf-dag.’ De ene
hield al meer van een plonsje of wat dobberen
in het water, de andere van eens lekker zweten
in de sauna of hamam.
Met 9 zorggebruikers en 3 begeleiders hebben
we een hele dag goed kunnen ontspannen, en
genieten van water op een aangename temperatuur. Het is van de eerste tot de laatste
deelnemer voor herhaling vatbaar! Wij zijn allen zeer dankbaar dat wij de mogelijkheid krijgen om dit te kunnen doen vanuit onze voorziening. ●
 shambalah.be

Begeleidster dagondersteuning Luka De Pauw (links)
met interne zorggebruiker Kelly De Man.
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Verslag van het

Collectief Overlegorgaan Zorggebruikers
van 23 mei 2022

Aanwezig: Annie Raes, Gudrun Boone, Frans Dierickx, Jan Biebaut, Marlies Hofman, Theo Vinck.
Verontschuldigd: Anita Van den Steen, Carine Van
den Steen.
Uitgenodigd: Berbe De Coster, Kathleen Van den Abbeele.

Info vanuit de vergunde zorgaanbieder
 Het project voor de verbouwing van blok wit is
stopgezet. Er was geen concurrentie (slechts een
kandidaat aannemer) waardoor de kostprijs meer
dan 50 procent boven de geraamde prijs lag, en
ons financieel plan onder druk kwam. Ook komen
we in tijdnood, want de omgevingsvergunning vervalt begin oktober. Blok wit als onderdeel van het
Masterplan wordt verschoven in de tijd; er wordt
nu prioriteit gegeven aan vervangende huisvesting
voor blok blauw. Over blok blauw is er geen nieuwe info.
 Op de bouwgrond aan de Moorselbaan komen in
een eerste fase woningen voor tijdelijke huisvesting, die in een tweede fase een definitieve bestemming krijgen. VIPA gaat mee in onze denkwijze van
duurzaamheid. Momenteel is er een hoge bezetting
in de leefgroepen. Als we in de toekomst de woningen in de Moorselbaan hergebruiken, creeren we
nieuwe ruimte om tegemoet te komen aan de huidige noden (bv. kortopvang), zonder de leefgroepen op de campus extra te belasten. We hopen in
augustus 2023 te kunnen starten met de bouw. Nu
begint de zoektocht naar een architect voor de verdere ontwikkeling van het project. Voor elk project
is er een andere architect en een andere bouwondernemer.
 In de zorgstrategische oefening Horizon 2030 zijn
fase 1 (intake) en fase 2 (analyse) afgerond. Onze
zorgregio is in kaart gebracht, waardoor we een
mogelijk zicht krijgen op de toekomstige noden,
zoals bijvoorbeeld het aantal mensen met ASS. Nu
zitten we in fase 3, waarin we verschillende instanties, zorggebruikers, medewerkers, ouders en de
Raad van Bestuur bevragen. Nadien willen we - in
fase 4 - in strategische adviesgroepen de bevindingen kritisch beoordelen en advies geven. Uiteindelijk zal begin september - in fase 5 - het zorgstrategisch plan opgemaakt worden.
 Er wordt info verstrekt over de verschillende verzekeringspolissen die bij een andere makelaar

werden afgesloten. Er moet nog onderzocht worden in welke mate de vrijwilligers verzekerd zijn
bij manifestaties die niet georganiseerd worden
door de vzw. Eventueel kan de makelaar uitgenodigd worden om meer toelichting te geven. Bijkomende vragen kunnen naar Kathleen Van den Abbeele gemaild worden.
 Covid-opvolging. Momenteel is het rustig qua besmettingen. De versoepelingen zijn gestart op 16
mei; sinds maandag 23 mei viel ook de mondmaskerplicht weg op de bus. In juni is er opnieuw covid-overleg, om verdere versoepelingen te bekijken.

Info vanuit de dagondersteuning
 Voor de lunchbar is de locatie bekend en het huurcontract getekend (voorlopig voor 1 jaar, met optie
voor de toekomst). Nu kunnen de vergunningen
aangevraagd worden. De officiele release van naam
en logo zal gebeuren op donderdag 23 juni om 14
uur (zie pagina 6). De zaak opent in het najaar.

