
Vrijwilligers maken al  
jarenlang het verschil  

Door Katrien Moens 

 Sociale dienst dagondersteuning 
 

W e dragen onze vrijwilligers 
een heel warm hart toe, ze 

hebben voor Levensvreugde Ver-
blijven een enorme meerwaarde. 
Dankzij de vrijwilligers kunnen we 

onze zorggebruikers net dat ex-
traatje bieden. Precies dat geeft 
meer kleur aan het leven van zorg-
gebruiker, vrijwilliger, familie en 
begeleider. 

We organiseerden op maandag-
avond 5 december een gezellige 
eindejaarsreceptie. Dankzij de 
hulp vanuit verschillende hoeken 
is alles vlot verlopen en kunnen 
we dankbaar terugblikken. De ate-
liers Crea en Klei hebben hun 
steentje bijgedragen voor de 
mooie en gezellige aankleding van 
de polyvalente zaal van de dagon-
dersteuning. De vrijwilligers wer-
den ook letterlijk ‘in the picture’ 
gezet: Katrien van de sociale 

dienst stond klaar om hen 
te fotograferen, met een 
vrolijk geschilderde ka-
der uit het kunstatelier. 
De hapjes en de drankjes 
werden verzorgd door 
ons fantastisch keuken-
team. Zowel warme als 
koude hapjes passeerden 
de revue, gaande van cro-
ques uit het vuistje tot  
gezonde sate s met moz-
zarella en tomaat.  

Ook op enkele zorgge-
bruikers konden we reke-
nen voor hulp. Zij gingen 
met de hapjes en de 
drankjes rond en spron-
gen bij waar nodig.  

(Vervolg op pagina 2) 

Maandag 5 december was het Interna-
tionale dag van het Vrijwilligerswerk.  
Na de coronatijd vonden we het nu het 
uitgelezen moment om de vrijwilligers 
eens extra te verwennen en te bedan-
ken voor hun onvoorwaardelijke inzet 
van het afgelopen jaar.  
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Geboorte 
 

 

An De Wilde 
(hoofdbegeleidster 
in de woononder-
steuning) werd op 
1 februari oma van 
haar eerste klein-
dochtertje: FIEN. 

 

 

Vrijwilligers Vervolg van voorpagina 

Een speech mocht uiteraard niet ontbre-
ken. Die werd gebracht door onze alge-
meen directeur Kathleen Van den Abbeele 
en zorggebruiker Nicole Van Belle.  

Als afsluiter van de receptie kreeg iedere 
vrijwilliger een attentie mee naar huis. 
Voor dit cadeau sloegen het Klei– en het 
Houtatelier de handen in elkaar, met een 
fraaie wenskaarthouder als resultaat. Er 
werd een passende wenskaart aan toege-
voegd waarmee we onze dankbaarheid 
uitten. Zorggebruikers van het Crea-atelier 
hadden alles keurig verpakt.  

We ontvingen in totaal een 30-tal vrijwil-
ligers tijdens het feest. Het was voor som-
migen een eerste ontmoeting, voor ande-
ren een blij weerzien. Contacten werden 
gelegd en iedereen was tevreden. Kortom, 
een geslaagde avond waarop de vrijwil-
ligers terecht in de bloemetjes werden ge-
zet. ● 

Vrijwilligerswerking  Levensvreugde 
Verblijven 

Ons vrijwilligerskorps bestaat op dit mo-
ment uit 34 vaste vrijwilligers. Daarnaast 
hebben we ook regelmatig vrijwilligers die 
éénmalig een opdracht uitvoeren.  

De voornaamste taken van onze vrijwil-
ligers zijn: het vervoer van zorggebruikers; 
actief zijn als bezoekrelatie; deelname aan 
het collectief overlegorgaan zorggebrui-
kers; wekelijks het kunstatelier in de dagon-
dersteuning begeleiden; ondersteuning bie-
den bij uitstappen en andere activiteiten; 
het ondersteunen van de werkgroep zinge-
ving en spiritualiteit.  

