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Door Silke De Nul 
⇒ Medische dienst Tehuizen 
 

D e vragenlijst bestaat nog steeds 
uit 4 grote delen: 

• Tevredenheid over de groep van 
de zorggebruiker 

• Tevredenheid over het contact 
met de leef- of activiteitengroep 

• Tevredenheid over de info rond 
de wijzigingen in de groep 

• Tevredenheid over het contact 
met de diverse diensten 

Ongeveer 65 procent van alle enquê-
tes kwam ingevuld terug. Leuk om 
vast te stellen dat zoveel ouders of 
familieleden de moeite namen om 
onze vragen te beantwoorden. 

 

Resultaten: enkel woonon-
dersteuning  
Over het algemeen zijn de resultaten 
van de tevredenheidsmeting in de 
woonondersteuning zeer bevredi-

gend. De meeste ouders geven aan 
voldoende of zeer tevreden te zijn.  

Vooral wat betreft de bereikbaarheid 
van de begeleiding behalen we 
mooie resultaten.  

Op de vraag U hebt voldoende zicht op 
het bedrag dat aan activiteiten besteed 
wordt, kwamen de meeste bemerkin-
gen. Vooral het overzicht en de (on)-
duidelijkheid van de factuur worden 
als minpunten aangehaald. Door het 
uitvoeren van een steekproef kan na-
gegaan worden of de uitgaven op de 
factuur voldoende omschreven zijn. 
Degenen die hier vragen over heb-
ben, kunnen altijd contact opnemen 
voor verdere uitleg.  

Ook over de incidenten die gebeuren 
in de leefgroep gaven enkele ouders 
of bewindvoerders hun bemerkingen 
door. Zoals in onze procedure Onge-
wenst Grensoverschrijdend Gedrag 
(OGG) en agressie beschreven staat, 
worden de ouders of wettelijke verte-
genwoordigers systematisch over 
dergelijke voorvallen ingelicht. Wij 
hebben gemerkt dat ook ouders van 
wie de zoon of de dochter nog niet 
betrokken was bij een incident, hier-
over vragen hadden. Het is niet uit-
gesloten dat zij bij het lezen van deze 
vraag redeneerden: ik word niet 
(veel) gebeld, dus ik word niet op de 
hoogte gehouden. Wij zullen deze 
vraag daarom volgende keer helder-
der formuleren.  
 
 

(Vervolg op pagina 2) 

In maart hielden we onze vierjaarlijkse tevre-
denheidsmeting bij ouders en wettelijk verte-
genwoordigers. Met deze enquête peilden we 
andermaal naar het welbevinden van onze 
zorggebruikers in hun leef- en/of activiteiten-
groep. Net als bij de vorige bevraging, in sep-
tember 2012, zijn de resultaten ook nu weer 
zeer bemoedigend. Een opsteker voor alle 
medewerkers.  

Grootschalige bevraging levert mooie resultaten op 

mailto:ww@levensvreugde.be
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Overleden 
 

Op 20 juli is Denise 
Marrannes overle-
den, schoonmoeder 
van Karien Haeck 
(begeleidster in de 
Tehuizen). 

Op 28 juli is Maria 
Viaene overleden, de 
moeder van interne 
gebruiker Marleen 
Van Cleemput. 

Op 30 juli overleed 
de grootvader van 
interne gebruiker 
Michael Baerts.  

 

 

 

 

Tevredenheidsmeting 

Resultaten: woon- en dagon-
dersteuning 
Ook deze resultaten geven weer dat de 
zorggebruikers zich goed voelen in hun 
activiteitengroep.  

Sommige opmerkingen (“De doorstroming 
van info verloopt niet altijd met regelmaat en/of 
vlot. Meestal lees ik pas in de Nieuwsbrief iets 
over de activiteiten, maar dan zijn deze al voor-
bij”) tonen aan dat de vraag U bent voldoen-
de geïnformeerd over de dagelijkse activiteiten 
binnen de activiteitengroep minder goed 
scoort. 

Hier zijn we ons zeker van bewust. Zo 
wordt er tijdens de bespreking van het ba-
sisverslag veel aandacht geschonken aan 
het functioneren van de gebruiker tijdens 
de activiteiten, maar minder aan de activi-
teiten zelf. Aangezien de werking van het 
Dagcentrum momenteel wordt herbeke-
ken, is dit zeker een item dat meegenomen 
en opgevolgd zal worden.  

Eén persoon was helemaal niet tevreden, 
en vier mensen waren onvoldoende tevre-
den over het zicht dat ze hebben op het 
bedrag dat aan de activiteiten besteed 
wordt. Degenen die hier vragen over heb-
ben, kunnen altijd contact opnemen voor 
verdere uitleg. 

De vraag U vindt in de Nieuwsbrief of op de 
website voldoende info terug over de activiteiten 
die plaatsvinden scoort enorm goed. Ook 
over de informatieoverdracht bij onvoor-
ziene gebeurtenissen (vertraging met de 
bus, een overlijden van een zorggebruiker, 
...) zijn de ouders en bewindvoerders heel 
tevreden.  

