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⇒ Beleidsmedewerker PVF 
 

Hoe worden de subsidies 
binnen PVF bepaald?  
Vroeger kregen we subsidies van het 
VAPH op basis van het aantal zorg-
gebruikers in de voorziening. Vanaf 
2017 is de voorziening afhankelijk 
van het persoonsvolgend budget 
(PVB) van de zorggebruikers. Elke 
zorggebruiker heeft zijn budget, en 
daarmee moeten we onze zorgge-
bonden medewerkers vergoeden. Of 
deze budgetten voldoende zullen zijn 
om onze medewerkers te betalen, 
zullen we pas zeker weten zodra ie-
dere zorggebruiker zijn toegewezen 
bedrag kent. We hebben natuurlijk al 
geprobeerd om een simulatie te ma-
ken, maar dit blijft een voorlopige 
schatting. 
 

Wat indien blijkt dat we on-
voldoende budget hebben?  
Indien zou blijken dat we niet vol-
doende budget hebben om de perso-
neelskost te dekken, kan dit voor ons 
extra mogelijkheden bieden om nog 
meer in te spelen op de vragen van 
de zorggebruikers. Dit is trouwens 
één van de redenen dat er een nieu-
we werking komt in de dagonder-
steuning. We zullen wellicht creatie-
ver moeten omspringen met mensen 
en middelen. Zo zouden we op da-
gen dat er minder zorggebruikers 
aanwezig zijn, een aantal zorgge-
bruikers extra kunnen laten komen 
om de groep aan te vullen.  
 
Hoe en wanneer worden de 
budgetten en de punten be-
paald? 
In het voorjaar werden de inschattin-
gen van de huidige zorggebruikers 
uitgevoerd volgens de richtlijnen van 
het VAPH. Dit gebeurde op basis 
van twee parameters:  
• De zorgzwaarte (hoeveelheid be-

geleiding en toezicht die iemand 
nodig heeft). 

• De frequentie van ondersteuning 
(aantal dagen dat iemand naar de 
voorziening komt).  

Voor zorggebruikers die ook in ande-
re voorzieningen ondersteuning ont-
vangen (vb. kortdurende ondersteu-
ning), hebben we contact opgeno-
men om na te gaan of we dezelfde 
uitkomst hadden. 
 

(Vervolg op pagina 2) 

Tijdens onze druk bijgewoonde infoavonden 
over de persoonsvolgende financiering (PVF), 
op 20 en 21 september in onze polyvalente 
zaal, werden er heel wat vragen gesteld. Om 
ook de ouders en de familieleden van onze 
zorggebruikers die niet konden aanwezig zijn 
op de hoogte te houden, hebben we de meest 
gestelde vragen gebundeld. In dit eerste deel 
gaat het voornamelijk over de dagondersteu-
ning.  

De persoonsvolgende financiering voor u toegelicht 

mailto:ww@levensvreugde.be
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Tien veelgestelde vragen over PVF 

Van augustus tot half oktober waren er een 
aantal controles op de inschattingen (het ging 
om steekproeven). De controleurs beschikken 
over een ander en uitgebreider inschalingsdo-
cument, namelijk het ZZI (Zorgzwaarte-
instrument). Dit kan leiden tot andere uitkom-
sten dan de inschatting. Volgens het VAPH 
zouden alle ouders in november te weten ko-
men welk persoonsvolgend budget hun zoon 
of dochter zal ontvangen. 
 
Wat zijn sprokkeldagen?  
Sprokkeldagen kun je vergelijken met de vroe-
gere verlof- en ziektedagen. Over het precieze 
aantal sprokkeldagen waarop een gebruiker 
recht zal hebben, bestaat momenteel nog geen 
zekerheid. In elk geval is het zo dat de zorgge-
bruiker voor onze collectieve sluitingen geen 
sprokkeldagen hoeft te nemen.  
 
Wat gebeurt er als die sprokkelda-
gen opgebruikt zijn? 
Ook wat deze vraag betreft, is er nog geen ech-
te duidelijkheid. We moeten er hoe dan ook 
van uitgaan dat we voor iedere gebruiker de 
vastgelegde zorg op voorhand moeten reserve-
ren, en dus begeleiding moeten voorzien.  
Overigens wordt ziekte door het VAPH niet 
meer geregistreerd (enkel nog de aanwezighe-
den). Ziekenbriefjes moeten vanaf 2017 bijge-
volg niet meer bezorgd worden. 
 