Mocht u zich geroepen voelen om u te enga-
geren als vrijwilliger, dan kan u meer infor-
matie krijgen via onze sociale dienst.  
 

 socialedienstWO@levensvreugde.be 

Patrimonium vzw financiert gloednieuwe tuinberging 
Er is een ruime, gloednieuwe tuinberging op onze site. Die kwam er dank-
zij de gulle bijdrage van onze patrimonium vzw. Dat is onze oudste vzw, 
opgericht in 1963. Zij staat in voor het onderhoud van het bos en het do-
mein. Ze verleent voorts erfpachten aan de andere vzw’s en ondersteunt 
nieuwe projecten via renteloze leningen of giften. 

Op 18 januari werd de nieuwe tuinberging officieel ingewijd. Onze colle-
ga’s van het Buso zorgden voor de hapjes en de drankjes. Ons atelier Mili-
eu was met een tiental zorggebruikers op de opening aanwezig. 

De patrimonium vzw zorgde in mei 2018 ook al voor een grote fietsenstal-
ling. Die staat niet ver van de nieuwe tuinberging en is in harmonie met de 
groene omgeving (en met de berging).  

 

Infoavond over zorgstrategisch plan en masterplan 
Op maandag 27 februari vond er in de polyvalente zaal van de woonon-
dersteuning een infoavond plaats voor de ouders en de bewindvoerders. 
Daarop werd het zorgstrategisch plan en het ambitieus masterplan infra-
structuur uitgebreid toegelicht. Er waren ongeveer 80 familieleden en 
bewindvoerders aanwezig.  

Daags nadien werden ook alle zorggebruikers over het masterplan infra-
structuur ingelicht, zowel in de woonondersteuning als in de dagonder-
steuning. Dit gebeurde aan de hand van een aangepaste Powerpointpre-
sentatie, samengesteld door de pedagogische dienst. Wie dit wou, kreeg 
ook een infobundeltje mee, gevisualiseerd met veel pictogrammen. Verder 
moet ook een tijdslijn de zorggebruikers houvast bieden. In april en mei 
worden nog infomomenten voor de zorggebruikers voorzien. In onze 
nieuwsbrief van maart—april besteden we meer aandacht aan het mas-
terplan infrastructuur.  
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 Postuum Maria Van Pottelbergh (1946 - 2022) 

O p 20 december is interne zorggebrui-
ker Maria Van Pottelbergh in het OLV

-Ziekenhuis in Aalst overleden. De uitvaart  
vond plaats op woensdag 28 december om 
10 uur, in de Onze Lieve Vrouw Hemel-
vaart kerk in Erembodegem. 

Zoals ze zelf had gewild, werd Maria na-
dien uitgestrooid bij haar broer, op de be-
graafplaats in Essene.  

In naam van haar leefgroep De Aster 
(woonondersteuning) werd tijdens de uit-
vaart onderstaande tekst voorgelezen.  

 

Dag Maria,  

Nog even, voor de laatste keer, kunnen we 
met jou praten.  

Het jaar 1978 zegt op zich niet zoveel, 
maar voor jou betekende het heel wat. 
Vierenveertig jaar geleden deed je name-
lijk je intrede in Levensvreugde. Je hebt er 
veel mensen zien komen en gaan, maar 
e e n persoon bleef een constante in jouw 
leven: Gustaaf Van Goethem.  

Je ging samen met hem werken in het 
maatwerkbedrijf in Aalst, tot jullie vele ja-
ren later met pensioen gingen. Je was toen 
nog steeds in de weer voor iedereen. Je 
ging geregeld naar de stad, samen met 
Gustaaf, waar jullie een koffietje gingen 
drinken (of was het een cappuccino?).  

Je kende heel wat mensen. Overal waar we 
kwamen, was er wel iemand die jouw 
naam riep.  

Je werd stilaan minder zelfstandig en dat 
viel je zwaar. Je werd meer en meer afhan-
kelijk van anderen, maar genieten van het 
leven en erop uit trekken deed je nog 
steeds heel graag.  

Weet je nog, de karaokenamiddag waar je 
je bekende bananenlied zong? Of je laatste 
uitstap, toen je onze net geopende lunch-
bar ging ontdekken?  