Resultaten: enkel dagonder-
steuning 
Tot slot zijn ook de resultaten van de ex-
ternen uit het Dagcentrum over het alge-
meen zeer goed. Zeer tevreden zijn de ou-
ders over de bereikbaarheid van de groep. 
Zeker de telefonische bereikbaarheid, de 
mogelijkheid tot gesprek met de begelei-
ding en de bespreking van het basisverslag 
worden bijzonder geapprecieerd.  
Al zijn ze miniem, er zijn ook werkpunt-
jes. Bij volgende metingen moet er extra 
aandacht geschonken worden aan de 
nauwkeurigheid van de vragen. Zo scoor-
de het item over de tevredenheid van het 
op de hoogte zijn van wijzigingen in de 
groep minder goed dan de andere. Dit 
kwam ook al in vorige metingen naar 
voor; er werden hiervoor dan ook reeds 
maatregelen getroffen. De ouders worden 
bijvoorbeeld bij elke verandering binnen 
de activiteitengroep schriftelijk geïnfor-
meerd. Indien er wijzigingen zijn buiten de 
groep, wordt dit in de Nieuwsbrief ver-
meld. Niettemin scoort dit item nog steeds 
minder goed — wat ons doet vermoeden 
dat de vragen niet nauwkeurig genoeg ge-
steld werden. 
 

Besluit:  

Uit de meting blijkt dat de zorggebruikers 
zich goed voelen in de leef– en activiteiten-
groepen. Kleine aanpassingen en werkpun-
ten — het opstellen van een duidelijkere 
factuur, een beter overzicht geven van de 
activiteiten — kunnen dit gevoel nog ver-
sterken bij de ouders. In volgende tevre-
denheidsmetingen moet er voorts extra 
aandacht geschonken worden aan het pre-
ciezer formuleren van de vragen. ● 

(Vervolg van pagina 1) 
 
 

Jongleren zonder barrière 
Door Christine ‘Tinneke’ Van der Elst  
⇒ Begeleidster Tehuizen 
 

Z ondag 21 augustus kregen we in de woonondersteuning bezoek van 
een groep Bulgaarse en Vlaamse jongeren. De Bulgaren waren in 

België op uitnodiging van de stad Aalst. Aalst vormt met de stad Gabro-
vo een jumelage. In het kader hiervan waren de jongeren hier op bezoek.  

Net als Aalst staat Gabrovo bekend als stad van humor en carnaval. In 
workshops en andere activiteiten maakten ze kennis met de Aalsterse hu-
mor en satire. Zaterdag hadden ze leren jongleren, en van deze kunsten 
lieten ze ons zondag meegenieten. Na hun optreden mochten de bewo-
ners samen met hen jongleren (foto: MFC-zorggebruiker Orlando Verbeiren). 
Ondanks de taalbarrière verliep het bezoek heel hartelijk. ● 



Wijzigingen bij gebruikers  
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Oma  
Huguette  
 

Logistieke mede-
werkster Huguette 
Perdaens is op 31 
juli meter geworden 
van Mona. 

 

 

 

 

• Externe gebruiker Kristine Van Den 
Hauwe heeft op 15 juli het Dagcen-
trum verlaten. Ze vond immers een 
residentiële plaats in Den Dries in 
Evergem. De plaats van Kristine 
werd vanaf 8 augustus ingenomen 
door Neel Michiels. Neel wordt 
vanaf dan voltijds begeleid in activi-
teitengroep Zonnemaan.  

• Arne Lauwaert komt vanaf 2 sep-
tember iedere vrijdag naar het Dag-
centrum, eveneens naar activiteiten-
groep Zonnemaan. Het gaat om een 
kortdurende ondersteuning onder de 
vorm van RTH (rechtstreeks toeganke-
lijke hulp), waarvoor geen goedkeu-
ring van het VAPH nodig is. Arne 

komt naar het Dagcentrum tot eind 
dit jaar.  

• Begin juni is Xian Holsters (6 jaar) 
gestart in het MFC, onze woonon-
dersteuning voor minderjarigen.  

• Eind juni hebben Peter De Koker en 
Kimberly Van Den Bossche het 
MFC verlaten. Kimberly ging dan 
naar het Dagcentrum, waar ze 
wordt begeleid in activiteitengroep 
Hoeve. Peter gaat nog verder naar 
school in het BuSO van Levens-
vreugde. 

• Eind augustus startte Dammee Oli 
(7 jaar) in het MFC. 

Door Kristel Burssens en Sofie Le Compte 
⇒ Kinesitherapeute en ergotherapeute Tehuizen 
 

E lke maandag om 16 uur is het voor alle Levensvreugde-sportievelingen verzamelen 
geblazen voor een uurtje beweging. Uit alle leefgroepen zakken dan een aantal ge-

bruikers af naar de turnzaal van de school, en zetten daar hun beste beentje voor. Bij de 
start was de opkomst nog wat schommelend, maar ondertussen mogen we zeggen dat we 
een mooie kern hebben van een twintigtal vaste sporters. 

Om er voor te zorgen dat iedereen 
aan bod kan komen, wisselen we 
tweemaandelijks van sport. Het af-
gelopen jaar stonden o.a. badmin-
ton, relaxatie/yoga, bewegingspar-
cours, stoelaerobics, fit-o-meter, bal-
sport, fitness en fietsen op het pro-
gramma. In augustus mochten ook 
onze eigen Olympische Spelen niet 
ontbreken. Zo maakten heel wat ge-
bruikers het voorbije jaar kennis met 
sporten die ze nog niet kenden. 
Sommigen leerden hun grenzen ver-
leggen en nog anderen stonden ver-
steld van hun eigen mogelijkheden.  