Verandert er iets aan de dagprijs? 
Dat moet nog verder vorm krijgen door het 
VAPH. Op termijn moeten we wel omschake-
len naar “woon- en leefkosten”. Dit is een be-
drag dat door de voorziening zelf kan bepaald 
worden, en niet meer vastgelegd wordt door 
de overheid. De omschakeling gebeurt maxi-
mum binnen de vier jaar. 
 
Wat bij de omschakeling van dag-
ondersteuning (DO) naar woonon-
dersteuning (WO)? 
Indien deze omschakeling gepland is, kan 
men een herzieningsprocedure aanvragen om 
extra budget te ontvangen voor woononder-
steuning.  
In geval van spoed is er een versnelde proce-
dure, vergelijkbaar met het vroegere PTB. Er 
moet wel aan een aantal voorwaarden vol-
daan worden vooraleer men hiervoor in aan-
merking komt. De voorwaarden zijn drin-
gendheid van de vraag, kloof tussen huidige 
en nodige ondersteuning, bovengebruikelijke 
zorg door familie,… 
 

Wanneer is een kortdurende dag-
ondersteuning zinvol? 
Een kortdurende dagondersteuning is zinvol 
in volgende gevallen:  
• Als kennismaking met dagondersteuning. 
• Bij de overgang naar meer budget. 
• In geval van onvoldoende budget voor 

meer dagondersteuning. 
• Indien een werkpost binnen begeleid werk 

tijdelijk gesloten is. 
• In geval dat de familie of omgeving tijde-

lijk niet voor opvang kan zorgen (bv. bij 
een ziekenhuisopname). 

Opvallend is dat er nu veel andere vragen ko-
men dan 10 jaar geleden. Meer mensen vragen 
minder intensieve ondersteuning, zowel in fre-
quentie als in looptijd. 
 
Mag de zorggebruiker zelf beslis-
sen aan welk(e) atelier(s) hij of zij 
mag deelnemen? 
De zorggebruiker wordt hierbij zeker betrok-
ken; hij of zij werd bevraagd door de begelei-
ding. Er wordt rekening gehouden met de no-
den en wensen van elke zorggebruiker.  
Ateliers worden ook aangepast aan de noden. 
Zo is er bijvoorbeeld het atelier “beleving”, 
waarbij nog steeds snoezelen en klankschalen 
aangeboden wordt, en we tegemoetkomen aan 
de zorggebruikers met zwaardere noden of 
aan personen die nood hebben aan relaxmo-
menten. 
Verder werd ook een oriëntatiefiche ingevuld 
door zowel de pedagogische dienst als de be-
geleiding. Hierbij werd bekeken wat de zorg-
gebruikers verkiezen; voorts hangt het af van 
welke vorm van begeleiding ze nodig hebben. 
In de praktijk ervaren we ook dat bepaalde 
zorggebruikers gebonden zijn aan specifieke 
personeelsleden of taken. Ook daar proberen 
we aandacht voor te hebben. 
 
Waarom worden er niet méér vrij-
willigers ingeschakeld voor de ate-
lierwerking? 
Er zijn momenteel enkele vrijwilligers verant-
woordelijk voor een atelier (Wespor en kunst). 
Ook het atelier paardrijden wordt ondersteund 
door een vrijwilliger.  
Naast de onmiskenbare voordelen is het na-
deel dat de continuïteit niet gegarandeerd 
wordt; is de vrijwilliger afwezig, dan kan het 
atelier niet doorgaan.  
In de dagondersteuning willen we er voortaan 
voor zorgen dat er geen ateliers meer kunnen 
wegvallen. We gaan dan ook voor een even-
wicht tussen medewerkers en vrijwilligers. ● 

(Vervolg van pagina 1) 
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Door Werner Wauters  
⇒ Hoofdbegeleider dagondersteuning 
 

H et was een almaar terugkerende vraag van veel zorg-
gebruikers: wanneer organiseert de dagondersteuning 

nog eens een versie van Het Swingpaleis, het welbekende en 
knotsgekke muziekprogramma dat van 1996 tot 2006 op 
Eén werd uitgezonden, met wijlen Felice Damiano als pre-
sentator?  