Varia
 Voor de afrekening van het zakgeld van het tweede
semester van 2021 hebben de bewindvoerders
reeds bericht gekregen. In de toekomst zal dit vlotter verlopen, wanneer een nieuw operationeel directeur is aangesteld. Wettelijk zou de afrekening
maandelijks moeten gebeuren; het zou een meerwaarde zijn als er een gedetailleerd overzicht bijgevoegd wordt.
 Wanneer men ontevreden is over medewerkers
dient men dit te signaleren aan de leidinggevenden, sociale dienst of directie, en niet zelf de persoon aan te spreken.
 Aan blok oranje komt een trampoline en wordt een
vraag gesteld naar de herinrichting van het terras.
 Er komen nieuwe rookplekken die zich niet meer
aan de doorgangen bevinden, en ook niet meer
vooraan aan de ingang. Voor de bezoekers kan een
asbak verder van het gebouw geplaatst worden.
Het volgende Coz vindt plaats op donderdag 15 september om 18 uur.
Voor meer info kan je steeds terecht bij de voorzitster,
mevrouw Annie Raes: 053/83.19.10 of
raes_annie@yahoo.com

Mei — juni 2022

Pagina 5

Zorggebruikers nemen deel aan dansvoorstelling
Door Joke Van der Poten

 Pedagoge woonondersteuning

D

ansen op een echt podium
voor publiek: een grote
droom van vele meisjes. Deze ging
op zaterdag 21mei voor enkele
van onze interne zorggebruikers
helemaal in vervulling.
The Project DC is een nieuwe
dansgroep in hartje Aalst. De vereniging organiseert wekelijks
danslessen voor verschillende
leeftijden in de sportzalen van het
Sint-Jozefscollege (campus Capucienen).

Ze wil een omgeving aanbieden
waarin mensen zich onder kwalitatieve begeleiding al dansend
kunnen uitleven. Naast recreatieve
en competitieve dans biedt de
groep ook G-dans aan.
Interne zorggebruikers Jill en Laura maakten reeds deel uit van de G
-dansgroep. Op vriendendag leerde zo ook Kimberly de vzw kennen.
Wekelijks trokken ze naar de training, om op 21 mei te kunnen
deelnemen aan hun optreden in
Gijzegem, met als titel ‘Het Swingpaleis’.

Ze gaven tijdens twee dansen het
beste van zichzelf, om achteraf
volop te genieten van het applaus
van een overvolle zaal.
Elke donderdagavond, en daarnaast de dag van de algemene repetitie en de hele dag van het optreden, werden ze begeleid door
hun twee enthousiaste trainsters
Julie en Valerie. Geen vraag van de
zorggebruikers was hen te veel.
Dank dus aan de mensen van The
Project Dance Company vzw voor
deze onvergetelijke ervaring. ●
 theprojectdc.com

Ons geliefkoosd pop– en rockfestival kon na twee geschrapte edities weer doorgaan

Blij weerzien met Rock voor Specials
O wat deed het goed om, na een onderbreking van twee jaar,
opnieuw naar Rock voor Specials te kunnen, het bekende, tweedaagse pop– en rockfestival voor personen met een beperking
en hun begeleiders. Jammer dat de regen op donderdagnamiddag spelbreker was.
Door Werner Wauters

 Hoofdbegeleider dagondersteuning

T

raditiegetrouw namen we met een flinke delegatie deel aan het festival, met in totaal 28 zorggebruikers. Het ging om internen en externen; sommigen bleven er overnachten (in tenten van de organisatie), anderen kozen voor een dag. De meeste zorggebruikers namen deel vanuit
de dagondersteuning; 4 zorggebruikers gingen mee vanuit de woonondersteuning, met leefgroep De Klaproos. Zoals gewoonlijk vond alles
plaats in Doornzele Dries, dit jaar op woensdag 29 en donderdag 30 juni.
Rock voor Specials staat jaarlijks garant voor een puike organisatie en
een mooie affiche. Zo kon je dit jaar o.a. Regi, Bart Peeters, De Kreuners
en Clouseau aan het werk zien — artiesten die de wei helemaal in vuur en
vlam zetten.
Woensdag konden we genieten van een uitbundige zomerdag. Sommige
zorggebruikers hadden na het stomende concert van afsluiter Regi nog de
energie om naar de fuif te gaan. Donderdagnamiddag trok er jammer genoeg een hardnekkige regenzone over Doornzele. De zorggebruikers lieten het echter niet aan hun hart komen, en bleven naar het podium trekken. Gelukkig konden we ook schuilen onder een tent van een andere
voorziening.
Dat veel zorggebruikers tijdens Rock voor Specials al hun plaatsje reserveerden voor de editie van 2023, bewijst dat dit festival voor hen nog
altijd het onbetwiste muzikale hoogtepunt van het jaar is. ●