Af en toe krijgen we ook verzoekjes 
van onze sporters Ze willen dan bij-
voorbeeld petanque spelen, kegelen, 
tennissen en vooral fietsen. We proberen, in de mate van het mogelijke, rekening te hou-
den met hun wensen.  

Welke sport we ook doen, het gaat er telkens om dat we op een plezante manier samen 
bewegen, elkaar aanmoedigen en helpen waar nodig. Al is een beetje competitiegeest af 
en toe ook wel aanwezig bij sommigen. 

Op naar ons tweede ‘omnisport–seizoen’! ● 

‘Omnisport’ gaat tweede seizoen in 

Interne zorggebrui-
ker Anne Wijnant 
tijdens het omnispor-
ten.  



Door Werner Wauters 
⇒ Hoofdbegeleider Dagcentrum 
 

Z oals u wellicht weet is het Revalidatie-
centrum op 1 september 2015 ver-

huisd naar een nieuwbouw, helemaal ach-
teraan op het Levensvreugde-domein. Zo-
wel de Scholen als de Verblijven stelden 
zich meteen kandidaat om de gewezen 
Reva-gebouwen in te nemen. Logisch, als 
je weet dat het complex zich in zeer goede 
staat bevindt, en het met twee verdiepin-
gen van in totaal bijna 400 vierkante meter 
(traphallen en gangen niet meegerekend) 
erg ruim is.  

Uiteindelijk, na zorgvuldig beraad, wees 
onze zogenaamde ‘patrimonium-vzw’ het 
omvangrijke gebouw toe aan de Levens-
vreugde Verblijven — een beslissing die 
een nooit geziene carrousel van lokaalwis-
sels in gang zette.  

Sinds half augustus zijn de meeste ruimten 
van het vroegere Reva-gebouw ingeno-
men. Op de bovenverdieping heeft de ad-
ministratie haar bureaus, op het gelijk-
vloers trokken de stafleden van het Dag-
centrum in. Begin volgend jaar krijgen de 
resterende ruimten hun bestemming.  

Op de bovenverdieping van het gewezen 
administratiegebouw, dat leeg kwam te 
staan, ontstonden twee volwaardige verga-
derruimten. Eronder kwamen bureaus 
voor de stafleden van de Tehuizen. Het 
onthaal, vroeger deel van de administratie, 
verhuisde naar de bezoekersruimte. In de 
Tehuizen komt er een snoezellokaal en 
een logeerruimte voor kortopvang. Enzo-
voort, enzoverder.  

U merkt het: Levensvreugde Verblijven heeft 
de laatste weken een flinke gedaantever-
wisseling ondergaan. Onze voorziening 
blijft alleszins volop in beweging. ● 

Door Werner Wauters 
⇒ Hoofdbegeleider Dagcentrum 
 

I n het voorjaar werden al onze gebruikers ‘ingeschat’ door onze hoofdbegeleiding of 
door de pedagogische en sociale dienst. We moesten nagaan en registreren hoeveel 

(en welke) ondersteuning iedere gebruiker momenteel precies krijgt. Alles gebeurde in 
opdracht van het VAPH, en met het oog op het persoonsgebonden budget dat iedere ge-
bruiker in de toekomst zal ontvangen. Met dit budget zullen zij hun huidige zorg kunnen 
financieren. 

De inschatting gebeurde aan de hand van 2 zogenaamde parameters: enerzijds de onder-
steuningsfuncties (krijgt de gebruiker individuele ondersteuning, dagondersteuning, woon-
ondersteuning?), anderzijds de zorgzwaarte (hoe groot is de begeleidingsintensiteit? Is er 
voortdurend toezicht nodig?). Eind mei stuurden we alles door naar het VAPH. 
In opdracht van het VAPH doen erkende inschalers (van diverse mutualiteiten) momen-
teel steekproeven in onze voorziening. Zij gaan na of de door ons toegekende scores 
overeenstemmen met de realiteit. Het gaat om een onderzoek dat startte in augustus en 
duurt tot oktober. Bij deze proef is de gebruiker zelf even aanwezig, naast iemand van 
zijn netwerk (ouder, begeleider,…) en iemand van de hoofdbegeleiding, de pedagogische 
of de sociale dienst (die meewerkte aan de inschatting). Het onderzoek duurt per gebrui-
ker ongeveer 3 uur. In totaal zal men de inschatting van 27 zorggebruikers controleren.  

Marion Boom (pedagogische dienst) nam tot nu toe aan één controlegesprek deel. Ze 
vond het een leerrijke ervaring. ‘De zorg voor de gebruiker wordt tijdens dat controlebe-
zoek helemaal ontleed,’ zo vertelt ze. ‘Je staat ineens stil bij de ondersteuning die we da-
gelijks bieden, op uiteenlopende domeinen. Er wordt zeer gedetailleerd gecheckt wat de 
mogelijkheden van de gebruiker zijn, en op welke vlakken er ondersteuning nodig is. 
Voor zover ik kon nagaan waren onze toegekende scores correct.’● 

Overname gewezen Revalidatiegebouw 
brengt veel lokaalwissels met zich mee 
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Geboorte 
 

Sofie Delahaye, pe-
dagoge en hoofdbege-
leidster in het Dag-
centrum en in leef-
groep Pater Van den 
Broeck, is op 23 juli 
bevallen van een 
zoontje: Dries.  