Enkele begeleidsters zwichtten uiteindelijk voor de oproep 
van de gebruikers, en stelden op donderdag 20 oktober in 
onze polyvalente zaal hun show voor. Twee teams (de Fun-
ky Monkeys en de Foxy Foxes) namen het tegen elkaar op, 
luid aangemoedigd door de vele enthousiaste toeschou-
wers. Het thema van de show was ‘disco’; aan afropruiken, 
glitterjasjes, veren boa’s en opzichtige hoofddeksels dan 
ook geen gebrek.  

Gedurende vijf ronden moesten de ploegen zoveel mogelijk 
punten zien te verzamelen. Een deskundige jury zou om 
iets voor 15 uur de Monkeys (17 punten) tot winnaars uit-
roepen. We hadden dan een vlot georganiseerde show ge-
zien, met begeleidster Nancy Van der Sande als een ver-
dienstelijke Felice, met talloze leuke vragen en beeldfrag-
menten, en met — vooral — heel veel sfeer.  

Tussen de ronden door waren er verschillende optredens. 
Gebruikers gaven geslaagde imitaties van onder anderen 
Spring, Willy Sommers en Raymond van het Groenewoud 
ten beste. Er was een mystery guest die verdacht veel op ge-
wezen Dagcentrumcoördinator Noël Callebaut leek. Ook 
enkele huidige stafleden beklommen het podium om een 
nummer te brengen (Does Your Mother Know van Abba).  

De organisatoren konden terugblikken op een zeer geslaag-
de editie — maar of de zorggebruikers met deze show ver-
zadigd zijn of daarentegen net de smaak te pakken hebben, 
valt nog af te wachten. ● 

Gebruikers krijgen eindelijk hun 
Swingpaleis 

Overledenen herdenken tijdens pastorale werking en misviering 

O p woensdagen 12, 19 en 26 oktober vond in de 
dagondersteuning weer de pastorale werking 

plaats. Met het oog op onze Allerheiligen-misvie-
ring werd gewerkt rond de overledenen, en hoe wij 
ze gedenken. De 25 deelnemers kleurden o.m. een 
kaars in; die was bestemd voor een overleden dier-
bare. De gebruikers die dit wilden, konden ook een 
door henzelf versierd bloempotje op het graf van 
een geliefde zetten. Er werd ook gesproken over hoe 
mensen worden begraven.  

Tijdens de pastorale werking werd tevens de misvie-
ring voorbereid. Die vond plaats op woensdag 2 
november, in onze polyvalente zaal. De zaal was 
versierd met kaarsen en bloemen. Onze pastor Rik 
De Gendt ging voor.  

Stagiair Tony had sa-
men met interne zorgge-
bruiker An Dossche het 
nummer Dat ik je mis van 
Maaike Ouboter ingeoe-
fend (foto). Ze hebben 
het samen tijdens de 
misviering gebracht. An 
zong, Tony speelde gi-
taar. Bij het buitengaan 
kreeg iedereen een inge-
kleurde bloem als aandenken.  

Zoals gebruikelijk was er na de mis een korte recep-
tie voor enkele familieleden van onze overleden 
zorggebruikers. ● 



U wordt vriendelijk uitgenodigd op onze jaarlijkse 

KERSTBEURS  

Vrijdag 2 december van 13 tot 20 uur.  
Zaterdag 3 december van 14 tot 18 uur.  
 

Bezoek ook onze cafetaria.  
 

Opgelet: onze kerstbeurs vindt niet langer plaats in de abdij van Affligem,  
maar in onze voorziening. U bent dus welkom in Levensvreugde Verblijven,  

Botermelkstraat 201 te Aalst. Alvast tot dan!  

Door Jan Biebaut 
⇒ Zorggebruiker dagondersteuning 
 

H et was weer zover: de zomer had 
plaatsgemaakt voor de herfst, dus 

was het weer tijd voor ons jaarlijks ouder-
feest. Op zaterdag 15 oktober waren we 

weer van de partij in 
onze polyvalente 
zaal, voor een leuk en 
gezellig feest.  
Net als vorig jaar wa-
ren de Wespors en de 
Miekes er terug bij. 
Het feest begon rond 
halfdrie. Iedereen 
kreeg een lekker des-
sertbordje met vlaai-
en, roomsoesjes en 
taart. Het bordje werd 
aangeboden door het 
oudercomité, het 
heeft bij iedereen 
heerlijk gesmaakt. 
We kregen echter niet 
alleen lekker eten en 
geurige koffie, we 

werden ook getrakteerd op een mooi op-
treden van de Wespors en de Miekes. 
Voor het eerst werkten de Wespors samen 
met een andere groep, het was vorig  jaar 
al een groot succes en dus had Odette het 
idee om de Miekes bij ons optreden te be-
trekken. Want wat gebeurt er als je de 
Miekes en de Wespors samenbrengt? Wel, 
dan heb je een geweldige show van een 
klein uurtje. We begonnen met de Smur-
fen, heel bekend in België.  