Wat waren we blij dat je er nog bij kon 
zijn. We konden er niet vlug genoeg zijn, 
zodat je kon genieten van een taartje en 
een cappuccino.  

Woensdag en zondagnamiddag waren 
voor jou echte hoogdagen. Dan werd je im-
mers opgehaald door je nichtje voor een 
familiebezoek bij je zus, of voor een feestje 
bij je oogappel Stan. Je werd omringd door 
een warme familie.  

De laatste weken had je het moeilijk. Je 
had moeite met ademen, het stappen viel 
je zwaar… Je voelde het zelf aankomen, je 
strijd was gestreden. Veel kracht had je 
niet meer, maar je had wel nog een laatste 
wens: ‘Ik wil bij mijn vriend zijn’.  

Het overlijden van Gustaaf, in september 
2022, viel je zwaar. Maar wees niet langer 
droevig, alles komt goed. Nu zien jullie el-
kaar terug.  

We herinneren jou in de vele verhalen en 
de mooie momenten die we samen beleef-
den. We zijn dankbaar voor het leven dat 
we met jou mochten delen. Dat je nu ein-
delijk rust kent, stemt ons tevreden.  

Zal het ooit wennen? Je stem niet meer te 
horen, je lach niet meer te zien.  

We zullen je gezelschap missen, maar we 
zullen aan je denken wanneer we ergens 
een cappuccino gaan drinken. We zullen je 
naam meermaals herhalen. We zullen je 
niet vergeten.  

Vele groeten van de bewoners en de bege-
leiders van De Aster. Het ga je goed. ● 

Afscheid is tegelijk hereniging 

 

We zijn 
dankbaar 
voor het  
leven dat  
we met jou 
mochten  
delen 
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Viering met Lichtmis wordt  
erg gesmaakt 

Door Dorien De Smaele 

 Hoofdbegeleidster Wids en blok groen 
 

L ichtmis is, hoe kan het ook anders met 
zo’n naam, een lichtfeest. Binnen de 

werkgroep ‘Zingeving en Spiritualiteit’ 
wordt hierrond naar jaarlijkse gewoonte 
een bezinningsmoment georganiseerd. Dit 
jaar vond dat plaats op zaterdag 4 februa-
ri, in de woonondersteuning.  

Onze pastor Rik De Gendt zorgde opnieuw 
voor een viering op maat. Door de herken-
bare teksten en de gemoedelijke liedjes 

beleefden onze zorggebruikers een aange-
name namiddag vol licht en gezelligheid. 
De polyvalente zaal van Levensvreugde 
Verblijven werd ingekleed met tal van 
lichtjes en kaarsjes.  

Onze zorggebruikers worden al jaar en 
dag op regelmatige tijdstippen onderge-
dompeld in een zingevende viering op hun 
maat. Velen onder hen zijn dan ook zeer 
vertrouwd met de teksten en de liederen 
die voorgedragen of gezongen worden. 
Hun enthousiasme om elke keer aan deze 
vieringen te deel te nemen, is heel fijn om 
te zien.  

‘Met Lichtmis triestig weer, is goed voor 
boer en heer’, zo gaat het gezegde. En wat 
bleek? Dit jaar was het op Lichtmis druile-
rig en bewolkt. De vooruitzichten voor de 
rest van 2023 kunnen dan ook alleen maar 
positief zijn.  

Om de viering af te sluiten, zorgde de keu-
ken van de woonondersteuning voor een 
lekkere pannenkoek voor de aanwezige 
zorggebruikers. Want op Lichtmis is er 
‘geen vrouwke zo arm, of zij maakt haar 
panneken warm!’ ● 

Door De Goudsbloem 

 Leefgroep woonondersteuning 

 
We bedanken Hans De Bondt, Steff Jacobs, 
Gino Roeland en Sven Matthijs voor de 
schenking. De rasechte carnavalverzame-
laars verkochten nominetten (textiel-
labels) van Prins Yvan De Boitselier. Deze 
nominetten waren uniek. Ze waren in vier 
kleuren en in groot formaat uitgevoerd. De 
prijs bedroeg 50 euro per set. 