 

 

Vzw Levensvreug-
de Verblijven 
wordt gesubsidi-
eerd en erkend 
door het Vlaams 
Agentschap voor 
Personen met een 
Handicap. 

Erkende ‘inschalers’  
controleren nauwgezet dossiers 



Door Werner Wauters 
⇒ Hoofdbegeleider Dagcentrum 
 

I n onze polyvalente zaal verzamelden 
op dinsdag 30 augustus familieleden en 

wettelijke vertegenwoordigers van de 
zorggebruikers van leefgroep ‘Pater Van 
den Broeck’. Aanleiding was het vijfjarig 
bestaan van deze groep.  

Die werd in september 2011 opgericht om 
aan 10 volwassen gebruikers met een zo-
geheten ‘nursingstatuut’ een aangepaste 
thuis te bieden. Het gaat om personen die 
extra zorg nodig hebben, op medisch, fy-
siek of emotioneel vlak. Voor hen werd 
vijf jaar geleden een gloednieuw complex 
opgetrokken, voorzien van alle nodige in-
frastructuur.  

Momenteel worden nog steeds 10 gebrui-
kers in ‘Pater Van den Broeck’ begeleid. 
Het team bestaat, naast de vele ondersteu-
nende diensten en andere medewerkers, 
uit 8 vaste begeleidsters en 1 hoofdbege-
leidster-pedagoge. De groepsnaam ver-
wijst uiteraard naar onze stichter, die in 
augustus 2002 overleed.  

 

De best mogelijke zorg 
In een fraai versierde zaal waren er tijdens 
dit jubileumfeest koffie met gebak en hap-
jes, o.m. door de gebruikers gemaakt. Ac-
tiviteitengroep Hoeve zorgde voor cake en 
appelflappen. In een filmpje konden de 
aanwezigen zien hoe een dag in ‘Pater 
Van den Broeck’ er uitziet.  

Hoofdbegeleidster-pedagoge Marion 
Boom (zij vervangt Sofie Delahaye, die 
momenteel met zwangerschapsverlof is) 
had in haar welkomstspeech geconclu-
deerd dat de leefgroep het voorbije lus-
trum glansrijk in haar opdracht is ge-
slaagd: aldoor garant staan voor de best 
mogelijke zorg voor de 10 gebruikers. Ze 
wees erop dat de kracht van ‘Pater Van 
den Broeck’ bestaat uit de samenwerking 
tussen de verschillende diensten en fami-
lieleden. Het zorgende netwerk dat de 
voorbije jaren werd opgebouwd, breidt 
zich trouwens nog iedere dag uit, zo klonk 
het. Er zijn veel extra handen aanwezig, 
sterke handen die dagelijks met veel toe-
wijding de zorg op zich nemen. 

Marion dankte dan ook de begeleiding 
van de leefgroep, de externe verpleeg-
dienst Klavertje Vier, de nachtbegeleiding, 
onze kinesist, ergotherapeut, de vele vrij-
willigers, de dokters, de ondersteunende 
staf– en directieleden en — niet te verge-
ten — de families.  

Als herinnering aan dit jubileum ontvin-
gen alle aanwezigen op het eind van deze 
geslaagde namiddag een leuk aandenken. 
Afspraak over vijf jaar. ● 
 

De feestelijke opening van leefgroep Pater Van 
den Broeck vond plaats op vrijdag 16 september 
2011, in de kerk van Sint-Paulus te Aalst. Er 
was een receptie in de parochiezaal, en er waren 
toespraken van prominenten, onder wie Frank 
Cuyt (toenmalig algemeen directeur van het 
Vlaams Welzijnsverbond). Na de officiële vie-
ring was er een pendeldienst om de nieuwe leef-
groep te bezoeken, die twee weken voordien was 
gestart.  

Leefgroep ‘Pater Van den Broeck’ 
viert vijfjarig bestaan 
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Interne zorgge-
bruiker Luc 
Van Den 
Steen, geflan-
keerd door zijn 
zus en zijn 
moeder.  



Aanwezig: Annie Raes, Anita Geenen, 
Gudrun Boone, Tina Van Den Steen, 
Carine Van den Steen, Theo Vinck, 
Frans Dierickx, Georges Draps. 
Uitgenodigd: Liesbeth Moens, Chris-

tophe Temmerman, leden oudercomité, waar-
van aanwezig, Fam. Van den Hauwe, Karin 
Roels, Etienne en José Van Wesemael, Johan 
Biebaut, Ingrid Goubert, Marlies Hofman. 
 

DEEL 1 VAN DE VERGADE-

RING GAAT DOOR MET DE LE-

DEN VAN HET OUDERCOMITÉ 
 

Aan de hand van een Powerpoint worden 
de nieuwe structuren PVF 2017 voorge-
steld, door Liesbeth Moens en Christophe 
Temmerman. 
Algemeen:  
• Woordkeuze: we gebruiken voortaan 

de term “zorggebruiker”.  
• Samenwerkingsverband m.b.t. opna-

me: de CRZ valt weg. In de plaats 
komt er een aanmeldingspunt, “Regio 
Egmont Dender” onder één tele-
foonummer. Extern samenwerkings-
verband “Tesaam”. 