Vader Abraham heeft er ooit een liedje 
over gemaakt, wat een groot succes was. 
Het tweede liedje, Que Sera, Sera, is ook 
heel bekend, zeker onder de oudere men-
sen, maar ook wel bij de jongere generatie.  
Daarna was het tijd voor een van de schla-
germeesters: Willy Sommers. Hij heeft 
een groot repertoire, maar we kozen voor 
Laat de zon in je hart. Dan hadden we een 
potpourri, met o.m. ‘t Zijn zotten die werken 
en Zwarte Lola. Ondertussen beeldden de 
Miekes en een paar mensen van het Dag-
centrum de liedjes uit.  
Na de potpourri kwam Summer Nights uit 
Grease, en dan was er iets speciaals. Ka-
trien Van Goethem heeft leren keyboard 
spelen met haar linker- en rechterhand te-
gelijk, en sinds een paar maanden leer ik 
gitaar spelen. Samen met Katrien en Ann 
Hannot speelden we heel alleen een liedje, 
ik op gitaar en Katrien en Ann op key-
board. Het was een succes. Als slot brach-
ten we samen met de Miekes O Happy 
Day. Het was weer een geweldig optreden 
met veel ambiance en specials effects.  
Na de pauze gingen de Miekes nog een 
tijdje alleen door. Daarna was het weer 
tijd om te eten. We konden kiezen tussen 
een lekkere vleesschotel of een heerlijke 
kaasschotel. Na het eten begon de zaal 
leeg te lopen en was het feest weer voorbij.  
Voor de Miekes en de Wespors: hopelijk 
komen jullie volgend jaar opnieuw een 
spetterend optreden geven. Tot slot dank 
aan de voorzitter van het oudercomité 
(Johan Biebaut) en aan alle vrijwilligers en 
helpers. Zonder jullie zouden we 
geen feest kunnen organiseren. ● 
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 Dans en spektakel met de  
Miekes en de Wespors  

 

Onze muziekgroep 
Wespors tijdens het 
ouderfeest, 15 okto-
ber 2016.  



E nkele VAPH-organisaties uit de regio 
Aalst-Oudenaarde, waaronder Le-

vensvreugde Verblijven, zullen voortaan 
(meer) gaan samenwerken. Ze doen dat in 
het samenwerkingsverband TeSaam. Hun 
project werd op donderdag 20 oktober in 
Zottegem voorgesteld.  

TeSaam is een gemeenschappelijk aanmel-
dingspunt voor meerderjarige personen 
met een (vermoeden van een) beperking in 
Zuid Oost-Vlaanderen. Het omvat :  

• TeSaam Vlaamse Ardennen. 
Dit is een samenwerking tussen de ver-
gunde zorgaanbieders Ambulante on-
dersteuning tweb, De Bolster en Heu-
velheem. 

• TeSaam Egmont en Dender. 
Dit is een samenwerking tussen de ver-
gunde zorgaanbieders De Dorpel, De 
Hoop, Levensvreugde Verblijven, OZC 
Sint-Vincentius, Schoonderhage en 
Wonozo!. 

Door samen te werken zorgen we ervoor 
dat iedereen met een beperking in onze 
regio gemakkelijk de weg vindt naar kwa-
liteitsvolle ondersteuning op maat. Je kan 
bij ons terecht met vragen rond verschil-
lende levensdomeinen: gezondheid, fami-
lie en relaties, administratie en financiën, 

wonen, werken, dagbesteding, ontspan-
ning, emotionele steun, ondersteuning van 
het netwerk,…  Er wordt steeds gezocht 
naar een antwoord op maat. De onder-
steuning kan aan huis, op bureau of resi-
dentieel geboden worden, in groep of indi-
vidueel, vaak of minder frequent, voor 
korte duur of voor een  langere periode,… 

We opteren voor transparantie en duide-
lijkheid voor de persoon met een beper-
king, zijn netwerk en alle (inter)sectorale 
verwijzers. Dit doen we door te werken 
met één website, één mailadres en één te-
lefoonnummer per regio. Samen zijn we 
elke werkdag bereikbaar van 9 tot 12 en 
van 13 tot 16 uur (op donderdag van 16 
tot 18.30 uur). Op andere momenten kan 
je je contactgegevens achterlaten op het 
antwoordapparaat. 