Met de opbrengst wou men een lokaal so-
ciaal project steunen, en de keuze viel op 
onze leefgroep. Met de opbrengst (250 
euro) werd een hangzetel voor De Gouds-
bloem aangekocht. Onze zorggebruikers 
kunnen volop genieten van dit mooie ge-
schenk. Het werd een tijdje geleden in ge-
bruik genomen en het werd meteen goed-
gekeurd! ● 

Hangzetel voor  
De Goudsbloem 

Chocoladeactie  
oudervereniging 

De oudervereniging organiseert weer een 
chocoladeactie. Je kan dus opnieuw lekke-
re paaseieren bestellen. Een zakje kost 3 
euro; je kunt kiezen tussen fondant, melk 
of witte.  
Wie zich haast, kan alsnog een bestelling 
doorgeven (de actie loopt tot 12 maart). 
Dit kan via 0475/22.75.94. Je kan je be-
drag overmaken op het rekeningnummer 
BE11 7805 3223 2848 van Scheerlinck-
Raes, met vermelding van het aantal pak-
jes. Er wordt bij voorkeur geen cash geld 
verhandeld.  

Zoals gewoonlijk zal de opbrengst van de 
chocoladeverkoop gebruikt worden om 
het verblijf in Levensvreugde nog aange-
namer te maken. Hoe meer opbrengst, 
hoe meer mogelijkheden om spetterende 
activiteiten te organiseren voor de zorg-
gebruikers. ● 
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Sluitingsdagen 
dagondersteuning in 
2023 
 

De dagondersteuning is in 2023 
gesloten op onderstaande da-
gen:  
 

 Maandag 10 april 
(Paasmaandag). 

 Maandag 1 mei (Feest van de 
Arbeid). 

 Donderdag 18 mei                 
(O-L-H Hemelvaart).  

 Vrijdag 19 mei (brugdag).  

 Maandag 29 mei 
(Pinkstermaandag). 

 Maandag 14 augustus 
(brugdag). 

 Dinsdag 15 augustus             
(O-L-V- Hemelvaart). 

 Woensdag 1 november 
(Allerheiligen). 

 

Zomerverlof 

Van vrijdag 21 juli (Nationale 
feestdag) t.e.m. vrijdag 4 augus-
tus 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

Kerstverlof 

Van maandag 25 december 
(Kerstdag) 2023 t.e.m. maandag 
1 januari 2024.  

 

Vormingsdagen  
In 2023 voorzien we twee vor-
mingsdagen voor onze mede-
werkers. Op onderstaande da-
gen is onze dagondersteuning 
dan ook gesloten: 

 Vrijdag 21 april. 

 Vrijdag 13 oktober. 

Door Nancy Van Snick 

 Begeleidster woonondersteuning 

 

O p dinsdag 7 februari gingen we met een tiental zorggebrui-
kers naar Zottegem. Daar vond namelijk een Valentijnsfuif 

plaats, georganiseerd door VFG Oost-Vlaanderen. We vertrokken 
omstreeks 10.30 uur en waren om 17 uur terug. Er hing meteen 
al liefde in de lucht…  

Er was een warm welkom door medewerkers van VFG. Allerlei 
cadeautjes deden ons hart sneller slaan. Onze maag werd kort na-
dien ook vertroeteld, met een heerlijke spaghetti.  

Er waren veel andere voor-
zieningen op de bijeenkomst 
aanwezig. Het was dan ook 
een leuk weerzien met vroe-
gere zorggebruikers. Veel 
bekenden maar ook onbe-
kenden kruisten ons pad, al-
lemaal op zoek naar ware 
vriendschap — of kunnen 

we spreken van beginnende liefde? Bij sommigen blijkbaar wel.  

Na het eten brachten onze beentjes ons naar de dansvloer. Er 
hing veel passie in de lucht, met al die mooie, romantische hits.  

We hadden heel wat plezier, ook al was de ware Jacob niet voor 
iedereen te vinden.  