• FAM woonregistratie drie dagdelen 
nieuwe uren: 08.30 u - 12.00 u   €   
4,64. / 12.00 u - 17.00 u   €   9,52. / 
17.00 u - 19.00 u   € 14,28. / De nieu-
we registratie is enkel van toepassing 
voor de zorggebruikers van de woon-
ondersteuning. Indien de dagonder-
steuning gecombineerd wordt met 
woonondersteuning, blijft nog steeds 
de maximale financiële bijdrage van € 
33,35 per dag van toepassing. Bij nieu-
we intake (2017) zal men niet meer met 
een dagprijs werken maar met leef- en 
woonkosten. Er zal afgestapt worden 
van de all-in pakketten. 

 
Dagondersteuning 
• Ondersteuningspakketten op jaarbasis 

(langlopend of kortdurend). 
• Nieuwe organisatiestructuur werd toe-

gelicht. De ouders zullen hierover wor-
den geïnformeerd op twee infoavon-
den, op dinsdag 20 (voor ouders exter-
nen) en woensdag 21 september (voor 
ouders internen). Persoonlijke uitnodi-
gingen volgen.  

• Nieuwe afspraken i.v.m. afwezighe-
den. 20 sprokkeldagen (a rato onder-
steuningsfrequentie en periode), slui-
tingsdagen niet inbegrepen. 

 
Woonondersteuning 
• Ondersteuningspakketten op jaarbasis: 

kortdurend (max 92 dagen per jaar) of 
langlopend. Op basis van de aanwezig-
heid (frequentie) werden er drie pakket-
ten uitgewerkt. Deze pakketten om-
schrijven de dienstverlening die vanaf 
volgend jaar aangeboden zal worden. 
De leden van de Gebruikersraad heb-
ben het moeilijk dat we niet voor ieder-
een meer een eigen kamer kunnen ga-
randeren. Ze begrijpen dat het VAPH 
verlangt dat alle kamers maximaal in-
gezet en gebruikt moeten worden, 
maar vragen om dit nog eens verder te 
bekijken. Liesbeth geeft aan dat het 
niet de bedoeling is om alle kamers 
continu te ‘bevolken’, maar dat wij ook 
onze cijfers moeten halen. Daarom dat 
we ook fysieke ruimte vrijmaken voor 
kortopvang, zodat we hier  tegemoet 
aan komen. Toch blijft dit een discus-
siepunt voor de leden van de Gebrui-
kersraad. Liesbeth geeft mee dat alle 
suggesties/bedenkingen welkom zijn 
tot eind juli. Dan bekijken we deze ver-
der. De inhoud van de pakketten zal 
steeds aan bod komen bij de individue-
le besprekingen op het einde van het 
jaar.  

• Verdere planning communicatie. We 
blijven ouders, wettelijke vertegen-
woordigers zo goed mogelijk informe-
ren via verschillende kanalen. Via brief, 
Nieuwsbrief, nieuwsflash, Gebruikers-
raad, oudercomité en via speciale ou-
deravonden eind september. Er volgen 
in de maand september infomomenten 
met ouders en wettelijke vertegenwoor-
digers. Individuele gesprekken leiden 
tot de invulling van de zorgvraag van 
elke zorggebruiker. Hierna wordt de 
nieuwe overeenkomst getekend, in no-
vember en/of december.  

 
• De leden van het oudercomité verlaten 

de vergadering. De voorzitster van de 
Gebruikersraad dankt hen voor hun 
aanwezigheid. 
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Verslag Gebruikersraad 
VAN 28 JUNI 2016 

Huwelijken 
 

Tehuizenbegeleid-
ster Sheridan Cas-
saer huwde op 29 
juli met Kevin.  

Sofie Le Compte 
(ergotherapeute in 
de Tehuizen) huw-
de op 6 augustus 
met Matthias.   

Evelien De Block 
(begeleidster in de 
Tehuizen, maar 
intussen weer aan 
de slag in het Dag-
centrum) huwde op 
27 augustus met 
Kevin.  

Gefeliciteerd!  



DEEL 2: GEBRUIKERSRAAD 
 

Goedkeuring vorig verslag 
Er werden geen opmerkingen geformuleerd. 

 
Info vanuit Raad van Bestuur van 
20/01/2016 
• De nieuwe huisstijl (met o.m. nieuw logo) zal 

definitief beslist worden op 8 juli 2016. 
• Financiële toestand. De erfenis van Mevr. Ver-

beeck is afgerond. 
• Voor de ‘toren’ (vroegere gebouwen Revalidatie) 

wordt de ingebruikname voorzien in september. 
• Toekomstige investeringen: de boekhouding ver-

huist naar de toren. De directie komt in de 
plaats, alsook twee vergaderzalen. De huidige 
burelen die vrijkomen in de woonondersteuning 
zullen gebruikt worden voor kortopvang en 
snoezelruimte. De keuken zal uitgebreid worden 
en vernieuwd. Ook daken en waterleidingen 
worden vernieuwd. 

• Wijziging statuten: de huidige leeftijdslimiet 
wordt opgeheven. 

 
Info vanuit de voorziening  
• Onaangekondigd inspectieverslag 

(zorginspectie) op 18 mei. Er werden 2 opmer-
kingen gecontroleerd en positief afgehandeld. 
Op 12 juli werd een volgende inspectie gepland, 
met als thema seksualiteit en het decreet rechts-
positie bij minderjarigen. 