 
Contactgegevens:  
 www.TeSaam.be 
 
Egmont en Dender:    
 0479/79 06 78     
 egmontdender@tesaam.be                                                                                                       
 
Vlaamse Ardennen:  
 0473/ 80 35 89 
 vlaamseardennen@tesaam.be 

Door Werner Wauters  
⇒ Hoofdbegeleider dagondersteuning 
 

I n het najaar van 2013 organiseerden we voor het 
eerst een heuse vormingsveertiendaagse in onze 

voorziening. Uit een gevarieerd aanbod konden bege-
leiders dan elk 2 workshops kiezen. Aangezien de re-
acties erg lovend waren, kozen we in 2014 voor een 
soortgelijke bijscholingsformule. In 2015 opteerden 
we voor een algemene vormingsdag rond één speci-
fiek thema (emotionele ontwikkeling), maar dit jaar 
organiseerden we opnieuw een vormingsveertien-
daagse.  

Begeleiders konden weer ruim op voorhand 2 work-
shops uitkiezen (in totaal werden er dit jaar 7 aange-
boden). De vormingsmomenten werden bijna alle 
door externe sprekers geleid en vonden plaats in Le-
vensvreugde Verblijven, tussen maandag 26 septem-
ber en vrijdag 7 oktober. Het aantal deelnemers vari-
eerde naargelang het onderwerp.  

De thema’s die dit jaar aan bod kwamen, waren: 
Nooit meer Ctrl-Alt-Del (computercursus); Alles wat je 
zegt ben je zelf (over correct omgaan met feedback); 
Woorden die ontmijnen (over geweldloze communica-
tie); Wegwijs in syndromenland (toelichting bij de meest 
voorkomende syndromen); Verdwaald in mijn hoofd 
(over dementie); Slikken of stikken (over slikproblema-
tiek); Een werkvloer vol generatiekloven (als je collega je 
moeder of je dochter kon zijn).  

Het vergde andermaal de nodige creativiteit om alle 
begeleiders vrij te maken op het moment van hun 
vorming. Achteraf bleken deze inspanningen echter 
zonder meer gerechtvaardigd. Natuurlijk werd de ene 
vorming al interessanter bevonden dan de andere, 
maar over het algemeen waren de begeleiders zeer te 
spreken over de aangeboden sessies. Ook de formule 
(een aantal vormingsmomenten verspreid over twee 
weken) blijft aanspreken. Wat drie jaar geleden begon 
als een experiment, is intussen uitgegroeid tot een 
vaste waarde binnen ons VTO-beleid. ● 

Levensvreugde Verblijven gaat 
samenwerkingsverband aan 

Vormingsveertiendaagse is opnieuw succes  
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‘Door samen te 
werken zorgen we 
ervoor dat ieder-
een met een beper-
king in onze regio 
gemakkelijk de 
weg vindt naar 
kwaliteitsvolle 
ondersteuning op 
maat.’ 

http://www.TeSaam.be
mailto:egmontdender@tesaam.be
mailto:vlaamseardennen@tesaam.be


M usic For Life van Studio Brussel is er dit jaar van 18 tot 
24 december 2016, opnieuw in De Schorre in Boom. Er 

vinden echter voordien al tal van evenementen plaats die goe-
de doelen steunen.  