Velen kregen ‘s avonds al een nieuwe kans, toen in onze woonon-
dersteuning eveneens een Valentijnsfuif plaatsvond (we moeten 
de vriendschap niet altijd ver gaan zoeken). ● 

Naar de Valentijnsfuif  
in Zottegem 

Er hing veel passie in 
de lucht, met al die 
mooie, romantische 
hits 

Interne zorggebruiker Jill Verbelen met haar vriend Dimitri op de 
Valentijnsfuif in Zottegegem, dinsdag 7 februari.  
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Aanwezig: Anita Van den Steen, Frans 
Dierickx, Gudrun Boone, Marlies Hofman, 
Theo Vinck, Tina Van Den Steen. 

Verontschuldigd: Annie Raes, Jan Biebaut. 

Uitgenodigd: Berbe De Coster, Kathleen 
Van den Abbeele. 

Afwezig: Kelly Linthout. 

 

Info vanuit de Raad van Bestuur van 
18 oktober 2022 
 De vernieuwde versie van het zorg-

strategisch plan is goedgekeurd op 
het bestuursorgaan van 18 oktober. 
Dit zorgplan is ons anker voor de toe-
komst; waar willen we de focus op leg-
gen? Dit zowel wat betreft zorgaanbod, 
infrastructuur, medewerkers,… Het 
communicatieplan is opgesteld en zal 
worden besproken met de bewoners 
en de medewerkers. Op het eerstvol-
gende COZ nemen we de tijd om het 
plan (+ 100 bladzijden) toe te lichten. 

 Het masterplan infrastructuur, in func-
tie van de doelstellingen van het zorg-
strategisch plan, is in opmaak en 
wordt voorgelegd op het bestuursor-
gaan van 5 december. 

 De milieuvergunning voor de site Bo-
termelkstraat is ontvankelijk ver-
klaard bij de stad Aalst, maar de omge-
vingsvergunning van blok blauw heeft 
een negatief advies. Er is een negatief 
verslag van de brandweer dat, mits 
een aanpassing aan de plannen door 
de architect, bij de controle positief zal 
worden gee valueerd. 

 Voor het project Moorselbaan is de 
marktverkenning naar architecten lo-
pende. 

 Rijgerstraat: De notariële akte 
wordt getekend op 21 december 2022 
en de besprekingen met de architect 
voor de aanpassingswerken zijn lopen-
de. Doel is om het pand in gebruik te 
nemen in de zomer van 2023, voor het 
atelier Industrieel Werk van de dagon-
dersteuning. Dit gebouw zal prakti-
scher zijn voor de leveranciers, het is 
toegankelijker, er is een stockageruim-
te en het atelier zal ruimer zijn. 

 Blok wit zal tot bureauruimte aan-
gepast worden. Ook hier zijn de be-
sprekingen met de architect lopend. 

 

Nieuws van de Vergunde Zorgaan-
bieder 
 De Vlaamse overheid lanceerde een 

projectoproep voor RTH 
(Rechtstreeks Toegankelijke Hulp). Dit 
is voor mensen die op de wachtlijst 
staan maar nog geen budget hebben. 
Meestal gaat het om uitstromers uit 
Buso. Nu wordt door de overheid 
maximum 8 punten per persoon ge-
subsidieerd, maar dit kan opgetrokken 
worden tot 12 punten. We hebben een 
projectvoorstel ingediend (KIWI, Kwa-
liteitsvol Industrieel werk en Creatieve 
Winkel) en verwachten hierover in de-
cember een beslissing. Dit project zal 
vooral gericht zijn naar de zorggebui-
kers in de Rijgerstraat, waar we meer 
zorg op maat kunnen bieden. Door 
meer te differentie ren kan ieder zich 
op zijn niveau ontplooien, wat voor 
sommigen kan leiden naar begeleid 
werk of zelfs betaalde arbeid. Het win-
keltje, nu nog op onze site gevestigd, 
zal daar ook ondergebracht worden, 
waardoor het meer uitstraling en be-
kendheid zal verwerven. Voor begeleid 
werk geeft de Stad Aalst per persoon 
een premie van + €50 per maand. 

 De procedure en bijlagen rond het COZ 
zijn aan herziening toe. Opmerkingen 
en aanpassingen moeten tegen half de-
cember aan Berbe meegedeeld wor-
den. 