• Onaangekondigde inspectie FAVV (Federaal 
Agentschap Voedsel Veiligheid). Alles werd oké 
bevonden, er werden enkele suggesties gedaan. 
(De plannen voor vernieuwing keuken zijn reeds 

in behandeling.) 
• De werkingsmiddelen worden reeds gedurende 4 

jaar niet meer geïndexeerd, wat een aanzienlijk 
verlies betekent. 

• De voorgestelde vervroegde verkiezing van de 
Gebruikersraad wordt herzien en toch in sep-
tember opgestart. 

 
Info vanuit Dagcentrum en Kriskras-
vergadering  
• Personeel, gebruikers, stagiaires en activiteiten 

werden overlopen. 
• Opleiding hef- en tiltechnieken voor begeleiders 

en logistieke medewerkers. 
• Vraag kleurenprinter in de toren. 
• Verschillende mankementen gesignaleerd. Deze 

worden opgevolgd. 
 
Info vanuit Beschermd Wonen 
Verhuis van 1 bewoner.  

    
Info vanuit MFC  
Twee nieuwe zorggebruikers. 
 
Varia 
Tevredenheidsmeting. Voor resultaten: zie pagina’s 1 
en 2.  
 

De volgende Gebruikersraad vond plaats op dinsdag 6 sep-
tember, om 19 uur.  

Voor meer info kan je steeds terecht bij de voorzitster, me-
vrouw Annie Raes: 053/83.19.10 of 
raes_annie@yahoo.com 
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Kelly Neybergh versterkt sociale dienst  

Door Kelly Neybergh  
⇒ Sociale dienst 
 

D ag alle mensen van Levensvreugde Verblij-
ven. Mijn naam is Kelly Neybergh. Op 1 
september ben ik gestart op de sociale 

dienst van zowel de Tehuizen als het Dagcen-
trum.  

Op de sociale dienst van de Tehuizen zal ik An-
nemie Saeys versterken en een aantal kortlopen-
de projecten op mij nemen, zoals kortopvang en 
de vrijwilligers. In het Dagcentrum werkt Ka-
thleen Hoste sinds 1 juli halftijds. Ik zal Ka-
thleen halftijds vervangen. Jullie zullen mij dus 
overal tegenkomen.  

Tijdens mijn eerste dagen op Levensvreugde Verblijven ben ik goed en warm onthaald. Het is 
fijn om zoveel leuke en nieuwe mensen te ontmoeten. Ik hoop dat ik jullie allemaal nog beter 
kan leren kennen. Als jullie vragen hebben, spreek mij gerust aan. Ik doe mijn best om ze zo 
goed mogelijk te beantwoorden. ● 

 

mailto:raes_annie@yahoo.com
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 Een droom die uitkwam 

Door Jan Biebaut 
⇒ Externe zorggebruiker 
 

Dag 1: woensdag 29 juni 
Het was weer zover: tijd voor Rock voor Specials, 
het zeer toffe pop- en rockfestival in Doornzele 
(Evergem). Gepakt en gezakt vertrokken we. On-
ze blauwe bus had een platte band, maar het was 
snel opgelost. Het festival bestaat al twintig jaar, 
het ging dus om een speciale editie.  
Eerst moesten de mensen die 2 dagen bleven de 
tenten inrichten, met luchtmatrassen, veldbedden 
en slaapzakken. Daarna een lekker broodje van 
het Hoeveke gegeten.  

De festivalweide was versierd met linten en fees-
telijk gadgets. En de groepen die kwamen optre-
den waren ook zeer tof, met onder andere Les 
Truttes, Walrus, Id!ots en Isolde et Les Bens. Gili 
en Gunter Lamoot presenteerden.  
De organisatie had enkele bezoekers een podium-
moment beloofd. De eerste dag was er een koor 
dat Rock voor Specials kwam eren. Er was ook 
een dj-set en een echte beatboxer.  
Wat niet iedereen wist, is dat ik mezelf ook had 
ingeschreven. Ik wou Mia van Gorki zingen, live 
op het podium. Een droom die uitkwam voor mij, 
want ik wou altijd wel eens op Rock voor Speci-
als optreden.  

Ik speelde met een zeer goede gitarist, de gitarist 
van onder andere Christoff en Lindsay. Heel de 
weide zong mee, het was geweldig. Een schitte-
rend publiek dat zwierde en zong en danste. Ik 
voelde wat die artiesten allemaal voelen en den-
ken. 
Na mijn geslaagde optreden waren er nog twee 
spetters van groepen: Arno en Daan. Normaal 
was het toen afgelopen, maar omdat het festival 
twintig jaar bestond, kwam er nog een supergroep 
optreden: Channel Zero. Daarna was het tijd om 
naar huis te gaan (voor de mensen die één dag 
kwamen), of richting camping te wandelen (voor 
zij die bleven slapen). Al heel snel droomden we 
van dag 2.  
 