Interne zorggebruiker An Dossche
op Rock voor Specials, woensdag
29 juni.
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Naam lunchbar bekendgemaakt tijdens geslaagde en zonnige receptie

Vanaf het najaar kan je lunchen bij
‘De Goeie Gasten’
Ze hebben er lang op gewacht, de twintig zorggebruikers die de voorbije maanden in onze
voorziening werden opgeleid tot horecamedewerker. Dit najaar is het echt zover: dan openen ze, geruggensteund door een kok en een
werkvloerbegeleider, hun lunchbar in het centrum van Aalst.
Door Werner Wauters

 Hoofdbegeleider dagondersteuning

D

e releasedatum van onze lunchbar werd een paar
keer uitgesteld - u weet hoe dat komt. Desondanks hielden de begeleid werkers er, samen met hun
coaches, al die tijd de moed in. Alleen al daarvoor verdienen ze tonnen respect.
Donderdag 23 juni konden ze alvast tonen dat ze de
voorbije maanden niet hebben stilgezeten. Op onze
campus, op het fraai aangeklede en zonnige grasveld
aan blok rood, hadden ze zich samen met tal van genodigden verzameld om de naam van hun lunchbar officieel bekend te maken. Ze voorzagen de gasten van
hapjes en drankjes.
Kathleen Hoste, die het hele project coordineert,
schetste eerst nog eens de lange maar mooie weg die
begeleid werkers en jobcoaches samen hebben afgelegd. Ze gaf aan wat ze met haar team wil realiseren:
een lunchbar openen waar het sociale aspect even belangrijk is als de kwalitatieve gerechten.

Donderdag 23 juni: begeleid werkers tonen naam en
logo van hun lunchbar.
(Foto: Nathalie Heuvinck.)

Een plek ook waar onze begeleid werkers aan een
groot publiek kunnen tonen wat ze allemaal in hun
mars hebben. Ze vertelde ook dat zowel de kok als de
werkvloerbegeleider intussen geselecteerd zijn, en dat
de website van de lunchbar operationeel is. Ook de
locatie is bekend: het gaat om een pand in Cimorne
(Alfred Nichelsstraat 14 in Aalst), de ontmoetingsplaats voor creatieve ondernemers en hun klanten.
Kathleen meldde voorts dat de naam en het logo werden gekozen door een werkgroep, waarin naast zorggebruikers ook ouders, medewerkers, iemand extern
en een vormgever zetelden. En toen werd met enkele
feestknallen de naam van de lunchbar bekendgemaakt: De Goeie Gasten. Het waren de begeleid werkers die met veel trots naam en logo aan het publiek
toonden. Waarna de feestelijke namiddag gewoon verderging.
Een reportage, ‘s avonds, op de regionale zender TVOost, was een mooi sluitstuk van een geslaagde dag. ●
 degoeiegasten.be
Onze dienst Begeleid Werk is half juni verhuisd. Hij bevindt zich niet langer in blok rood op onze campus,
maar in de Stationsstraat 11 te Aalst. De verhuis kwam
er omdat we in de Botermelkstraat kampen met gebrek
aan kantoorruimte. Dat Begeleid Werk voortaan buiten
de moedervoorziening kantoor houdt, is niet onlogisch;
ze ondersteunen immers heel wat zorggebruikers die in
principe nooit op de campus komen, omdat ze aan de
slag zijn op één van de vele werkposten.
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Iedereen welkom in onze zomerbar

V

oor het eerst organiseren we op onze
campus een heuse zomerbar. Die zal
open zijn vanaf 16 juli tot 4 september. Je
vindt de bar in onze woonondersteuning,
in de binnentuin van blok oranje. De zorggebruikers kunnen tijdens de openingsuren genieten van een drankje.
Ook ouders en familieleden van zowel externe als interne zorggebruikers zijn echter welkom. Tijdens de openingsuren van
de zomerbar is het voor de familie mogelijk om, samen met de zorggebruiker, te
genieten van een drankje in de zon. Ouders van de interne zorggebruikers dienen enkel de leefgroep op de hoogte te
brengen van het bezoek. Ouders van de
externen dienen alleen een seintje te geven indien ze op woensdag– of vrijdagnamiddag (dus tijdens de openingsuren van
de dagondersteuning) onze bar zouden
bezoeken.