 Berbe geeft toelichting over de covid-
werkgroep en bij het aangepaste 
draaiboek, zoals het beslist werd op de 
bijeenkomst van 21 november. De pro-
cedures zullen eenvoudiger en niet 
meer zo streng zijn als voorheen. De 
vrijheid zal minder beperkt worden; 
ook besmette bewoners hebben recht 
op bezoek op de kamer. Bepaalde acti-
viteiten (uitstap, wandeling,…) blijven 
mogelijk. Testen zal enkel gebeuren bij 
symptomen en niet meer preventief. 
De covid-update wordt maandelijks 

 

 

Verslag van het  

Collectief Overlegorgaan Zorggebruikers 
van 24 november 2022 



Oudervereniging bezoekt ‘De Goeie Gasten’ 
 

M et een hart vol genegenheid — en ook enigszins nieuwsgierig — hadden we met 
de oudervereniging op dinsdag 10 januari afgesproken in onze lunchbar De Goeie 

Gasten. De aanblik van het gezellige restaurantje maakte ons al fier, maar het menu en 
de bediening, de sfeer en alles wat een restaurant groots maakt, waren top!  

Proficiat en onze oprechte dank aan allen die op welke manier dan ook verantwoorde-
lijk zijn voor dit mooie project. Hun enthousiasme siert hen en wij als ouders zijn welge-
meend TROTS! 

Karin Roels 

 
Onze buitengewone lunchbar De Goeie Gasten startte eind november vorig jaar. Een twin-
tigtal enthousiaste personen met een beperking runnen deze eetgelegenheid. Ze worden 
ondersteund door een kok en een werkvloerbegeleidster. De Goeie Gasten vind je in Cimor-
né, Alfred Nichelsstraat 14 in Aalst. Je kan er terecht van dinsdag t.e.m. zaterdag van 10 
tot 16 uur voor een lekkere lunch of een heerlijk dessert. Zondag en maandag is de lunch-
bar gesloten. Reserveren is nodig en kan via degoeiegasten.be.  

naar iedereen verstuurd. Bij besmet-
tingen worden de ouders van de be-
treffende leefgroep en de COZ-leden 
verwittigd. 

 Er is een vraag van FOVIG i.v.m. het 
vervoer, maar binnen Levensvreugde 
Verblijven wordt dit op vandaag niet 
als een knelpunt gezien, waardoor we 
beslissen om niet deel te nemen aan de 
werkgroep. 

 Aanbod vrijwilligersovereenkomst 
voor COZ-leden. Alle vrijwilligers en 
de leden van de verschillende ouder-
comite s moeten de overeenkomst te-
kenen om in orde te zijn met de verze-
kering. 

Varia 
 Mededeling VAPH/22/18: De juiste 

(bevoegde) persoon moet de formulie-
ren (kostenstaten) ondertekenen.  

 Marlies zou zich willen laten vervan-
gen door haar dochter, die ondertus-
sen de bewindvoerder is van haar zus. 

 
Het volgende Coz vond plaats op donder-
dag 9 februari. Een verslag hiervan vind je 
in onze volgende nieuwsbrief.  

Voor meer info kan je steeds terecht bij de 
voorzitster, mevrouw Annie Raes: 
053/83.19.10 of raes_annie@yahoo.com 
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Domeinverantwoordelijke ICT  
gaat computerpark uitbreiden  
en vernieuwen 

Door Karolien De Gelder 

 Domeinverantwoordelijke ICT 

 

H allo iedereen. Sinds oktober vorig jaar ben ik werkzaam bij 
Levensvreugde Verblijven als do-
meinverantwoordelijke ICT. Na 17 
jaar de files richting Brussel te heb-
ben getrotseerd (ik werkte er bij 
een wegenbouwfirma als IT-
verantwoordelijke Vlaanderen), 
was ik toe aan een interessante uit-
daging dichter bij huis. 

Aangezien we vlakbij wonen, pas-
seer ik quasi dagelijks aan Levens-
vreugde. Regelmatig wandel ik met 
mijn echtgenoot en 2 kindjes Sam 
en Max via het Rozekensbos en de 
omliggende wandelpaadjes onze 
voorziening voorbij. 