Dag 2: donderdag 30 juni 
We stonden op met regen, maar al snel werd het 
terug droog. We pakten in en brachten alles naar 
het huurbusje. Daarna gingen we naar de weide. 
Het was er nog erg rustig, maar dat veranderde 
snel. Meer en meer volk stroomde toe. Om half 
één arriveerden onze mensen die enkel voor don-
derdag kozen. 
Om 13 uur kwamen Gili en Gunter op het podi-
um, het teken dat de tweede dag startte. Onder-
tussen keken we rond op de weide naar de anima-
tie.  
Maar we kwamen vandaag vooral voor de groe-
pen met namen als The Kids, Gers Pardoel, Ur-
banus en De Fanfaar en Radio Guga. En dan 
waren er terug een paar acts, zoals een dj-set, het 
eren van Rock voor Specials, en een interview 
met Urbanus. Zelfs André Hazes kwam voor één 
keer terug van zijn wolk om te zingen. 
Dan was het tijd om de vele eetkraampjes te gaan 
bekijken. Met simpele jetons kun je op Rock voor 
Specials zelfstandig je eten en je drank kopen. 
Terug naar de optredens. Black Box Revelation 
was alweer de voorlaatste groep. De hoofdact was 
nabij. Ze waren er het eerst bij in 1997, toen Rock 
voor Specials werd geboren, dus konden ze dit 
jaar geen nee zeggen. Het was niemand minder 
dan Clouseau. Het was weer een super optreden. 
Als er een dak geweest was, zou  het er ongetwij-
feld af gevlogen hebben. 
Tot slot was er een spetterend vuurwerk om 20 
jaar Rock voor Specials af te sluiten. Moe en te-
vreden keerden we terug naar de busjes en naar 
huis. Tot volgend jaar! ● 

 
(Onze deelname aan Rock voor Specials werd opnieuw 
mogelijk gemaakt door de financiële steun van het ou-
dercomité, waarvoor dank.) 
 

Eind juni bevonden we ons andermaal onder de vijf-
duizend enthousiaste aanwezigen die het tweedaagse 
pop– en rockfestival Rock voor Specials bezochten. 
Het ging om de twintigste editie. Ook externe zorgge-
bruiker Jan Biebaut was weer van de partij. Waar-
om het voor hem een bijzondere ervaring werd, leest 
u in zijn concertverslag.  

Jan Biebaut tijdens zijn optreden op Rock voor Specials. 
‘Heel de weide zong mee, het was geweldig.’  



D onderdag 25 augustus vond 
de vierde editie plaats van het 

intussen vermaarde petanquetor-
nooi van activiteitengroep Halve 
Maan. Alles voltrok zich op het 
petanqueveld op het domein, onder 
de schaduw van de bomen. Een 
ideale plek voor een activiteit tij-
dens een tropische augustusdag.  

Zes teams (rood, blauw, geel, 
groen, zwart en wit), bestaande uit 
telkens 8 spelers, streden tussen 
10.15 en 14.30 uur om de medail-
les. De ploegen waren samenge-
steld uit gebruikers van alle activi-
teitengroepen. Begeleidster Nancy 
Van der Sande leidde alles ander-
maal in goede (petanque)banen.  

Er waren 12 wedstrijden op 2 ba-
nen. Spelers en supporters genoten 
van de vlotte organisatie en van de 
leuke en ongedwongen Provence-
sfeer. 

De bronzen medaille ging naar 
team groen (88 punten, waarvan 
driemaal maximumscore 6), terwijl 
team zwart (88 punten, waarvan 
zesmaal maximumscore 6) de zil-
veren medaille behaalde. Goud 
was er voor team geel (89 punten), 
dat bestond uit Alain Vanheffen, 
Véronique De Coen, Renaat Ver-
vaet, Jan Biebaut, Guido Geenen, 
Heidi Vervaet, Katrien Van 
Goethem en Tom Meert.  

De traktatie van het Meldertse 
preiboerkoppel Sonja en Luc 
(heerlijk gekoeld ambachtelijk ap-
pelsap) maakte de namiddag com-
pleet. ●  
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Kiwanis Club Aalter Baekeland schenkt tv-kast  
aan MFC 

Verkoeling zoeken tijdens jaarlijks petanquetornooi 

Door Berbe De Coster 
⇒ Hoofdbegeleidster-pedagoge MFC 
 

V orig jaar contacteerden we Kiwanis Aalter Bae-
keland, om steun te vragen bij de vernieuwing van 

de leefgroep. In februari nam dhr. Edwin Van der Ven-
net, voorzitter sociale commissie, contact op. Hij gaf 
aan dat onze voorziening zich niet binnen het 
werkingsgebied van de club bevindt, waardoor we in 
principe niet in aanmerking kwamen voor financiële 
steun. Maar gezien één van de leden een zeer geënga-
geerde schrijnwerker is die onze jongerenwerking een 
warm hart toedraagt, was men bereid om een tv-
meubel op maat te maken. We mochten daarop al on-
ze voorkeuren doorgeven op vlak van materiaal, groot-
te, opties, … Dhr. Luc Hoste ging hier vervolgens mee 
aan de slag. 

Op zaterdag 20 augustus kwam hij het meubel eigen-
handig afleveren (zie foto). Het resultaat overtrof alle 
verwachtingen. We kregen een zeer degelijk meubel 
dat voldoet aan alle noden van onze doelgroep. De 
kast is ruim, zeer stevig, veilig en kan op slot.  

Een leuk detail is ook dat het kastje aan de binnenzijde 
volledig werd afgewerkt, maar dat men er bewust voor 
koos om de buitenkant onbeschilderd te laten. Het is 
dan ook een tof project voor de tieners van het MFC 
om het kastje te personaliseren en te voorzien van de 
accentkleuren van de leefgroep. Op die manier geeft 

Kiwanis Aalter Baekeland niet enkel materiele steun, 
maar draagt men ook bij aan de ontwikkeling van de 
tieners van het MFC. 