Dit zijn de openingsuren (onder voorbehoud van de beschikbaarheid van vrijwilligers):
 Woensdag van 13 tot 20 uur.
 Vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot
21 uur.
Een frisdrank, water en een (non)alcoholisch pintje kost 1 euro. Een mocktail en kriek worden verkocht aan 2 euro.
Voor de zorggebruikers zullen er bonnetjes voorzien worden (de drankjes worden achteraf gefactureerd). Als familielid
dien je cash en (liefst) gepast te betalen
aan de bar.
Voor de concrete openingsuren neem je
best contact op met de leefgroep of een
staflid. Mocht je interesse hebben om als
vrijwilliger de bar open te houden, dan
horen we het graag via
fvda@levensvreugde.be. ●

Medewerker in de kijker

Walter Bulté
Vrijdag 24 juni was het de laatste werkdag
van logistieke medewerker Walter Bulte
(65). Hij ging dan namelijk met pensioen.
Walter startte in onze voorziening in 2017.
Hij werkte halftijds en was aanwezig op
maandag, woensdagvoormiddag en vrijdag.
Hoewel opgeleid als bouwkundig tekenaar,
was hij tot z’n vijftigste zelfstandig schrijnwerker. Vervolgens werkte hij gedurende 9
jaar bij schrijnwerkerij Wauters uit Aalst,
om ten slotte, als eindpunt van z’n loopbaan, in onze voorziening aan de slag te
gaan.
Walter stond in Levensvreugde Verblijven
vooral in voor herstellingen van bijvoorbeeld ramen en deuren. Ook andere houtklussen — kasten maken of repareren, aanpassingen uitvoeren — nam hij voor zijn rekening. Hij sloeg altijd zijn atelier op in onze loods, met zijn bestelwagen als zeer ruime
gereedschapskist binnen handbereik.
Walter stond bekend als een toegewijd en bekwaam vakman, die veel nuttig werk verrichtte en voor ieder probleem een oplossing leek te hebben. Hij zou nog enkele jaartjes
verder hebben gewerkt, mocht de wet hem niet hebben verplicht zijn zagen en beitels
op z’n vijfenzestigste voorgoed op te bergen. Een ding is zeker: zijn onbetwistbaar vakmanschap zal in onze voorziening zonder meer worden gemist. ●

Jubileum
Lieve Debusschere
(begeleidster dagondersteuning)
werkte op 1 juli
precies 35 jaar in
onze voorziening.

Geboorten
Op 4 mei werd
Diede geboren,
kleindochterje van
logistieke medewerker Walter
Bulté.
Op 15 juni werd
Otte geboren,
kleindochtertje
van Ingeborg De
Block (medische
dienst).
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Postuum luc van den steen (1969 - 2022)

Knuffels, kattenkwaad en karaoke

O

p maandag 27 juni is in onze voorziening, in zijn
leefgroep De Klaproos, interne zorggebruiker Luc
Van den Steen plots overleden. Hij was 53.
Luc was een graag geziene persoon, en bovendien een echte ancien. In september 1975 startte hij als zesjarige in het
buitengewoon lager onderwijs van Levensvreugde. Nadien
ging hij naar het buitengewoon secundair onderwijs, om in
september 1980 de overstap te maken naar MPI De Coen (nu De Appelboom). In september 1991 ging Luc
over naar de toenmalige leefgroep
Kris Hoet. In september 2011 volgde
dan de verhuis naar leefgroep Pater
Van den Broeck (nu De Klaproos).
Luc kwam ook jarenlang naar de
dagondersteuning, achtereenvolgens
naar de groepen Gele Maan, De Sterre en Papaver.
De uitvaart van Luc vond plaats op
woensdag 6 juli, in het crematorium
Siesegem te Aalst. We publiceren
hieronder enkele fragmenten uit de
afscheidsrede die zijn begeleidsters
voordroegen, en die Luc helemaal
typeren.