De vacature van Levensvreugde 
Verblijven sprak me ook aan van-
wege de mogelijkheid om mee te 
werken aan het vernieuwings- en 
uitbreidingsproject, en omdat er op 
IT-vlak veel interessante uitdagin-
gen zijn.  

Ondertussen heb ik een beter zicht 
op de werking van de verschillende 
diensten. Er is op verschillende IT-

vlakken nog veel ruimte voor verbe-
tering. Ik kijk er naar uit om de IT-
infrastructuur en faciliteiten verder 
uit te breiden en te vernieuwen. In 
2023 wordt de eerste fase van dat 
vernieuwinsgtraject gestart en wil-
len we alvast een grote stap vooruit 
zetten in het moderniseren. 

We gaan alle systemen overzetten 
naar de cloud en geven extra aan-
dacht aan de bescherming van de 
gegevens van zowel zorggebruikers 
als medewerkers, dit volgens de 
GDPR-richtlijnen (privacy).  

Hierbij een kijkje op een aantal van 
onze projecten: 

 We gaan in de loop van maart 
elk blok voorzien van een nieu-
we multifunctionele printer. De-
ze toestellen worden uitgerust 
met een badgelezer zodat ieder-
een veilig en gebruiksvriendelijk 
kan afdrukken, scannen en kopi-
e ren. 

 De compacte pc’s in de leefgroe-
pen worden vervangen door vol-
waardige nieuwe Windows 11 
pc’s waarop iedereen met een 
eigen profiel kan aanmelden en 
dus ook persoonlijke e-mail ter 
beschikking krijgt. Inloggen op 
de RDS-omgeving zal niet meer 
nodig zijn. 

 Stap voor stap gaan we verder 
digitaal en worden de systemen 
gemigreerd naar de cloud. Voor 
de werknemers worden nieuwe 
versies van Microsoft Office 
(Word, Excel, Outlook, Teams, 
ed.) aangeboden, waarbij we hen 
gaan begeleiden naar een zo effi-
cie nt en vlot mogelijke manier 
van werken. 

Ik hoop jullie hiermee al wat inzicht 
te hebben gegeven in onze plannen, 
en ben altijd bereid om verdere toe-
lichting te geven. ● 

Website: www.levensvreugde-verblijven.be 
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Giften ten voordele van  
Levensvreugde Verblijven vzw  

kunnen overgemaakt worden op:  

 IBAN: BE70 2930 0572 0025 

 BIC: GEBABEBB 

Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. 

Er is weer  
Witte Woede 
 

Door Hilde De Jaegher 

 Administratief medewerker 

 

W e hebben te weinig me-
dewerkers op de werk-

vloer, waardoor de werkdruk 
veel te hoog ligt. Ook onze lo-
nen mogen gerust stijgen. Hoog 
tijd dus om onze ministers even 
wakker te schudden. 

Op dinsdag 31 januari trokken 
we dan ook met een delegatie 
van een 30-tal collega’s van 
Levensvreugde, en nog eens 
evenveel van het OLV-
Ziekenhuis, met de bus naar 
Brussel om er te gaan de-
monstreren. De betoging 
startte om 10.30 uur aan 
het Noordstation; van daar 
ging het richting het Zuid-
station.  

We kwamen samen met 
een boze bende mensen 
van heel veel verschillende 
zorgcentra om onze stem 
te laten horen. We eisten 
allemaal hetzelfde: oplos-
singen voor de werkdruk 
en de tekorten, maar ook 
hogere lonen en betere 
werkvoorwaarden.  

Allemaal willen we het 
allerbeste voor de zorgge-
bruikers, bewoners, patie nten, 
kinderen,… Voor het ogenblik is 
het niet eenvoudig om nog 
kwalitatieve zorg te bieden, iets 
waarmee we het heel moeilijk 
hebben.  

Met 20.000 betogers stapten 
we door de Brusselse straten, 
om heel duidelijk onze woede 
te ventileren en om onze vra-
gen te stellen. Wij riepen de 
woorden, hopelijk komen de 
ministers nu met daden! ● 