Luc Hoste deelde mee dat dit typerend is voor de club. 
Men wil niet enkel ‘geven’ maar ook iets ‘betekenen’ 
voor de goede doelen die ze steunen. Het gaat niet lou-
ter om de schenking, maar ook (en vooral) om erken-
ning en om het “duwtje in de rug geven”. 

We danken Kiwanis Aalter Baekeland — en in het 
bijzonder dhr. Luc Hoste — uit naam van alle zorgge-
bruikers en medewerkers van MFC De Coen voor de 
originele en waardevolle schenking. ● 



Pastorale werkers  
geven fakkel door 

Door Daniëlle De Boom en Gerlinde De Backer  
⇒ Begeleidsters Tehuizen 
 

N a jaren de taak van pastorale medewerkers op ons te hebben genomen, is 
het tijd om een nieuwe wind te laten waaien binnen de pastorale werking 

van de Tehuizen. Vanaf september start dan ook een nieuw team pastorale me-
dewerkers met het uitwerken van de vieringen.   

We herinneren ‘onze tijd’ als een tijd met ups en downs, maar ook met heel fijne 
momenten met onze zorggebruikers. Zij gaven steeds het beste van zichzelf tij-
dens de vieringen en maakten er stuk voor stuk toffe momenten van, met telkens 
dat ‘ietsje meer’. 

Dankjewel Levensvreugde dat we de kans kregen deel uit te maken van de pas-
torale werkgroep. Dankjewel begeleiding om ons bij te staan tijdens de vierin-
gen! Maar vooral een dankjewel voor onze zorggebruikers, voor jullie jarenlange 
inzet en enthousiasme! 

Wij wensen het nieuwe team veel succes toe! ● 

 

Door Veerle Cayet, Sheena Vinck en Sheridan Cassaer 
⇒ Begeleidsters Tehuizen 
 

Z oals jullie hierboven kunnen lezen, komt er een wijziging binnen de pastora-
le werkgroep in de Tehuizen. Vanaf 1 september gaan wij samen met Rik 

(onze pastor) de pastorale werking verderzetten. 

De misvieringen zullen maandelijks plaatsvinden, op zaterdag in het klein week-
end om 16.30 uur. Aangezien het MFC gesloten is in het klein weekend, is Rik 
bereid af en toe een aparte viering voor hen te voorzien.  

Onze bedoeling zou zijn om pater Rik het voortouw te laten nemen, terwijl wij 
zouden zorgen voor de omkadering. We willen ook, zoals voorheen, werken 
aan vieringen op maat, en zouden nog meer werken vanuit het zintuiglijke — 
dit alles weliswaar op een andere manier dan vroeger. 

In het begin zal het natuurlijk nog zoeken zijn, aangezien we geen liturgische 
achtergrond hebben. Maar we zijn bereidwillig en willen ons best doen. We 
staan ook open voor tips en ideeën, daarom willen we werken met een ideeën-
bus. Deze zal te vinden zijn in het infolokaal. 

Uit ervaring weten we dat het voor de leefgroepen moeilijk is om systematisch 
zaken voor te bereiden. Daarom willen we hiervan afstappen en slechts afwisse-
lend op hen beroep doen. Dit zal er voor zorgen dat iedere groep slechts 1 à 2 
keer per jaar iets zal ‘moeten’ voorbereiden. 

In elk geval willen we ons best doen om het voor ons allemaal zo aangenaam 
mogelijk te maken. We hopen alvast op een fijne samenwerking! ● 

Website: www.levensvreugde-verblijven.be 
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Nieuwe hoofd-
begeleidster in 
Dagcentrum 
Door Caroline D’Hondt 
⇒ Hoofdbegeleidster Dagcen-

trum & Begeleidster Be-
schermd Wonen 

 

Dag iedereen, 
 

I k ben Caroline D’Hondt, 39 
jaar, woonachtig te Hillegem 

en de trotse mama van 4 kin-
deren.  

Vanaf maandag 4 juli werk ik 
deeltijds als hoofdbegeleidster 
in het Dagcentrum. Ik zal de 
werking mee helpen ondersteu-
nen, en dit tot eind december 
2016.  

Ruim 18 jaar ben ik reeds als 
begeleidster tewerkgesteld op 
Levensvreugde Verblijven. 
Eerst in de Tehuizen, om daar-
na de overstap te maken naar 
Beschermd Wonen. Dit combi-
neerde ik met de activiteiten-
groepen ’t Clubje en De Wer-
kers. De periode dat ik tewerk-
gesteld ben in het Dagcentrum 
zal Sofie Van Cauter (ook bege-
leidster in Beschermd Wonen) 
’t Clubje en De Werkers van 
mij overnemen.  

Het is voor mij een nieuwe uit-
daging om deze functie op te 
nemen, een uitdaging die ik met 
het nodige enthousiasme aan-
neem. Ik kijk er alvast naar uit 
om iedereen (nog) beter te leren 
kennen, en hoop op een fijne 
samenwerking. ● 

Gefeliciteerd, jubilarissen  
 

• In augustus was Dagcentrumbegeleidster Mira Witterzeel 25 jaar in dienst.  

• In september zijn Tehuizenbegeleidsters Anita De Corte en Marleen Van 
Der Haegen 35 jaar in dienst.  

• Tehuizenbegeleidster Irena De Munter is in september 25 jaar in dienst. 

http://www.levensvreugde-verblijven.be