Lieve Luc,
Sonja en Maria van Klavertje Vier kwamen je iedere ochtend wassen. Je was altijd zo blij hen te zien. En als je
Christine of Wendy tegenkwam in de gang, kregen ze
steeds jouw stralende glimlach, met een dikke knuffel er
bovenop. Je knuffelde toch zo graag!
We zullen nooit vergeten hoe de hele groep plat lag van
het lachen als jij over konijn met pruimen begon. Je trakteerde graag met sjoekes. En er mocht geen koekendoos of
melk in je zicht staan, of je eigende ze je toe.
Je ging graag op kamp, je was ook dol op verjaardagsfeestjes. Je cd’s waren je heiligdom. Als er Vlaamse liedjes gezongen werden, was je als eerste van de partij. Je was een
grote fan van Willy Sommers; als je ‘Als een leeuw in een
kooi’ hoorde, ging je helemaal loos. Op de karaoke stond je
luidkeels mee te brullen, zo hard dat je de dag erna geen
stem meer had. Het was fantastisch om van dit spektakel
getuige te mogen zijn.
Je kon, vooral vroeger, ook kattenkwaad uithalen; zo vond
je het fijn om sleutels te verstoppen. Je was deugniet eerste klas.
Je was ook een trouwe helper, een goede vriend. Zo haalde
je dagelijks de eetkar in de keuken. Soms hielp je afdrogen.

En wat vond Wendy het fijn dat je al je spullen omhoog
zette wanneer ze je kamer kwam dweilen. Je was wel een
pietje-precies; alles diende te gebeuren zoals jij het wou.
Een wandeling maken op het domein deed je met veel plezier. Net als fietsen op de hometrainer, memory of ganzenbord spelen, verjaardagskaarten schrijven, in je fotoboeken kijken, tv-programma’s volgen (‘Blokken’, het nieuws,
‘Familie’). En als er naar de winkel
gegaan werd of er een feestje werd
gehouden, was je er als de kippen
bij. Je genoot misschien nog het
meest van de aandacht die je kreeg
van je medebewoners Timi en Marleen.
Moeilijk te geloven, maar herinner
je je nog de dagen dat je met geen
stokken uit bed te krijgen was?
We moesten allerlei trucs uithalen
opdat je vrolijk aan de dag kon beginnen. Wat een verschil was dat
met de laatste jaren. Je hoorde nog
maar een stem, sprong vol enthousiasme uit bed om aan je slaapkamerdeur te kloppen met de vraag of
je naar de leefgroep mocht komen.
‘Goedemorgen’ was altijd je eerste
woord.
Wat doet het pijn dat we dit klopje
niet meer zullen horen, dat we je niet meer uit je kamer
zullen zien komen. Drie sneetjes wit brood, een glaasje water en een kop melk stonden dagelijks op het menu. O wee
als we je per ongeluk een sneetje minder gaven.
Wie er ook in de leefgroep kwam, telkens stelde je de
vraag: wat heb je gisteren gegeten? Je kon dan zo in je handen wrijven. Het was je ook nooit te veel om te informeren
hoe het met onze man of onze kinderen ging.
Je keek steeds uit naar het weekend. De laatste jaren was
zaterdag jouw favoriete dag, de dag dat je zus je kwam halen en jullie samen een bezoekje brachten aan jullie moeder in het rusthuis. Je genoot met volle teugen van de activiteiten die jullie samen deden: iets gaan eten, een concertje bijwonen, naar de markt gaan. Je vertelde onlangs
nog vol trots dat je naar Lore haar schoolfeestje ging. Je
droeg je familie op handen.
Lieve Luc, nu begin je aan je reis naar hierboven. Je laat
een grote leegte na. Wij zijn bijzonder fier op jou, en zo
dankbaar omdat jij halt hield in De Klaproos. We genoten
van de dingen die op je pad kwamen, van de liefdevolle en
prachtige persoon die jij was. We gaan je ontzettend hard
missen. ●