Zo organiseert Badmintonclub Oudegem op 26 en 27 novem-
ber (van 11 tot 11 uur) een 24-uren Badminton 4 Life event, en 
dit ten voordele van Levensvreugde Verblijven. Tijdens deze 
marathon kan je voor een vast bedrag per uur een badminton-
veld reserveren. Daarnaast organiseert de club initiatielessen, 

kan je spelers van de club uitdagen, is er een jeugdtornooi, kan je er ontbijten 
en lunchen (spaghetti), en zijn er nog veel andere leuke activiteiten. U hoort 
het: je moet al een zeer goede reden hebben om niet langs te komen in sporthal 
Oudegem, Ouburg 63a in Oudegem. Hopelijk tot dan, met of zonder racket. ●  

De klok rond badmintonnen voor 
Levensvreugde Verblijven 

Nieuwe samenstelling 
Gebruikersraad is bekend 

I n oktober waren er verkiezingen 
voor onze Gebruikersraad. Er 

moest enkel voor onze woononder-
steuning een verkiezing worden geor-
ganiseerd, want voor onze andere af-
delingen (het MFC en de dagonder-
steuning) waren er niet meer dan vier 
kandidaten. Zij worden dan ook au-
tomatisch lid van de raad. 

Vanaf januari 2017 zullen volgende 
mensen de belangen van onze zorgge-
bruikers vertegenwoordigen: 
 

Voor het MFC:  
• Er waren geen kandidaten. 
 

Voor de woonondersteu-
ning: 
• Mevr. Gudrun Boone (moeder 

van Annabel Impe).  

• Mr. Frans Dierickx (vader van So-
fie Dierickx) 

• Mevr. Annie Raes (moeder van 
Geert Scheerlinck) 

• Mevr. Carine Van Den Steen (zus 
van Luc Van Den Steen) 

 

Voor de dagondersteuning: 
• Mr. Georges Draps (vader van 

Liesbeth Draps) 

• Mr. Theo Vinck (vader van Jur-
gen Vinck) 

• Mr. Jan Biebaut (zorggebruiker)  
 

Alle verkozenen zullen in de loop van 
januari 2017 een uitnodiging krijgen 
voor de installatievergadering. ●  

Website: www.levensvreugde-verblijven.be 
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Kort & 
bondig 
 

• An De Wilde, hoofdbege-
leidster in de woononder-
steuning, was op 1 oktober  
precies 25 jaar in dienst. 
Gefeliciteerd! 

• Het overkoepelend ouderco-
mité organiseerde weer een 
Sint-Maarten chocoladeac-
tie. Voor 3 euro kon je een 
zakje chocolade kopen 
(melk, fondant of witte). Er 
zijn 1420 pakjes verkocht. 
De opbrengst gaat naar pro-
jecten binnen Levensvreug-
de Verblijven. Hartelijk 
dank aan alle kopers en initi-
atiefnemers.  

• Op donderdag 24 november 
voert de non-profit actie in 
Brussel i.v.m. een nieuw 
sociaal akkoord dat moet 
worden afgesloten. Ook van 
Levensvreugde Verblijven 
zullen medewerkers deelne-
men aan deze betoging. Zo-
als gewoonlijk zorgen we 
echter dat onze dienstverle-
ning gegarandeerd blijft. 
Alle afdelingen van Levens-
vreugde Verblijven zijn die 
dag dus open.  

• We geven alvast de data 
mee van de jaarlijkse winter-
sluiting van de dagonder-
steuning. We zijn gesloten 
vanaf maandag 26 december 
2016 tot en met maandag 2 
januari 2017. Op dinsdag 3 
januari zijn we weer open.  

Wat is een  
Gebruikersraad?  

 

De Gebruikersraad is een overlegorgaan 
dat de belangen van onze gebruikers 
behartigt. Hij is samengesteld uit zorg-
gebruikers en hun wettelijke vertegen-
woordigers. De leden worden verkozen 
voor een termijn van vier jaar.  

De Gebruikersraad vergadert minstens 
vier keer per jaar. Extra vergaderingen 
kunnen gepland worden. 

De Gebruikersraad heeft inspraak in 
o.m. wijzigingen aan het charter en 
wijzigingen in de woon- en leefsituatie. 
Zowel de voorziening als de Gebruikers-
raad kunnen advies vragen of uitbren-
gen inzake aangelegenheden die de ver-
houding organisatie – gebruikers aan-
gaan. De verslagen van de Gebruikers-
raad worden opgenomen in onze 
Nieuwsbrief.  

Giften ten voordele 
van vzw  
Levensvreugde Ver-
blijven kunnen 
overgemaakt wor-
den op:  
• IBAN: BE70 2930 0572 0025 
• BIC: GEBABEB 
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. 

http://www.levensvreugde-verblijven.be

